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Írás a 12. oldalon.

Havas Judit elõadómûvész, az ELTE tanára megrendítõ hatású
elõadóestjének lehettek részesei a sárbogárdiak a Madarász Jó-
zsef Városi Könyvtárban hétfõn este, a költészet napja alkalmá-
ból. József Attila, Illyés Gyula, Nagy László, Kányádi Sándor ver-
seibõl készült összeállítással lépett az elõadó a pódiumra.Írás a 7. oldalon.

Írás a 6 oldalon.Írás a 6 oldalon.

Készülõdés a húsvétraKészülõdés a húsvétra
egy kálozi boltbanegy kálozi boltban
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Magtárból
javítóbázis

A BB-Truck 2003 Fuvarozó Kft. Kislókban ko-
rábban megvásárolta a volt imaház mögötti régi
magtár épületét. A három szintet egy szintre
visszabontották, és a megmaradt földszinti részt
felújították. Az elõtte lévõ területre kamionpar-
kolót, javítóbázist, irodaházat és autós pihenõt
terveztek.
A 100 milliós költséggel tervezett telephelyfej-
lesztésre 48,7 millió Ft uniós támogatást nyertek.
A tervek szerint a pályázat feltétele volt az is,
hogy 5 fõvel növelni kell a létszámot. A kivitele-
zés befejezési határideje ez év október 31.
Az alapkõ letételének ünnepélyes aktusára meg-
jelent a helyszínen a kivitelezõ, a VDBK sárbo-

gárdi építõ cég képviselõje, Bozókyné
G. Nagy Ágnes építõmérnök, projekt-
vezetõ, Dani Géza mûszaki ellenõr,
dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgár-
mestere. Az alapkõ letételénél a pol-
gármester örömét fejezte ki, hogy
ezzel a beruházással Sárbogárd gazda-
godik.
Az alapkövet a két tulajdonos, Bognár
József és Molnár Lajos rakta le. Mind-
ketten már régi motorosok a fuvaro-
zásban, de ez az elsõ pályázat, amibe
belevágtak. Viszont életbevágóan
fontos nekik, hogy legyen végre saját
telephelyük, javítóbázisuk, ahol a ka-
mionokat, teherautókat el tudják he-
lyezni, s hogy legyen egy irodaház,
ahonnan a forgalmat irányítani tud-
ják. Ezzel megnyílik a lendületes fejlõ-
dés útja a cég elõtt.

Hargitai Lajos

Minden nap
8 órányi mûsor

Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
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Sárbogárdi Napok régen
Azért lapoztam föl a Bogárd és Vidéke 1992-es évfolyamát, mert
kíváncsi voltam, milyen is volt az elsõ Sárbogárdi Napok. Azért is
tarthat számot ez az esemény közérdeklõdésre, mert sok év után
ismét visszatérnek a szervezõk a régi hagyományokhoz, és drága
népszórakoztatás helyett a közösség helyi eseményévé szeretnék
tenni ezt a rendezvényt.
Németh Rudolf polgármester a Bogárd és Vidékében megjelenõ
Városházi Közlöny 1992. május 8-ai számában ezt írja: „A Sárbo-
gárdi napok elõkészítését…sok aktíva végezte. A héten 42 ren-
dezvényen 850 fõ szerepelt, mûködött közre.”
Rudi bácsi beszámolójából kitûnik, hogy a Sárbogárdi Napok az
egész települést megmozgató, nagy esemény volt akkor. A ren-
dezvényeken fellépõ 850 szereplõ mind helyi volt!
Azt hiszem, lassan lejár az ideje a közpénzbõl finanszírozott, mé-
regdrága fesztiváloknak, amelyek mindig többet akartak mutatni
egy közösségrõl, mint ami a valóság, és közben az erõlködésbe be-
leszakadt a település költségvetése. Bogárdon néhány éve bezár-
ták a több mint 100 éves óvodát a Hõsök terén. A Bogárdi Napo-
kon ugyanakkor kétszer annyit eltapsoltak, mint amennyit meg-
spóroltak az óvoda bezárásával.
Ugyanaz van ebben is, mint például a focinál, ahol a települések
milliókat fizetnek ki a vendégjátékosokért, és a végén a helyi csa-
patban már nincs is helyi játékos, a helyi focisták pedig – ugyan-
csak pénzért – elmennek alsóbb osztályok falusi csapataihoz ven-
dégjátékosnak. Csoda, ha alig van nézõ a meccseken? A legutóbbi
években a Bogárdi Napokon egyre csökkent az érdeklõdés, a sok
százezer forintért játszó, híres együttesek koncertjein pedig több
volt az idegen vendég, mint a helyi.
Pedig emlékszem, régen a Bogárdi Napok idején jöttek haza a tá-
voli rokonok, barátok, hogy tapsolhassanak a színpadon fellépõ
testvéreknek, barátoknak, ismerõsöknek. Aztán késõ estébe nyú-
lóan beszélgettek a rég nem látott iskolatársakkal, gyerekkori ba-
rátokkal.

Egy közösség tagjai számára nem azáltal válik közös üggyé egy
ilyen rendezvénysorozat, hogy azon melyik híres sztár mutatja
meg magát, milyen országos, vagy nemzetközi hírû együttes lépett
színpadra, hanem azáltal, hogy mi közösen szervezzük, annak ré-
szesei a helyi polgárok, családok, helyi öntevékeny közösségek.
Összeállnak barátok, közösségek, családok, utcák, együtt fõznek,
szerveznek közös programot.

Üdítõ színfolt volt korábban az Ifjúság utcaiak által rendezett kö-
zös családi nap, amire meghívták a barátokat, ismerõsöket is. Az
alsó tinódiak a Vágóhíd utcai réten mulattak az egyik hétvégén, a
másik hétvégén a felsõ tinódiak jöttek össze a vasút melletti pá-
lyán. De volt olyan is, amikor a vasúti árokban rendeztek gyerek-
napot Ébli Misiék. E rendezvénysorozat része volt többek között
a lovasok díjugrató-versenye, aztán a fogathajtás is. A helyi ama-
tõr együttesek ilyenkor megmutatkozhattak helyi eseményeken, s
meghívtak vendég amatõr közösséget is. Erre a rendezvénysoro-
zatra hangolódott a tûzoltók Flórián-napja, a rendõrség napja, az
iskolák bemutatói, Ki mit tud? és sok minden más.

Szembetûnõ volt, hogy azokban az években a Sárbogárdi Napok
nem egy hétvégi nagy durranás volt, hanem valóban legalább egy
hetet, s volt, hogy több hetet jelentett, készült hozzá mûsorfüzet
is, hogy mindenki tudja, mikor milyen esemény várható.

Úgy tûnik, hogy az idén újra visszanyúlnak a kezdetekhez a szer-
vezõk, s várják mindenki javaslatát, önkéntes segítõ munkáját.
Már egyre több program biztos, és egyre több az érdeklõdõ, segít-
ségét felajánló közösség. A rendezvények fõszervezõje, Novák-
Kovács Zsolt alpolgármester most szabadidejének szinte minden
percét a szervezõmunkával tölti.

Minél többen álljunk mellé, s legyen igazán közös ügyünk a Sár-
bogárdi Napok!

Hargitai Lajos

Felszámolnak 12 régi szeméttelepet
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 169 település összefogásával jött létre, amely 6 megyét
(Bács–Kiskun, Fejér, Komárom–Esztergom, Pest, Tolna, Veszp-
rém) és mintegy 680 ezer fõt érintõ hulladékgazdálkodási tevé-
kenység hosszú távú megoldásán munkálkodik.
A társulás „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintõ térségi
szintû rekultivációs programok elvégzése” címû pályázaton
7.706.833.886 Ft támogatást nyert el a térségben található 83 hul-
ladéklerakó rekultivációs tevékenységének elvégzésére. A rekul-
tiváció megvalósításának összköltségét az EU (85 %) és a Magyar
Köztársaság költségvetése (15 %) társfinanszírozásban biztosítja,
így az önkormányzatoknak és a lakosságnak nem kell saját forrást
biztosítaniuk hozzá.
A 83 hulladéklerakóra vonatkozóan elkészült rekultivációs ter-
veknek és engedélyeknek megfelelõen 12 hulladéklerakó teljesen
felszámolásra kerül, amely azt jelenti, hogy a hulladékot befoga-
dó helyre szállítják, a hulladéktól megtisztított területet a terep-
rendezés után humuszban gazdag termõtalajjal terítik le, majd
növényzettel telepítik be. A fennmaradó hulladéklerakókat a hul-
ladék biztonságos áthalmozása és a tereprendezés után végleges,
vagy átmeneti rétegrend szerinti lefedéssel látják el, majd moni-
toring rendszert építenek ki, és a továbbiakban megtörténik a táj-
ba illesztésük. A rekultiválandó hulladéklerakók teljes területe
1.386.497 m2.
A bezárt vagy felhagyott hulladéklerakók területének helyreállí-
tásával nõ a környezetbiztonság, javul a vízbázis biztonsága, csök-
ken az allergiát kiváltó gyomfajok termõterülete, és megszûnik a

hulladéklerakók tájképromboló hatása is. Ez mintegy félmillió
ember közérzetét javítja és ivóvizének biztonságára lesz hatással.
A hulladéklerakók rekultivációjával a tájra jellemzõ, új, termé-
szetes élõhelyek alakulhatnak ki, és a települések turisztikai vonz-
ereje is növekedhet.

A kivitelezési munkálatok 2009 õszén kezdõdtek meg, és azóta
Baracs, Dömsöd, Dunatetétlen, Kunpeszér, Perkáta, Szalkszent-
márton településeken már teljesen be is fejezõdtek. A növényte-
lepítéseket kivéve Akasztón, Hantoson, Dunavecsén, a monitor-
ing rendszer kiépítését és a növénytelepítéseket kivéve a követke-
zõ településeken is lezajlottak a rekultivációs munkálatok:
Berhida, Cece, Csákberény, Csép, Ercsi, Ete, Füle, Igar, Káloz,
Kincsesbánya, Kisláng, Kisszékely, Lepsény, Mezõszentgyörgy,
Moha, Nádasdladány I-II., Németkér, Pázmánd, Ráckeresztúr,
Sárbogárd, Sárkeresztúr, Szákszend I-II., Vajta, Várpalota. Je-
lenleg Apostag, Bugyi, Elõszállás, Mezõfalva és Tass települése-
ken folynak kivitelezések, a közeljövõben pedig az alábbi telepü-
léseken kezdõdnek: Aba, Bakonybánk, Bakonysárkány, Beloian-
nisz, Besnyõ, Dunaújváros, Kecskéd, Oroszlány, Mezõszent-
györgy, Súr, Tata.

A projekt teljes befejezése 2012 elsõ felében várható, a tervezett
ütemezésnek megfelelõen az érintett településeken a kivitelezés
határidõre történõ befejezéséhez folyamatos és fokozatos mun-
katerület-átadásokra kerül sor.

Blázsovits Balázs PR fõmunkatárs
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Tisztelettel meghívjuk
2011. április 7-én, csütörtökön, 17 órakor

az alapi Arany János Mûvelõdési Házban tartandó

„Beszélgetõ körre”, melynek témája:
Mezõgazdasági hagyományok hasznosítása a kistérségben.

Meghívott szakmai vendégeink: Király-Varga Lívia közgazdász, a Fejér Megyei Agrár-
kamara ügyfélszolgálati tanácsadója, Bandi Károly gazdálkodó, Varga Csaba, a
Stratégiakutató Intézet igazgatója, Varga Gábor országgyûlési képviselõ.
A déli térség polgármesterei közös elszánással dolgoznak azon, hogy megkeressük vidékünk el-
maradottságának felszámolására a lehetõségeket. Keressük a kitörési pontokat, hogy a saját
adottságaira alapozva létesüljenek munkahelyek, meghonosodjanak új termelési formák a mezõ-
gazdaságban és a feldolgozóiparban.
Ez a térség a régmúltban az igazi sikereket a mezõgazdaságban érte el. E hagyományokhoz
visszanyúlva kell megújulnunk.
Errõl szeretnénk Önökkel beszélgetni, gondolatokat cserélni, meghallgatni véleményüket, és
Önökkel együtt kialakítani térségünk jövõstratégiáját.

Varga Gábor országgyûlési képviselõ, Cece polgármestere,
Nagy Lajos, Alsószentiván polgármestere, Térmeg György, Vajta polgármestere,

Tiringer Mária, Sáregres polgármestere, Méhes Lajosné, Alap polgármestere

ÁLLATTARTÓK
FIGYELMÉBE

Dr. Bögyös Gábor kerületi fõállatorvos
tájékoztatta lapunkat arról, hogy az ál-
lattartóknak milyen dolgokra kell a kö-
vetkezõ idõszakban odafigyelni.

Dr. Bögyös Gábor: Április, május hóna-
pokban a következõ állategészségügyi
események várhatók, amikre az állat-
tartóknak figyelni kell. Elõször a szar-
vasmarhák gümõkór elleni védõoltását,
valamint a 24 hónapnál idõsebb szar-
vasmarhák brucellózis-vizsgálatát kell
elvégezni. Most van az ideje a lovak 3
évenként kötelezõ vérvizsgálatának is.
Ennek díja 1.500 Ft állatonként, az inté-
zeti vizsgálat díja 4.000 Ft. Ekkor teta-
nuszoltást is lehet kérni.

Májusban kerül sor az összevezetett
eboltásra minden településen az elõre
meghirdetett helyszíneken. Minden 3
hónapnál idõsebb kutya beoltatása kö-
telezõ és az emberek szempontjából
fontos. Az eboltás díja: 3.000 Ft plusz a
féregtelenítés és az oltási könyv ára.

Hargitai Lajos

KÖZÉRDEKÛ
KÖZLEMÉNY

VARGA GÁBOR
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ

FOGADÓÓRÁT TART
2011. április 8-án, pénteken

Sárbogárdon 13.30 és 15.30 óra között a
képviselõi irodában (Ady E. út 164.),

Sárszentágotán 16.00 és 17.30 óra kö-
zött a polgármesteri hivatalban (Május
1. út 1.) és

Sárkeresztúron 18.00 és 19.30 óra kö-
zött a polgármesteri hivatalban (Fõ út
34.).

Jobbik-fórum
Április 9-én 17 órakor

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk
Sárbogárdon a mûvelõdési házban.

Vendégünk: Murányi Levente
Jobbik- és gárdaalapító.

Várunk minden érdeklõdõt!
Szebb jövõt!

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2011. április 8-án (pénteken)
9.00 órakor ülést tart.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme

(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:
1. Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági
helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett in-
tézkedésekrõl.
1.2. A városi polgárõrszervezet 2010. évi mun-
kájáról szóló beszámoló.
2. A jegyzõi pályázatok elbírálása.
3. Bírósági ülnökök megválasztása.
4. Tájékoztató a Sárvíz Helyi Közösség mûkö-
désérõl, valamint az eddig megjelent, kiírt
LEADER-pályázatokról.
5. Beszámoló a Sárbogárd–Hantos–Nagylók
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2010. évi mûködésérõl.
6. Beszámoló a Sárbogárd–Hantos–Nagylók
Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntar-
tó Társulás 2010. évi mûködésérõl.
7. Beszámoló a Sárbogárd–Nagylók Közokta-
tási Intézményfenntartó Társulás 2010. év mû-
ködésérõl.
8. Beszámoló a Szélessávú Közmû Kiépítése
Társulás 2010. évi mûködésérõl.
9. Jelentés a belsõ ellenõrzés 2010. évi tevé-
kenységérõl, az ellenõrzési megállapításokról.
10. Beszámoló az önkormányzat és intézmé-
nyei 2010. évi költségvetésének végrehajtásá-
ról, a zárszámadási rendelet elfogadása.
11. Sárbogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete 10/2007. (III. 19.) önkormány-
zati rendeletének (SZMSZ) módosítása.
12. Önhibájukon kívüli hátrányos helyzetben
lévõ települési önkormányzatok 2011. évi tá-
mogatásának igénylése.

13. Az alap és szakosított ellátást nyújtó szoci-
ális intézmények térítési díjának megállapítá-
sa.
14. A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat
tervezett programjának elfogadása.
15. Az Alba Regia Civitan Club Rehabilitációs
Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási kérelme.
16. Emléktábla elhelyezése Huszics Vendel
emlékére a József Attila Mûvelõdési Központ
külsõ falán.
17. Sárbogárd közlekedési rendjének felülvizs-
gálata.
18. Parkoló kialakítása a sárbogárdi 2234
hrsz-ú ingatlanon.
19. Pályázati önrész biztosítása a közoktatási
eszközfejlesztési pályázathoz.
20. A települési kommunális hulladék begyûj-
tése, szállítása és kezelése tárgyában kötendõ
közszolgálati szerzõdés elõkészítése.
21. Az I. sz. fogorvosi körzet szolgáltatásának
ellátása.
22. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásá-
ról és a tartalék alakulásáról.
23. Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
24. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
25. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Az „Év Rendõre” kitüntetés 2011. évi ado-
mányozása.
2. Az „Év Tûzoltója” kitüntetés 2011. évi ado-
mányozása.
3. Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
iránti kérelem elbírálása.
4. Fellebbezés – adósságkezelési támogatás
visszafizetése.
5. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Rokonánál bújt el az
ékszertolvaj

A sárbogárdi rendõrök lopás miatt indítot-
tak büntetõeljárást április 1-jén egy 17 éves
pálfai lánnyal szemben, aki a gyanú szerint
egyik vajtai ismerõsétõl ezüst ékszereket
lopott el. Miután megtudta, hogy a rend-
õrök keresik, egyik pálfai rokonánál bújt
el. A nyomozók azonban megtalálták,
majd kihallgatását követõen bûnügyi õri-
zetbe vették.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságon csü-
törtökön délután tett bejelentést egy 19
éves vajtai fiatalember, hogy amíg õ iskolá-
ban volt, a szobájában, egy fémdobozban
tartott ezüst ékszereit ellopták. A tettes ki-
lenc nyakláncot, öt karkötõt és öt gyûrût
vitt magával mintegy negyedmillió forint
értékben.
A feljelentõ elmondta, hogy napközben
nõvére és apukája is otthon tartózkodtak,
és ezen idõ alatt az õ egyik volt osztálytárs-
nõje járt náluk. A 17 éves pálfai lány a nyi-
tott ajtón keresztül ment be a lakásba. A
sértett nõvére – miközben tévét nézett –
már csak azt vette észre, hogy a lány az
öccse szobájában van. Amikor számon
kérte, hogy ott mit csinál, azt válaszolta,
hogy a testvérpár apukáját keresi. Mivel
azonban a férfi aludt, a lány eltávozott.
Amikor a sértett hazaért, akkor vette ész-
re, hogy hiányoznak ezüst ékszerei.
Mivel a család feltételezte, hogy azokat a
lány vitte el, így az apuka biciklire pattant,

és átkerekezett Pálfára, ahol a lány után
érdeklõdött. Ott aztán kiderült, hogy a te-
lepülésen a fiatalkorú többeknek ezüst ék-
szereket ajánlott fel megvételre.
Amikor a bejelentést követõen a nyomo-
zók felvették a feljelentést, valamint az
esettel kapcsolatban kihallgatták a tanú-
kat, egybõl Pálfára mentek a lányért. Beje-
lentett lakcímén nem találták, ezért adat-
gyûjtésbe kezdtek. Ennek nyomán jutot-
tak el kora este a lány egyik pálfai rokoná-
hoz, ahol megtalálták a lányt, aki akkor
menekült oda, amikor meghallotta, hogy
keresik a rendõrök.
Elfogását követõen elõállították a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányságra, ahol lopás el-
követése miatt gyanúsítottként hallgatták
ki. Tagadta, hogy õ lopta volna el az éksze-
reket. Annyit elismert, hogy járt volt osz-
tálytársa családjánál, de csak a fiú nõvéré-
vel beszélgetett, majd üres kézzel távozott.

A nyomozók ugyan több házkutatást is tar-
tottak Pálfán, de egyelõre az ékszerek még
nem kerültek elõ, azokat keresik.
A 17 éves lányt – tekintettel arra, hogy
büntetett elõéletû, és több hatóságnál is
folyamatban van vele szemben büntetõel-
járás – bûnügyi õrizetbe vették.

A református egyház telkérõl
ásták ki a betonoszlopokat

Egy szolgálaton kívüli sárbogárdi járõr je-
lezte április 4-én a Sárbogárdi Rendõrka-
pitányság ügyelete felé, hogy a református
egyház tulajdonát képezõ egyik sárbogár-
di, lakatlan ingatlanon több személyt lát. A
bejelentést követõen a helyi lelkészt is ér-
tesítette az általa látottakról, aki ezt köve-
tõen a telekhez ment.

Ott a telekszomszédot találta, illetve rajta
kívül másik öt férfit, akik a használaton kí-
vüli ingatlan kerítésoszlopai közül tizen-
egyet ástak ki helyükrõl, majd tették fel egy
teherautóra.

Amikor a lelkész az ott tartózkodókat tet-
tükkel kapcsolatban számon kérte, már a
rendõrök is a helyszínen tartózkodtak.

Mint kiderült, a szomszédnak arra ugyan
volt szóbeli engedélye, hogy a telket állatai
legeltetésére használja, illetve a kertet
rendezze, de arra nem, hogy onnan bármit
elvigyen, vagy bármit áthelyezzen egyik
helyrõl a másikra.

A lelkésznek és a rendõröknek a szomszéd
azt mondta, hogy csak azért ásták ki bará-
taival a betonoszlopokat, mert azokat át
akarta tenni a másik oldalra, hogy arra ke-
rítést húzzon. Mivel azonban egyik helyrõl
a másikra átvinni ezen elemeket nagyon
fárasztó lett volna, ezért tették fel teherau-
tóra azokat.

A tettenérést követõen az egyenként 4.000
Ft-ot érõ oszlopok visszakerültek a he-
lyükre, így lopási kár nem keletkezett.

A férfit és társait a járõrök elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol
megtörtént kihallgatásuk. Az ügyben lo-
pás miatt indult büntetõeljárás, melynek
során a nyomozókra vár az eset tisztázása.
Az öt személy egyelõre tanúként szerepel
az ügyben.

Németh-Kész Mónika r. szds.,
FMRFK-szóvivõ

KÉK HÍREK

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság illetékességi területén
2011. április hónapban tervezett sebességellenõrzések

április 9. Sárbogárdi RK. 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
április 12. Sárbogárdi RK. 9.00–12.00 63-as fõút, Cece, Deák F. u. (50 km/h)
április 14. Sárbogárdi RK. 9.00–12.00 64-es fõút, Igar területe (50 km/h)
április 17 Sárbogárdi RK. 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
április 22. Sárbogárdi RK. 9.00–12.00 64-es fõút, Mezõszilas, Fõ út (50 km/h)
április 24. Sárbogárdi RK. 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
április 26. Sárbogárdi RK. 9.00–12.00 64-es fõút, Igar területe (50 km/h)
április 28. Sárbogárdi RK. 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)

FMRFK Sajtószolgálat
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Miklósi hírcsokor
Országos Diákparlament

Zánkán
2011. április 1-2-án Országos Diákparlament volt Zánkán, ahol
én képviseltem a Sárbogárdi kistérség általános iskoláit.
Busszal utaztunk Zánkára, majd amikor odaértünk, elfoglaltuk a
szálláshelyünket. A szállás és a környezet gyönyörû volt.
A kezdõ plenáris ülést Hoffman Rózsa oktatásért felelõs államtit-
kár nyitotta meg. Többek között tájékoztatót kaptunk az Orszá-
gos Diákjogi Tanács tevékenységérõl, amit Bálega János, az Or-
szágos Diákjogi Tanács elnöke mondott el. Ezután a közoktatás-
ról és a felsõoktatásról kaptunk tájékoztatót.
A vacsora után különbözõ témák közül választhattunk, és az el-
hangzott elõadást követõen kérdéseket tehettünk fel az adott té-
mával kapcsolatban. A különbözõ lehetõségek közül én a
felsõoktatást választottam.
Másnap, reggeli után, szekcióüléseken vettünk részt, melyeken
csoportos beszélgetések zajlottak. Az öt szekció közül én a csa-
patépítést választottam. Itt megbeszéltük a diákönkormányzatok
munkáját és problémáit, majd délután a folytatásban különbözõ
csapatépítõ játékokat játszottunk.
Nagyon érdekes volt számomra,
mindenki nagyon élvezte a progra-
mot. A szekcióülésen továbbá javas-
latokat és ajánlásokat tettünk, amit a
nap végén elfogadtunk.
Este a Karinthy Frigyes Gimnázium
egyik tanára tartott beszámolót az is-
kolában lévõ új szervezetrõl, a
KEKSZ-rõl. A vacsora után pedig el-
fogadtuk a 22 pontból álló ajánlása-
inkat, amit aztán eljuttatnak a Parla-
mentbe.
Másnap reggeli után indultunk haza.
Az út nagyon jól telt, mert egész úton
énekeltünk. Nagyon jól éreztem ma-
gam ezen a 3 napon, remélem, más-
kor is eljutok hasonló fórumra.

Szõke Fanni 8. b, ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

Miklósi siker Budapesten
Iskolánk minden év õszén megrendezi a mese napját. Ebbõl az al-
kalomból az idén is rengeteg pályamû érkezett, melyeket a ma-
gyartanárokból álló zsûri örömmel olvasott, illetve jutalmazott.
Az idén februárban hírét hallottuk egy különlegesnek tûnõ mese-
író-pályázatnak, melyre iskolánk elküldte az említett verseny leg-
jobbnak ítélt mûveit. A pályázat, melyre rábukkantunk a „Mese,
mese, mátka…” címet viselte, melyet a Tárnoki Mûvelõdési Ház
és Könyvtár írt ki a meseírás napja, a gyermekkönyvek nemzetkö-
zi napja, illetve Csukás István 75. születésnapja alkalmából. A me-
sék témája bármi lehetett, csak az volt a kikötés, hogy
tartalmazzanak népmesei motívumokat.
Három tanuló alkotását küldtük be a megmérettetésre: Tõke Lu-
ca (6. b) „A sárga virág”, Bátai Nóra (6. a) „Gyöngyszem” és Hor-
váth András (6. a) „A szerelmes béka” címû mûvével szállt
versenybe.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre április 3-án került sor Buda-
pesten, a Millenáris Parkban. „Családünnep Európával” címmel
egész napos fesztivál várta az ideérkezõket. Koncertek, népmûvé-
szeti kirakodóvásár, mutatványosok, népi játékok, fergeteges jó-
kedv és csodaszép idõ várt bennünket aznap Budapesten. A gye-
rekek örömmel, és egyre fokozódó izgalommal nézték Levente
Péter mûsorát, aki egy „égbõl pottyant” mesével szórakoztatta

õket. Mûsora végeztével felszólította a 75 éves mûvészt és a ver-
seny díjazottjait a színpadra, és a gyerekek koszorújától övezve
felköszöntötte a „Süsü, a sárkány” és más ismert és kedvelt mesék
íróját, további jó egészséget és munkálkodást kívánva. A Jonatán
Könyvmolyképzõ egy díszkötéses, de üres, vagyis szöveggel való
megtöltésre váró lapokkal teli füzetet ajándékozott a szerzõnek.
Nóri, Luca és András szívesen töltöttek tartalmas perceket a 75
éves Csukás Istvánnal a színpadon, és nagyon szívesen énekeltek
neki. Egész életre szóló élményt jelentett ez számukra, akik
egyébként is az olvasás, illetve az alkotás, a mese szerelmesei.
A színpadról egy csendesebb terembe átvonulva következett a
nap másik kellemes része: az eredményhirdetés. Mint megtudtuk,
a beérkezett pályamûveket egy négytagú zsûri bírálta el, melynek
tagjai voltak: dr. Halák László író, újságíró, Putnoki A. Dávid elõ-
adómûvész, költõ, a David Arts fõszerkesztõje, Rajki Rita
elõadómûvész, költõ és Bíró András költõ, író.
A 11-14 évesek kategóriájában, több mint 70 alkotás közül, az íté-
szek szerint Tõke Luca és Horváth András meséje megosztott el-
sõ helyezést, Bátai Nóra munkája pedig a zsûri külön dicséretét
kapta. (Luca felkészítõ tanára Tóthné Huszár Magdolna, Nórié
és Andrásé pedig jómagam, Zelmanné Varga Zsuzsanna.)
Öröm volt látni a gyerekek boldogságát, miközben vették át az
okleveleket, illetve díjakat. Az elsõ helyezést elért mesékbõl a
könyvkiadó még egy-egy színes, illusztrált kiadvánnyal is kedves-
kedett, vagyis elsõ ízben láthatták viszont Andrásék nyomtatás-
ban a munkájukat.
Élményekkel, a jó munka jutalmával, Csukás István mosolyával és
névre szóló dedikációival térhettünk haza a Sárszentmiklósi Álta-
lános Iskolába.
Sõt, az is lehet, hogy egy kis hamuba sült pogácsát is pottyantottak
a tarisznyánkba.
Aki nem hiszi, járjon utána!

Zelmanné Varga Zsuzsanna
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Hírek a Cecei Általános Iskolából
Madárijesztõ-szerelem

A korábbi évekhez hasonlóan az idei tanévben is színvonalas mû-
sorral lepte meg iskolánk alsós tanulóit Figura Ede elõadómû-
vész. Az egyórás elõadás fõszereplõje egy madárijesztõlány volt,
akinek kérõit – a kerti és erdei állatokat – a gyermekek közül vá-
lasztott szereplõk személyesítették meg. A jelképes – és nagyon
ötletes – jelmezbe öltözött gyermekek valódi résztvevõi lettek a
jeleneteknek. A mûsorban sokféle és sokoldalú stílusú zene jelent
meg, modern versek kíséreteként.
A humoros elõadás a gyermekek és pedagógusok figyelmét egy-
aránt lekötötte, kellemes kikapcsolódást nyújtva.

A szennyvíztisztító telepen jártunk

A Fejérvíz Zrt. a víz világnapja alkalmából idén is megszervezte
„nyitott kapu” programját. A rendezvény keretében március
21-én elõadást hallhattunk a víz szerepérõl, fontosságáról, majd
iskolánk 5. évfolyamos diákjai – akik az iskolai környezeti nevelési
programban vesznek részt – április 1-jén meglátogathatták a sár-
bogárdi szennyvíztisztító telepet.
Az elõadáson hallottakat egészítette ki ez a kirándulás, az ottho-
nunkban elhasznált víz megtisztításának folyamatát tanulmá-
nyozhattuk a telepen. Mikroszkóp segítségével megismerhettük a
biológiai tisztításban résztvevõ baktériumokat, megnézhettük a
szennyvíz tisztításának fázisait, láthattuk a különbözõ vízszûrõ-
ket, tartályokat és a tisztítás végén maradt „szagos” iszapot,
amelybõl – mint megtudtuk – komposztot állítanak elõ.
A látogatás során a gyerekek fontos ismeretekkel gazdagodtak,
közvetlen közelrõl tapasztalhatták meg a szennyvíz átalakulását.
A diákok nevében is köszönjük a lehetõséget a tapasztalatszerzés-
re!

Országos Algebria matematikaverseny

Iskolánk tanulói közül sokan(29-en) neveztek be az Algebria
internetes matematikaversenyre. A négy héten át tartó verseny
sok munkát és izgalmat jelentett a gyerekeknek. A negyedik heti
munka volt az igazi erõpróba, hiszen addigra nagyon elfáradtunk,
és már nemcsak a többi iskolával, hanem egymással is komoly
csatát vívtunk.
A sok izgalom ellenére mindenki nagyon jól érezte magát a ver-
seny ideje alatt, és sokat tanultunk közben. A matematika össze-
függéseinek alkalmazása mellett nagy gyakorlatra tettünk szert a
számítógép használatában is a négy hét során.
Szoros küzdelemben végül iskolánk nyerte az országos versenyt,
amiért egy interaktív eszközt kapunk ajándékba.

A cecei tanulók közül mindenki nagyon jó teljesítményt nyújtott.
Két tanulónk, Kacz Kornélia Réka 4. b osztályos tanuló az
„Algebria királya”, Vagyócki Patrik 5. a osztályos tanuló pedig az
„Algebria alkirálya” címet is elnyerte.

Köszönjük Kiss Tiborné tanárnõnek, hogy megmutatta nekünk
ezt a lehetõséget, segítséget nyújtott, hogy ilyen sokat fejlõdhes-
sünk, és ilyen jó eredményeket érhessünk el!

Kacz Kornélia Réka 4. b
Cecei Általános Iskola
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Iskolai beiratkozási lehetõség Alsószentivánon
Az elsõ osztályosok számára kínált programunk a következõket
nyújtja leendõ tanulóinknak:

1. Meixner-módszerrel történõ olvasástanítás: A Meixner-módszer
alaposan elõkészíti az olvasás- és írástanítást. Az olvasástechnikai
készségek részletesen kidolgozottak. Betûtanításban fokozato-
san, kis lépések szerint halad, szótagoló, szintetikus módszer, ami
a helyesírás fejlesztésénél elengedhetetlen. Alapja a hangoztatás
és a hanghallás fejlesztésére épülõ betûtanítás, azaz a hármas
asszociáció (látom – hallom – mondom) tökéletes kialakítására
törekszik. Az alakilag és hangzástanilag hasonló betûket idõben
távol tanítja, intenzíven fejleszti a tanulók szókincsét.

2. Délutáni napközis foglalkozás az osztálytanítóval: Óriási elõnye,
hogy délután attól a személytõl kap a tanulásban segítséget, aki
délelõtt oktatja. Így tudja, hogy kivel mit kell még gyakorolni, a
délelõtt elmaradt anyagot be lehet pótolni. Az osztálytanító fel-
ügyelete mellett könnyebben összekovácsolódik az osztályközös-
ség. A délutáni közös tanulás a szülõk munkáját is megkönnyíti.

3. Számítástechnika alkalmazása már az 1. osztálytól: Célunk, hogy
olyan gyermekeket neveljünk, akik értelmesen, tudatosan hasz-
nálják a számítógépet. Szeretnénk kialakítani bennük azt, hogy
okosan használva a mindennapi életük segítõje, hasznos társa,
nem pedig csak a „játék” eszköze. A számítógép használata már
alsó tagozatban is megkönnyíti, segíti a tanulást, bár természete-
sen nem pótolja a tanító nénit. A személyiség fejlõdésében nagy
szerepe van az alapkészségek, alapképességek, az alapismeretek
kialakulásának. Ebben a fejlesztõ programok használatával a szá-
mítógép nagy segítséget jelent. A billentyûzet és az egér használa-
ta fejleszti a tanuló finommozgását, a memóriajátékok az emléke-
zetét. Észre sem veszik, hogy rövid idõn belül végigülik odafigyel-
ve a 45 perces tanórát, minden kényszer nélkül. A további évfo-
lyamokban az informatikaórákon elmélyül számítástechnikai tu-
dásuk, 7-8. osztálytól az azt igénylõknek ECDL-vizsgafelkészítõ
tanfolyamot is tartunk, s 8. osztály év végére az általános iskolai
bizonyítvány mellé nemzetközileg elismert ECDL-vizsgabizo-
nyítványt is szerezhetnek.

4. Angol nyelv tanítása alsó tagozatban: Az életkornak megfelelõ,
játékos módszerrel megkezdett nyelvtanítás nem gátolja a gyere-
kek magyar nyelvû olvasás-, írástanulását. A hangsúly a játékon
van, azt tanulják, amit csinálnak. Az angol nyelvû énekek, mondó-
kák, dalok, játékok gyakorlása közben az angol szókincsük foko-
zatosan mélyül. A korán elsajátított idegen nyelv ismerete képezi
majd a késõbbi tudatos nyelvtanulás alapját, hatékonyabbá teszi,
és kevesebb kudarccal végzõdik. Vagyis a korai kisgyermekkor-
ban elkezdett és elsajátított nyelvtanulás alapozó funkciója óriási
jelentõségû.

Jelenlegi elsõseink a következõ biztatást küldik a beiratkozni
vágyóknak:
„GYERTEK HOZZÁNK, JÓ ITT! HOGY MIÉRT?

* Biztosan megtanultok írni, olvasni, számolni.
* Nem vagyunk túl sokan egy osztályban, így többet tud velünk
foglalkozni a tanító néni!
* Sokat játszhattok az órákon!
* Hallgathattok meséket és sok-sok zenét!
* Megismerkedhettek az angol nyelvvel!
* Sokat mozoghattok sportkörön, tornaórán és néptáncórán!
* Délután, ha elfáradtok, sok mesét nézhettek videón, DVD-n!
* Járhattok moziba, színházba!
* Sok okos dolgot készíthettek kézmûves szakkörön!
VÁRUNK BENNETEKET!”

Ha a fent vázoltakat megvalósítjuk, biztosak lehetünk abban,
hogy elértük céljainkat. Az idegen nyelvi–informatikai tagozatos
elsõ osztály kialakításával iskolánk részérõl így szeretnénk alkal-
mazkodni a jelen kor változásaihoz, s egyben megfelelni a jövõ
kihívásainak. Fektesse belénk bizalmát, megtérül!
A beíratás idõpontja: 2011. április 14. (csütörtök) 8.00–16.00 óra
között, illetve a 06 (25) 504-710 telefonszámon történõ elõzetes
egyeztetés alapján más idõpontban is lehetséges.

Sütõ László tagintézmény-vezetõ

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

HÚSVÉTI KÉSZÜLÕDÉS
2011. április 11-én, hétfõn, 10–15 óráig

KÉZMÛVESVÁSÁR
a Sárszentmiklósi

Könyvtár és Klubban.

Ezen alkalommal
apróbb húsvéti

ajándék- és dísztárgyakat
vásárolhatnak és

készíthetnek szeretteiknek.

Nagy szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
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Kérdezték
A vonat nem áll meg

Örülünk, hogy újra van vonat Sárbogárd és Székesfehérvár kö-
zött, csak az a baj, hogy a vonat nem áll meg Felsõkörtvélyesen,
Sárszentágotán, ezért a szomszédos települések nem tudják él-
vezni a visszaállított vonatközlekedés örömeit. Többen vagyunk,
akik sokkal szívesebben járnánk munkába ezzel a kis vonattal,
mint busszal. Azt kérjük, hogy ha lehet, a menetrendet úgy módo-
sítsák, hogy megálljon ezen a két településen is a kis piros vonat.

Körtvélyesi munkába járók

Válasz
A MÁV menetrendi irányításához továbbítottam a panaszt. A te-
lepülések polgármesterével is beszéltem. Baranyák István el-
mondta, hogy a probléma sok helyi lakost érint, ezért két héttel
korábban már hivatalos levélben fordultak a MÁV menetrendi
irányításához, s ígéretet kaptak arra, hogy a lakosok kérését
figyelembe veszik a menetrend módosításánál.

Szerkesztõ

Köszönjük a kukát

A Spar áruház szomszédságában egy régi nyomóskút volt a járda
mellett. Ezt már régen leszerelték. Az arra járó rendetlen polgá-
rok azóta ezt a helyet arra használják, hogy oda dobálják a szeme-
tet. Idõvel egész szeméttelep alakult ki itt emiatt. Köszönjük Tóth
Béla képviselõnknek, hogy elintézte a terület takaríttatását, és
tettek oda egy szeméttartót is. Reméljük, hogy a rendetlen járó-
kelõk rendesek lesznek, és használják majd a szemetesedényt!

Környékbeli lakosok

Gólyák a
villanyoszlopon

A Lidl áruház építésekor a
Nagy Lajos utcai villanyosz-
lopot kicserélték. Az oszlo-
pon volt egy gólyafészek,
amit a szomszédos egyes
oszlopra szereltek át. Ide
azonban nem hajlandók át-
települni a gólyák. Tavaly a
Petõfi utca sarkán lévõ ket-
tes oszlopra próbáltak fész-
ket rakni. Mivel nincs rajta gólyakosár, a fészek építõanyaga le-
hullott a földre. Szegény gólyák fészek nélkül maradtak, s így nem
lettek ebben az évben kisgólyák. Most a fogorvosi rendelõ szom-
szédságában próbálkoznak, de itt sincs gólyakosár a kettes vil-
lanyoszlopon. A környék lakói kérik, hogy az áramszolgáltató
szakemberei helyezzék vissza a régi helyére a gólyakosarat, hogy a
gólyák végre otthonra találjanak.
A problémát jeleztem a DÉDÁSZ illetékesének.

Szerk.

Mikor takarítják a fõutcát?

Sárbogárdon áthalad a 63-as út. A rengeteg gépjármû a téli idõ-
szakban sok sarat hordott fel az úttestre. A száraz idõszakban eb-
bõl a sárból por lett. A naponta áthaladó autóáradat ezt a port fo-
lyamatosan fölkavarja, ami a város lakóinak, különösen az út mel-
lett lakók és a járdán haladó gyalogosok, köztük sok kisgyerek
egészségét károsítja. Az út fenntartójának és a városnak közös kö-
telessége, hogy a sarat, szemetet rendszeresen eltakarítsák. A la-
kosság egészsége érdekében kérjük, mielõbb végezzék el ezt a
takarítást! Köszönjük!

Egy betelefonáló helyi lakosok

Füst a városban

Több olvasónk panaszolja, hogy tavasszal, amikor összetakarítják
a kerti hulladékot, sokan azt el is égetik a kertekben, vagy az udva-
rokban. Sokkal hasznosabb lenne pedig, ha a szerves hulladékból
komposzt készülne. A mûanyagot pedig, mivel káros anyag, el se
szabad égetni. Azt a szemetes kukába kell tenni, vagy ha terjedel-
mesebb, a lomtalanításnál tegyék ki a ház elé. Egyébként kerti
hulladékot égetni csak meghatározott idõszakban szabad. Van
erre önkormányzati rendelet is, amit illene mindenkinek betarta-
ni. Van, aki a nedves kerti hulladékot próbálja begyújtani. Ez az-
tán füstölög egész nap. Az „okosok” gyorsítóként gázolajat önte-
nek erre, vagy fáradt olajat. Rátesznek gumit, mûanyagot is a biz-
tonság kedvéért, ami rákkeltõ. Ettõl persze a füst még nagyobb
lesz, ráadásul elviselhetetlen bûz lesz az egész városban mindenki
„örömére”. Arra nem gondolnak ezek az illegális szemétégetõk,
hogy ezzel a tevékenységükkel embertársaiknak okoznak mara-
dandó egészségkárosodást! Javasoljuk, hogy aki ilyet tapasztal,
nyugodtan tegyen panaszt az önkormányzatnál, hogy a szabály-
szegõ károkozóval szemben eljárhasson a hatóság!
A fenti két ügyre felhívtam dr. Sükösd Tamás polgármester figyel-
mét is.

Szerk.

Szemét a Kazinczy utcában

Az alábbi üzenet jelent meg a Bogárdi TV üzenõfalán.
04-04 anci
T. szerkesztõség! Köszönet a p. hivatalnak, vagy az üzenõfalnak?
Sárszentmiklóson, a Kazinczy út végérõl a mai napon megkezdõdött
a közterületen lévõ szemét elszállítása. Ha megoldható, legyenek
szívesek kijönni és megnézni! Kérjük, okvetlenül fotózzák le, hisz
már egy éve itt éktelenkedik a sok szemét! Tisztelettel: az itt lakók.
A fenti hírre kimentem, lefotóztam a látványt, sõt, a tévének is ké-
szítettem róla videó felvételt. Az látszott, hogy valamennyi sze-
metet már elvittek innen, de akkor mozgás nem volt a környéken.
Döbbenetesen sok szemét volt ott, egészen a kerítés magasságáig.
Csodálom, hogy a rengeteg szemét nem tûnt fel az ott lakónak, hi-
szen a szemetet rárakták a kerítésére. Egy biztos, hogy a sok hulla-
dékhoz a környékben lakóknak is közük lehet, hiszen a fûnyíróból
kikerülõ zöldhulladék nem jöhetett messzirõl. De, ugyan, miért
nem komposztálták. Sokkal hasznosabb lenne, vagy nem?
Aztán jött egy újabb üzenet.
04-05 ho-ho-ho
Korai volt az öröm! Sajnos a szemét itt maradt, nem vitték el. Úgy
látszik, a miklósiak nem a sárbogárdi p.h.-hoz tartoznak! Csak a
közmunkába kellenek Sárbogárdra az emberek? Köszönjük a hiva-
talnak! Ez pedig közterület! Ennek a hulladéknak a 90 %-a a hivatal
hagyatéka! Majd mi, lakók eltakarítjuk, és benyújtjuk a számlát a hi-
vatalnak!
A fenti beírás nem mindenben egyezik az általam tapasztaltakkal.
A hulladék nagy része egészen biztosan nem az önkormányzat ál-
tal került oda: pezsgõsüveg, zacskók, háztartási hulladék, fû stb.
Az ágnyesedék egészen friss. A környékbeliek bizonyára látták,
hogy ki vitte oda. Mindenesetre felhívtam az önkormányzat fi-
gyelmét az ügyre. Remélem, megegyeznek, és eltûnik a hulladék,
megtisztul a patakmeder, és a környékbeliek örömére ott tiszta,
parkosított terület köszönt mihamarabb minden arra járót.
A felelõsség közös!!!

Összeállította: Hargitai Lajos
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„Érdemes kézilabdázni,
meghalni a pályán?”

DAC I.–Sárbogárd I. 35-33

Április 2-án, szombaton, délelõtt a dunaújvárosi sportcsarnokban
került sor a DAC–Sárbogárd férfi kézilabda-mérkõzésre. Nagy
volt a tét, hiszen a bajnoki cím megszerzésének reményében fe-
szült egymásnak a két csapat.
Szép számú sárbogárdi szurkoló óriási buzdítása mellett indult a
meccs. Szomorúan tapasztaltuk, hogy két dunaújvárosi bíró (egyi-
kük a DAC volt szakosztályvezetõje) vezette a találkozót, ami
már sejtette, hogy nem fognak semlegesen fújni. Az elsõ félidõ 25.
percéig vezettünk lelkes, óriási küzdõszellemben, a bírók azon-
ban tettek róla, hogy azt ne mi nyerjük. Kár, hogy nem készült fel-
vétel, amely megörökítette volna Balogh Viktor idõn túli, 13 mé-
terrõl dobott, világklasszis szabaddobás gólját, melyet mind-
annyiunk megdöbbenésére nem adtak meg a játékvezetõk. Így
igencsak borzolva a nézõk és játékosok idegrendszerét, 21-19-re
zárt a DAC.
Ilyen nyomást nehezen tudtunk viselni, így a második félidõ köze-
pén 27-22-re vezetett az ellenfél. Csapatunk küzdésbõl jelesre
vizsgázott, óriási szívvel, akarattal, egymást biztatva az 55. perc-
ben ki tudtunk egyenlíteni 31-31-re. Ám ekkor Csöregi játékveze-
tõ megint „belenyúlt” a mérkõzésbe: Németh II. Tamást 100
%-os ziccerben, neki sérülést okozva fellökték, amiért piros lap,
illetve 7 méteres járt volna, ám a bíró sípja ismételten nem szólalt
meg. Lelkiekben letaglózva az utolsó perc drámájaként az újváro-
si játékos 3 helyett kb. 6 lépés után dobott gólt, miközben Bodoki
Gyurci végig tartotta, majd végsõ elkeseredettségében és dühé-
ben odaszólt a játékvezetõnek, amiért piros lapot kapott. Sajnos
ez azt jelenti, hogy Gyurit pár mérkõzésrõl a kézilabda-szövetség
el fogja tiltani.
A mérkõzés után 20, 30 éves férfiak könnyeikkel küszködve, szo-
morúan tették fel a kérdést:
„Érdemes kézilabdázni, meghalni a pályán?”

A hõsiesen küzdõ csapat az alábbi felállásban játszott: Borostyán J.,
Németh T. (kapusok), Takács L. (2), Szabó J., Szabó J. Zsolt (2),
Szilveszter J., Németh II. T., Balogh V. (13), Rehák T. (2), Kaló P.
(2), Botka T., Hegedûs N. (3), ifj. Bodoki Gy. (9).

VAX Sárbogárd II.–Rácalmás 30-27

Szomorkodásra nem sok idõnk maradt, hiszen vasárnap este már
a Mészöly csarnokában, megjavított világítás mellett (köszönjük
az intézkedést!) indulhatott a jó erõket képviselõ Rácalmás ellen
a mérkõzés.

Az eltiltott Bodokit, a sérült Supliczot, Lakatost, Nacsát, Németh
II-t, Bakit nélkülözve fiataljaink az elején kicsit megilletõdve
kezdtek. A 4-1-es rácalmási vezetésnél idõt kértünk, és a fejekben
rendet téve, összeszedve magát a csapat, felzárkóztunk 5-4-re.
Sajnos a volt DUNAFERR-es játékosokból álló rácalmási csapat
mindvégig õrizte pár gólos elõnyét.

Szurkolóinkon ismét nem múlt a siker, hiszen a tõlük megszokott
módon buzdítva segítették fiataljainkat, akik ezen a meccsen sok
lehetõséget kaptak a játékra. Az idõsebbek pihentek, csak „vas-
emberünk”, Balogh játszott végig. Kapusaink egymást kiegészítve
jó teljesítményt nyújtottak. Tiszteletre méltó Takács Lajos fegyel-
mezett, jó játéka és küzdeni tudása, aki 52 évesen irányítja belül-
rõl a csapatot, és méltó példaképe lehet a jövõ sárbogárdi
kézilabdásainak.

A csapat felállása: Borostyán J., Németh T. (kapusok), Takács L.
(2), Varga R. (1), Pluhár T. (2), Vorsléger Z. (2), Szabó J. (2), Szabó
J. Zsolt (1), Szilveszter J. (2), Balogh (9), Rehák T. (3), Kaló P.

Tudósítónktól

Eltökélt gyõzni akarásunk
meghozta gyümölcsét

VAX Sárbogárd I.–Mór 28-25

Nagy öröm volt kedden este sportcsarnokunkban. A játékosok
közül Nacsa, Balogh szabadságot vett ki, Vorsléger, Szabó J. Bu-
dapestrõl ingázott haza, Hegedûs Veszprémbõl utazott, hogy a
múlt hétvégi, félbeszakadt mérkõzés ismétlésére megint együtt
lehessen a csapat.
A Szántó fivérek dobos vezetésével legalább 100 lelkes szurkoló
kiabált, tapsolt izgalmában, örömében. Köszönet Rehák Sándor-
nak, aki utánajárásával megszerezte az Országos Kézilabda Szö-
vetség engedélyét arra, hogy Bodoki – bár a DAC elleni meccs óta
nem játszhatott –, ezen az ismételt összecsapáson pályára léphes-
sen.
Az elsõ félidõben végig tartottuk 1-2 gólos elõnyünket. A móriak
védekezése igen kemény volt, inkább átlövésekbõl és a szélsõk
megjátszásával sikerült tizenötször a kapuba találni.
A folytatásban 5 gólos hátrányt dolgozott le az ellenfél, idõkérés-
sel megszakítva lendületünket. Ám újra átvehettük a vezetést, és

ez már kitartott a meccs végéig. Németh bravúros védései, ke-
mény védekezésünk, eltökélt gyõzni akarásunk meghozta gyü-
mölcsét: Sárbogárd–Mór 28-25.

A csapat tagjai: Borostyán, Németh–Kaló P. (1), Rehák T., Ba-
logh V. (10), Szabó J. (2), Vorsléger Z. (1), Nacsa M. (4), Hegedûs
N. (4), Takács L. (1), ifj. Bodoki Gy. (5).

Aki részt vett ezen a mérkõzésen, nem fogja elfelejteni. Köszön-
jük a szurkolást, köszönjük a lelkes játékot!

A Bogárd TV sportmûsorában érdemes lesz megnézni a felvételt,
újra átérezni a remek hangulatot.

Következõ mérkõzésünket hazai pályán, Seregélyes ellen
játsszuk, az idõpont egyeztetése azonban csak lapzárta után lesz.
(Április 9-én, vagy 10-én, szombaton, vagy vasárnap, este 6 órától
várható a mérkõzés.)

Hajrá, Sárbogárd!
Tudósítónktól
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A Femol csoport
eredményei

Kápolnásnyék–Baracs 2-2

Velence–Bakonycsernye 1-2

Iváncsa–Kisláng Telmex 2-1

Sárszentmiklós–Etyek 3-1

Pusztavám–Aqvital-Publo Csákvár 1-4

Polgárdi–Pákozd Eudeal 3-0

Martonvásár–Szabadegyháza 2-0

Káloz–Dunafém-Maroshegy 3-0

A Turul Macron
csoport eredményei

Szabadegyháza II.–LMSK 2-1

Kisapostag–Nagylók 0-1

Mezõkomárom–Nagyvenyim 0-0

Dunapentele–Alap 4-1

Dunamenti Abroncsgyártók–
Soponya 2-4

Zichyújfalu–Elõszállás 2-0

Perkáta–Besnyõ 5-1

A Turul Macron csoport állása

1. Nagylók 18 15 0 3 54 21 33 45

2. Zichyújfalu 18 14 2 2 56 18 38 44

3. Besnyõ 18 11 2 5 51 37 14 35

4. Perkáta 18 10 3 5 44 21 23 33

5. Alap 18 10 1 7 48 34 14 31

6. LMSK 18 9 2 7 42 30 12 29

7. Dunapentele 18 8 3 7 43 38 5 27

8. Elõszállás 18 7 6 5 40 28 12 27

9. Szabadegyháza II. 18 8 1 9 34 44 -10 25

10. Soponya 18 6 7 5 40 36 4 25

11. Nagyvenyim 18 4 3 11 22 36 -14 15

12. Kisapostag 18 3 0 15 16 54 -38 8

13. Dunamenti
Abroncsgyártók 18 2 2 14 12 52 -40 8

14. Mezõkomárom 18 1 4 13 17 70 -53 7

Kisapostag csapatától -1 pont levonva.

A FEMOL csoport állása
1. Aqvital–Publo

Csákvár 20 20 0 0 85 5 80 60
2. Velence 20 14 2 4 63 26 37 44
3. Martonvásár 20 12 5 3 35 13 22 41
4. Kisláng Telmex 20 12 3 5 46 24 22 39
5. Iváncsa 20 11 5 4 38 21 17 38
6. Kápolnásnyék 20 10 2 8 41 40 1 32
7. Szabadegyháza 20 9 4 7 32 29 3 31
8. Bakonycsernye 20 9 4 7 27 31 -4 31
9. Baracs 20 7 6 7 30 35 -5 27
10. Sárszentmiklós 20 8 1 11 42 42 0 25
11. Polgárdi 20 7 3 10 26 33 -7 24
12. Pákozd Eudeal 20 6 3 11 25 41 -16 21
13. Dunafém–

Maroshegy 20 7 0 13 28 54 -26 20
14. Etyek 20 4 2 14 28 60 -32 13
15. Káloz 20 2 1 17 13 60 -47 7
16. Pusztavám 20 1 1 18 16 61 -45 3
A Dunafém–Maroshegy, az Etyek, valamint a
Pusztavám csapatától -1 pont levonva.

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

Rácalmás–Vajta 3-5

Mezõszilas–Seregélyes 0-3

Mezõfalva–Cece 4-0

Pusztaszabolcs–Sárbogárd 0-0

Lajoskomárom–Kulcs 2-1

Sárosd–Enying 3-1

Aba-Sárvíz–Dég 6-2

Adony–Sárszentágota 5-0

Az Agárdi Termál csoport állása

1. Sárosd 20 16 3 1 79 20 59 51
2. Mezõfalva 20 16 1 3 47 6 41 49
3. Seregélyes 20 14 3 3 70 24 46 45
4. Aba–Sárvíz 20 14 3 3 52 21 31 45
5. Adony 20 12 4 4 48 24 24 40
6. Lajoskomárom 20 11 6 3 39 25 14 39
7. Pusztaszabolcs 20 8 4 8 45 42 3 28
8. Mezõszilas 20 7 5 8 35 47 12 26
9. Dég 20 7 3 10 40 45 5 24
10. Kulcs 20 6 6 8 40 40 0 23
11. Sárbogárd 20 6 4 10 27 41 14 22
12. Vajta 20 4 5 11 41 57 16 17
13. Rácalmás 20 3 5 12 33 61 28 14
14. Enying 20 1 8 11 27 47 20 11
15. Cece 20 1 5 14 21 65 44 8
16. Sárszentágota 20 1 1 18 13 92 79 4
Kulcs csapatától -1 pont levonva.

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

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205
020. Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

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

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

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

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

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

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött

állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát:
06(25)520-261, 38-as mellék.

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

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

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

Ha nincs víz, csõtörés van
a mérõórán kívül, eldugult

a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet.
Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig,
minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható tele-
fonszám: 06(25)460-101.

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

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

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

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714,

06(22)506-168,
MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügye-

let).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776

Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
06(22)311-120, 06(22)512-150. Sárbogárdon pol-
gármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a
katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd
Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riaszt-
ható.
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Jelek, jelképek, szimbólumok

A feszület
III.

Jézust nyilvánosan feszítették meg. Nem a
tömegtõl elzárt börtönudvaron, nem a
szent város falakkal határolt területén, ha-
nem a mindenki által látható, legprofá-
nabb helyen. Szinte minden evangélista
utal erre a nyilvánosságra, amikor a „mel-
lette elmenõk” gyalázkodásáról, gúnyoló-
dásáról beszél.
A megfeszítés jelére, a feszületre sem csu-
kódott rá sem a templom kapuja, sem a
családi otthon ajtaja, sem a lelkészi hivatal
kilincse.
Ahogyan „megváltásunk titka” az egész vi-
lág nyilvánossága elõtt hirdettetik, úgy
megváltásunk jele sem méltatlan, vagy ille-
téktelen helyen áll, amikor a szabad térben
találkozunk vele. Faluk szélén, utak men-
tén, templomkertekben, tereken és teme-
tõkben, mezõkön, gabonaföldek kellõs kö-
zepén, szõlõhegyek lábánál is a helyén van.
Nem idegen területre tör be erõszakosan,
hanem az áldozat jelével hirdeti: „Enyém a
föld és annak teljessége”. Nem csupán a te-
remtés jogán, a gondviselés ígéretével,
hanem a keresztáldozatban rejlõ újjáte-
remtés távlatával is az övé.
Sokszor állítottak feszületet határjelzõ-
ként is. A mi falunk határát is így jelölték
meg. Az egyik határjelzõ feszület éppen a
mi földünk mezsgyéjén állt. Igaz, hogy a
szomszéd falu katolikussága állította,
mégsem mondtuk soha, hogy a katolikus
keresztnél dolgozunk. Most, már öreg fej-
jel gondolkodva elmosolyodom magam-
ban: igaz, hogy a feszület töve a mezsgyén
állt, de egyik karja átnyúlt a mi falunk föld-
je fölé. Határjelzõnek szánták, pedig a ha-
tártalan szeretet jele.
Legtöbbször útkeresztezõdésekben állí-
tották fel. Nem települések irányát, vagy
távolságát jelezte. Meditációs jelnek szán-
ták. Kettõs értelemben is: akármelyik úton
mégy, menj „Isten hírével”, a feszülettel
jelzett jó hír lelkületével. De közben gon-
dolj arra, hogy az út Krisztustól Krisztusig
vezet. Földi úti célunk lehet rövidebb, vagy

hosszabb, választhatunk jobb, vagy silá-
nyabb minõség között, forgalmasabb, vagy
nyugalmasabbnak ígérkezõ közül, de Is-
tenhez a feszülettel jelzett vezet.
Gyerekkoromban még gyakran lehetett
nem utak mellett, vagy útkeresztezõdések-
ben álló feszületet is látni, szántóföldek,
mûvelt területek kellõs közepén. A nagy-
üzemi termelés, meg a mögötte meghúzó-
dó ideológia ekéi sokszor döntötték ki „vé-
letlenül” ezeket. Útban voltak. Pedig talán
baleset helyét, villámcsapás áldozatát,
vagy erõszakos halál helyét jelölte. Vagy
annak a halálát, aki amerikás magyarként
bányászkodott – mint anyai nagyapám –,
hogy a kevéshez még egy keveset ra-
gasszon családja kenyeréért. Ezeket a ke-
reszteket általában a következõ tulajdonos
is tiszteletben tartva szántotta körül.
Többségében az állíttatók nevét is bevés-
ték a feszület lábába, de szinte sohasem
hiányzott róla: „Isten dicsõségére emel-
te…”
Evangélikusok ritkán állítottak ilyen fe-
születeket. De örülök, hogy nem ezzel a
negatívummal kell befejeznem. Az utóbbi
években valami változás történt ezen a té-
ren. Egyházkerületünk területén három
hiteles esetrõl beszélhetek. Ostffyasszony-
fa határában egy evangélikus testvérünk
fejtett ki a bozótból és állított helyre egy
kõkeresztet. Tordason ökumenikus közös-
ségben tették ugyanezt. Lajoskomárom-
ban pedig evangélikus unoka vette gondo-
zásba a katolikus nagyapa állította feszüle-
tet.
Talán azzal kellett volna kezdenem, amit
most a végén szóról szóra idézek. Az aláb-
biakat Kovács Imre lelkésztestvérünk fo-
galmazta meg az ostffyasszonyfai határban
álló kõkereszt „kiszabadítása” és felújítása
kapcsán:
„Útszéli kereszt. Csak áll némán az utak
mentén, földek peremén, elhagyott teme-
tõk közepén. Valamikor régen, a kutak
mélyébe temetett idõben, megsüvegelte az
ökörrel szántó, a szekéren járó. Az autó el-
zúg mellette, a repülõbõl nem is látszik.

Mindegy. Ott van, és ott marad. Kõkereszt
– magát meg nem tagadhatja. Marad és
hallgat, ahogy eddig is hallgatott.
Esõ veri, szél fújja, fagy mállasztja, kezét,
lábát leveri az embernek fia. Megteheti.
Csak áll némán, mint õsmintája, az elsõ –
ott, a Koponya-hegyén – az utolsó kiáltás
után beálló csendben. Elvégeztetett. A test
megtöretett – és immár végérvényesen
ránk maradt az, ami nekünk adatott.
Földbe esett búzaszem, s így nem marad-
hatott egymaga. Hajt kétezer éve, csend-
ben, mint a fák. Kihajtott belõle ének, köl-
temény, templomtorony, orgonaszó meg
harangszó, imádság meg prédikáció. Égi és
földi szerelem.
Meg útszéli kereszt. Leverhetõ karú, letör-
hetõ lábú, néma kõkereszt. Ám hallgatása
nem a csendbe tért holtaké, hanem annál
nagyobb. Azé, aki felhozza napját jókra és
gonoszokra, esõt ad igazaknak és hamisak-
nak.
Néha jön valaki, bemeszeli vagy virágot
rak a tövéhez. És csak õ, aki egészen közel
a lábánál áll, és innen néz fölfelé, láthatja
meg, hogy valaki ott van fölébe kifeszítve –
ég és föld közé van kifeszítve.”

Fehér Károly ny. ev. esperes, Székesfehérvár

Forrás: Dunántúli Harangszó 2010/5.

Mély fájdalommal tudatom,
hogy édesapám,

ID. DERECSKEI JÓZSEF
életének 91. évében elhunyt.

Temetése április 8-án, 15 órakor lesz
a rétszilasi temetõben.

Gyászolja fia, menye, unokái:
Gábor, Réka, Öcsi és hét dédunoka.

Gyászoló család

Meghívó
A Cecei Búzavirág Népdalkör szeretettel meghívja

Önt és kedves családját a népdalkör megalakulásának
6. évfordulója alkalmából rendezett mûsorára

2011. április 9-én 18 órára

a cecei mûvelõdési házba, ahol színes, fergeteges elõadásunkat követõen
bál és tombolasorsolás is várja kedves vendégeinket.

Belépõ: 500 Ft.

Búzavirág Népdalkör



Bogárd és Vidéke 2011. április 7. KULTÚRA 13

Csak az olvassa versemet…
Havas Judit elõadómûvész, az ELTE tanára megrendítõ hatású
elõadóestjének lehettek részesei a sárbogárdiak a Madarász Jó-
zsef Városi Könyvtárban hétfõn este, a költészet napja alkalmá-
ból. József Attila, Illyés Gyula, Nagy László, Kányádi Sándor ver-
seibõl készült összeállítással lépett az elõadó a pódiumra.

Nagy Zsuzsanna, a könyvtár vezetõje köszöntötte a hallgatósá-
got. Köszöntõje után másfél órán át néma csendben hallgattuk,
akik részesei voltunk ennek az estnek, jeles költõink hûen tolmá-
csolt gondolatait. Az élményt Gyõrffy Gergely hegedûmûvész tet-
te még emlékezetesebbé, aki a versekhez hangulatban is illõ
Kodály-, Bartók-, Brahms-darabokat játszott.

Az elõadómûvész a közön-
séget is aktivizálta: a hallga-
tósággal együtt mondta el
Arany János „Toldi” címû
elbeszélõ költeményének
elõszavát, és a közönséggel
közösen énekelte az „Elin-
dultam szép hazámból” c.
népdalt.

Az est Domján Edit „Kö-
szönet mindenért” c. dalá-
val zárult.
Aki nem jött el, sajnálhatja.
Az elõadóest rövidesen lát-
ható lesz a Bogárdi TV-
ben.

Hargitai Gergely

Meghívó

A Sárszentmiklósi
Borbarát Kör

13. alkalommal
rendez

BORVERSENYT

2011. április 9-én
9 órától

a Sárszentmiklósi
Általános Iskola

klubhelyiségében.

A borok leadása ugyanott 2011. áp-
rilis 8-án 17 és 20 óra között.

Nevezés: borfajtánként 2 x 0,7 lite-
res üveg borral, név, fajta, évjárat
megjelölésével.

Nevezési díj: borfajtánként 700 Ft.

A borkínálatot követõen ebéd (700
Ft/fõ), majd eredményhirdetés,
oklevelek átadása.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

EGYHÁZMEGYEI CSALÁDI KERESZTÚT

Kedves Testvérünk!

Szeretettel hívjuk a családokat, házaspárokat, egyedülállókat, fiatalokat és idõseket egy
tartalmas és áhítattal teli szabadtéri keresztútjárásra Székesfehérvárra, amelyet Spányi
Antal megyéspüspök atya vezet. A stációkat gyerekszereplõk elevenítik meg, az
elmélkedéseket a stációknál a családok tartják.
Ez a szép esemény április 17-én, virágvasárnap, délután lesz a sóstói tanösvényen 15 óra-
kor. Sárbogárdról és környékérõl autóbuszt indítunk erre az alkalomra, amely Alapról
indul 13.30-kor, Sárszentmiklósról (a Korona elõl) 13.45-kor, Bogárdról 13.50-kor,
Töbörzsökrõl 14 órakor!
Az útiköltség 500 Ft (gyerekeknek kedvezmény). A templomokban és a plébániákon lehet
jelentkezni a zarándoklatra, valamint a 06 (20) 414-5345-ös telefonszámon.
Minden Jézust és zarándoklatot szeretõ ember várunk!

Képek a tavalyi keresztútról: http://www.szfvar.katolikus.hu/hirek/galeria
/2010/1003keresztutak.php
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MUFFINOK HÚSVÉTRA
Bolognai muffin

Hozzávalók: 10 dkg spagetti, só, 22 dkg finomliszt, 1 cs sütõpor, 1
mokkáskanál õrölt fekete bors, 2 tojás, 0,75 dl olaj, 1,5 dl húsos bolognai
mártás, 1,5 dl natúr joghurt, vagy tejföl, 8 dkg reszelt sajt, 20 dkg paradi-
csom, petrezselyem. A tetejére: reszelt sajt.
A spagettit enyhén sós vízbe tördelve kifõzzük, leszûrjük, hideg vízzel leöblítjük,
hûlni hagyjuk. A lisztet a sütõporral és a borssal összeforgatjuk. A tojást az olaj-
jal fölverjük, a bolognai mártást és a joghurtot hozzáadjuk, a lecsöpögtetett
spagettivel, a liszttel és a durvára reszelt sajttal összekeverjük. A paradicso-
mot kis kockákra, a petrezselymet finomra vágjuk, az elõzõekhez adjuk. A
muffinformákat háromnegyedig megtöltjük a masszával, tetejükre sajtot szó-
runk. Elõmelegített sütõben, jó közepes lánggal (180 fok) kb. 20 perc alatt
megsütjük. A formában hagyjuk 5 percig, majd a muffinokat azon melegében
tálaljuk.

Kukoricás-szalonnás muffin
Hozzávalók: 20 dkg kukoricakonzerv, 15 dkg vékony szelet húsos szalon-
na, 25 dkg liszt, 12,5 dkg reszelt sajt, 1 csomag sütõpor, 0,5 teáskanál
szódabikarbóna, 1 csipet só, 2 db tojás, 2,5 dl kefir, 0,8 dl növényi olaj.
A sütõt 200 fokra hevítjük, a sütõformát kivajazzuk. A kukoricát lecsepegtet-
jük, a szalonnát csíkokra vágjuk és lepirítjuk, hagyjuk kihûlni. A lisztet, sajtot,
szódabikarbónát, sütõport és a sót összekeverjük. Felverjük a tojásokat, hozzá-
adjuk a kefirt és az olajat. Csomómentesre keverjük. Összekeverjük a lisztes
keveréket és a tojásosat. A muffinformákat 3/4-ig töltjük meg, és 20-25 percig
sütjük. Melegen és hidegen is nagyon finom!

Adventi muffin
Hozzávalók: 20 dkg aszalt sárgabarack, 5 dkg mazsola, 3 evõkanál
barackpálinka, 12,5 dkg vaj, 10 dkg cukor, 25 dkg liszt, fél csomag
sütõpor, fél mokkáskanál õrölt fahéj, fél mokkáskanál mézeskalács
fûszerkeverék, 2 tojás, 1 evõkanál méz, fél dl tej.
Az aszalt barackot és a mazsolát apró darabokra vágjuk, és összekeverjük a ba-
rackpálinkával. A vajat felolvasztjuk, és a muffinformát kikenjünk vele. A mara-
dék vajat félretesszük. A sütõt 200 fokra elõmelegítjük. A cukrot összekeverjük
a liszttel, a sütõporral, a fahéjjal és mézeskalács fûszerkeverékkel. Hozzáadjuk
a barackot és a mazsolát. A tojást habosra keverjük, hozzáadjuk a vajat, a mé-
zet és a tejet. Kanalanként a lisztes keverékhez adjuk. Ne legyen túl folyékony a
massza! A tésztát a formába töltjük, és a sütõben kb. 20 percig sütjük.

Nutellás muffin
Hozzávalók a tésztához: 15 dkg margarin, 17 dkg porcukor, 3 tojás, 15 dkg
liszt, fél csomag sütõpor, 1 csomag vaníliás cukor. Töltelék: nutella (kb.
3-4 evõkanál)
A margarint a porcukorral gépi habverõvel keverjük ki, majd egyesével adjuk
hozzá a tojásokat. A lisztet, a sütõport, a vaníliás cukrot keverjük össze, és ad-
juk hozzá a tojásos masszához. A masszát habzsákba töltjük, és a felét a
muffinformák aljába nyomjuk, nutellát teszünk rá, majd a maradék tésztával
befedjük, és a tetejére szintén nutellát nyomunk. A formát kb. 3/4-ig töltsük
meg. Elõmelegített sütõben kb. 180 fokon 15-20 perc alatt készre sütjük. Mie-
lõtt kivesszük a sütõbõl, végezzünk tûpróbát.

Ananászos-kókuszos muffin
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 2 teáskanál sütõpor, 5 dkg kókuszreszelék, 25
dkg konzerv ananász, 1 tojás, 15 dkg barnacukor, 1 dl étolaj, 25 dkg natúr
joghurt, 1 evõkanál rum.
A lisztet egy mély tálba szitáljuk, majd elkeverjük benne a sütõport és a kókusz-
reszeléket. Az ananászt lecsöpögtetjük, és kis darabokra vágjuk. A tojást a cu-
korral, olajjal, a joghurttal és a rummal habosra keverjük, majd belekeverjük az
ananászt is. Végül hozzáadjuk a lisztes keveréket. A tésztát belekanalazzuk a
muffintepsibe, és 170 fokon kb. 20-25 perc alatt aranysárgára sütjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI ÁPRILIS 4.
Tudod te, mi az, hogy „zenés ébresztõ”? Hát, kérlek szépen, ez azt
jelenti, hogy pár évtizeddel ezelõtt bizonyos napokon jókor reggel
elindult a falu egyik végétõl a rezesbanda, és végigmasíroztak a
fõutcán, s közben szólt a csinnadratta.
Miért csinálták õk
ezt? Hogy magyaráz-
zam? Te tizenkilenc
éves vagy. Ma április
negyedike van, szürke
hétköznap. Neked és
a nemzedékednek sej-
telmetek sincs arról,
hogy mik történtek
ebben az országban
minden év április ne-
gyedikén a születésed
elõtti évtizedekben.
Kezdõdött a zenés éb-
resztõvel. Mókás volt. A zenészek, gondolom, álmosak voltak. Fe-
lelõs emberek remélhetõleg nem mulasztották el egy-egy féldeci-
vel felajzani muzsikálási kedvüket. A falu ébredezni kezdett, a ze-
ne hangjaira mozgásba indult agymûködés elsõ gondolata az ün-
nepre eszmélés volt. Az iskolások a beszûrõdõ dallamok hatására
boldogan ébredtek rá arra, hogy ma nem kell iskolába menni,
hiszen Magyarország felszabadulásának nagy ünnepére virrad-
tak. Viszont az ünnepélyre menni kellett.
Az utcák fel vannak lobogózva, a házak homlokzatára kötelezõen
kitették mindenütt a nemzetiszín és a büntetés terhe mellett oda-
parancsolt vörös zászlót. A fõtéren, minden fõtéren ott a Felsza-
badulás Emlékmû. Már egy órája díszõrség áll elõtte a lépcsõn fe-
szes tartásban. A katonák a mellkas elõtt ferde tartásban géppisz-
tolyt markolnak, az arcuk rezdületlen. Gyülekezni kezd a nép,
kettõs sorokban hozzák a tanárok a diákságot. Pontban tízkor rá-
zendít a zenekar: Himnusz. Természetesen a magyar Himnusz,
hiszen Magyarországon vagyunk. De nyomban utána a Szovjet-
unió himnuszára is rákezdenek a zenészek egy hosszan kitartott
tuttival. Hamarabb fordulna fel a világegyetem, mint hogy ez a di-
adalmas zengedelem elmaradhatna. Mindenki vigyázzban áll,
tisztelni kell a megszálló csapatok össz-szövetségi himnuszát, az
iskolában a gyerekek eredeti, orosz nyelven is képesek elénekelni
a szöveget, mert hazánkban minden iskolában minden gyerek
oroszul tanul.
A zene után jöhet egy vers arról, hogy népünk milyen hálás a nagy
Szovjetuniónak a felszabadítás hõsi fegyvertényeiért. Na, de az-
tán következnek a beszédek. Elõször a szovjet laktanyaparancs-
nok üdvözli az ünneplõket, természetesen orosz nyelven. Az isko-
la orosz nyelvtanára fordítja, bár amit mond, azt mindenki tudja.
Küzdjünk együtt a világbékéért, és elõre a szocializmus építésé-
ért. Most fellép ez emelvényhez a helyi pártbizottság titkára, szét-
hajtogatja a zsebébõl elõvett papirost, amelyre a beszédét gépelte
a gépírónõ, és húszperces szónoklatot ad elõ. Tartalmában és
megfogalmazásában teljesen érdektelen, amit mond, emberileg
lehetetlen figyelni rá. A gyerekek rosszalkodnak, böködik egy-
mást. Az ünnepség zárásaként egy szovjet katonai egység a pék-
ségtõl a nagykocsmáig terjedõ útszakaszon dörgõ léptekkel dísz-
menetet hajt végre, a zenészek piros arccal fújják az indulót. Az
egység külleme meglehetõsen ázsiai, kínos nézni a szegény fiúkat.
A hivatalos ünnepség után a meghívottak szûk köre számára nagy
ebéd a pártbizottság nagytermében sötétedésig. Némely résztve-
võk az elfogyasztott szeszmennyiség hatására sajnos hányással
kénytelenek könnyíteni magukon a vécében.
A rádióban, televízióban egész napos diadalünnep, visszaemléke-
zések, kitüntetések, indulók.
Ugye, nem tudtad, hogy ilyen nagy ünnepségek voltak itt pár évti-
zeddel ezelõtt április negyedikén?

(L. A.)
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Az már nem igaz!
Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt
egy szegény ember. Volt annak három fia.
Egyszer a király kihirdetteti az egész országban, hogy annak adja
a lányát, aki elõtte olyant tud mondani, amit õ el nem hisz.
Meghallja ezt a szegény ember legidõsebb fia, akit Péternek hív-
tak, kapja-fogja, elmegy a királyhoz. Megmondja egy szolgának,
hogy õ beszélni akar a királlyal.
A király mindjárt gondolta, hogy mit akar a legény, de nem mond-
ta senkinek, csak azt parancsolta, hogy eresszék be tüstént. Pedig
akkor már annyi királyfi meg isten tudja, micsoda nagyúr megfor-
dult a király elõtt, mint csillag az égen, mint fûszál a réten, s mind-
egyik a királykisasszonyt akarta volna elvenni, de egy se tudott
olyant mondani, amit a király el ne hitt volna.
Bemegy hát Péter a királyhoz, s köszön neki:
– Jó napot, adjon isten, király uram!
– Adjon isten neked is, fiam! Hát mi járatban vagy?
– Én bizony házasodni akarok, uram király!
– Jól van, fiam, de hát aztán mire vinnéd az asszonyt?
– Tudja az isten! Majdcsak eltartanám valahogy. Az apámnak van
egy háza meg egy kis földje is.
– Elhiszem, fiam – mondja a király.
– Aztán meg van három darab marhánk is.
– Azt is elhiszem.
– Most nemrégiben a trágya annyira meggyûlt az udvarunkban,
hogy már nem is fértünk tõle.
– Elhiszem.
– Egyszer azt mondja az apánk: „Fiaim! Hordjátok ki ezt a trágyát
arra a kis földre, majd talán használ neki valamit!”
– Elhiszem.
– Mi aztán kihordtuk a trágyát három hét alatt két kocsin.
– Elhiszem.
– Hanem tévedésbõl a szomszéd földjére hordtuk mind egy szálig.
– Elhiszem.
– Mikor már ez is megvolt, hazamentem, és megmondtam az
apámnak.
– Elhiszem.
– Akkor aztán én, az édesapám meg a két kisebb testvérem, úgy
négyecskén kimentünk a földünkre.

– Elhiszem.
– Azután megfogtuk a szomszédunk földjének a négy sarkát, fel-
emeltük, mint az abroszt szokás, és a trágyát róla a mi földünkre
fordítottuk.
– Elhiszem.
– Aztán a földünket teleszórtuk fûmaggal.
– Elhiszem.
– A fûmagból olyan sûrû erdõ nõtt, hogy ki látott olyant, ki nem!
– Elhiszem.
– Az apám sajnálta kivágatni azokat a gyönyörû fákat, hát vett egy
falka disznót.
– Elhiszem.
– Azután a fölséged öregapját megfogadta kanásznak.
– Hazudsz! Gazem... – Hanem a királynak hirtelen eszébe jutott a
fogadása, rögtön papot hívatott, a szegény ember fiával össze-
adatta a lányát, csaptak akkor lakodalmat, hogy hét országra szólt
a híre, még az árva gyermeknek is akkora kalácsot adtak a kezébe,
mint a karom! Volt lé meg lé, hát még a sok hús nélkül való lé!
Gallér híján köpönyeg, hazudtam, mert volt kinek!

Népmese

Idõjárás

Péntekre virradóra elér minket egy markáns hi-
degfront, útját szórványosan heves záporok, zi-
vatarok és viharos széllökések kísérik. Hétvé-
gén és a jövõ hét elsõ napjaiban változékony,
szeles idõre számíthatunk. A többórás napsü-
tés mellett idõnként erõsen megnövekszik a fel-
hõzet, és elszórtan záporok is kialakulhatnak,
ám jelentõs csapadékra nem kell számítani. A
hidegfront nyomán jelentõsen visszaesik a hõ-
mérséklet, mindvégig az északkeleti megyék-
ben mérhetjük az alacsonyabb, a délnyugati or-
szágrészben a magasabb értékeket. Hajnalonta
a szélvédett völgyekben gyenge fagy is elõfor-
dulhat, napközben általában 15-16 fokra meleg-
szik a levegõ, de a szeles idõjárásnak köszönhe-
tõen a hõérzetünk ennél alacsonyabb lesz.

www.metnet.hu

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, gyöngyfû-
zés, hímzés, kerámia, szobor stb.); irodalmi (vers, próza, dráma)

Korosztályok:
gyermek (7–14 év); felnõtt (14 év felett); Egy-egy mûfajban maximum két alkotást vá-
runk egy alkotótól, de egyszerre több mûfajban is lehet nevezni.
A pályamûvek leadhatók a városi könyvtárban, vagy a mûvelõdési házban 2011. má-
jus 5-éig.
A pályamûvekbõl a Bogárdi Napok keretei között kiállítást szervezünk.

Sárbogárdi Múzeum Egyesület
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Április 9., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30
Marco és Gina 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 Autó-
vízió 13.30 Mozdulj! 14.00 Kul-túra 2010 14.25 Gyerekjáték a számítógép
14.40 Magyarország 15.10 Szellem a palackból 15.40 Aranymetszés 16.35
Magyarország története 17.05 Hogy volt!? 18.30 Paradicsom kemping 19.15
Alkotmány utca 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a
Luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolása 21.05 Jóasszony: Akirõl egy város be-
szél 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 22.50 Nagyszínpad 0.40 Koncertek az A38
hajón 2.25 Kalandozó
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.40 Forma-1 11.25 Házon kívül
12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi 13.40 Sue Thomas – FBI 14.40
Csao, Lizzie! 16.25 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz
19.30 Való Világ 20.30 Csillag születik 22.15 Csalás és ámítás 0.10 A begyûjtõ
2.25 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 8.10 Nickelodeon kedvencek
10.00 Beyblade 10.25 Született kémek 10.55 Így készült: A zöld sárkány gyer-
mekei címû magyar film 11.25 Bajnokok Ligája magazin 11.55 Két testõr 12.25
Babavilág 12.55 Doki 13.50 Sliders 14.50 Az ügynökség 15.45 Rúzs és New
York 16.40 Bûbájos boszorkák 17.35 Luxusdoki 18.30 Tények 19.00 Magellán
19.35 A macskám, a családom és a fiúk 21.35 Holtidõ 23.25 Kiképzõtábor 1.05
Ezo.tv 2.05 Kalandjárat 2.30 Teleshop 3.00 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 20.51 Mesejáték részlet 21.04 A Rádiószínház
Dokumentummûhelye 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 10., 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 Amikor gyermek vol-
tam 9.50 A sokszínû vallás 10.05 Evangélikus magazin 10.30 Református ifjú-
sági mûsor 10.40 Mai hitvallások 11.30 Útmutató 12.00 Hírek 12.10 TS –
Sport 7 13.05 Út Londonba 13.35 Nóta: Kállai Kiss Ernõ, a klarinétkirály 14.05
Fogadóóra 14.35 Ausztrália 15.05 Új-Zéland természeti világa 15.40 Ördöglo-
vas 17.05 Hogy volt!? 18.30 Paradicsom kemping 19.15 Alkotmány utca
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 A karvaly csendje 21.05 Vasárnap este
22.00 24 22.45 Panoráma 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.30 Aranymetszés
0.25 Az utolsó évtizedek az emigrációban 0.55 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.35 Forma-1 12.00 Híradó 12.15
Magyar Autósport-magazin 12.30 Trendmánia 13.05 Menetrend 13.40 Míg a
halál el nem választ 14.15 Isten megbocsát, én nem! 16.25 Ezel – Bosszú
mindhalálig 18.30 Híradó 19.00 Való Világ 21.20 Heti hetes 22.40 Frequency
1.00 Portré 1.30 Kemény zsaruk
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2 Matiné 8.10
Nickelodeon kedvencek 10.00 Beyblade 10.20 Afrikai kaland 11.05 Nagy
vagy! 11.55 Stahl konyhája 12.20 Talpig nõ 12.50 Kalandjárat 13.20 Borkul-
tusz 13.50 Sliders 14.50 Monk – Flúgos nyomozó 15.45 Bûbájos boszorkák
16.45 Szökevényfutam 18.30 Tények 19.00 Napló 19.35 Napló Extra 20.05 A
dögös és a dög 21.55 Frizbi Hajdú Péterrel 22.55 Knight Rider 23.50 A kereszt-
apa II 3.05 Ezo.tv 3.35 Napló 4.00 Napló Extra 4.25 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 Református istentisztelet
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 „A lélek
fényûzése” 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Április 11., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Va-
sárnap este 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Átjáró 13.30 Roma Magazin 14.00 Domovina
14.30 Mindentudás Egyeteme 15.25 Tudni illik, hogy mi illik 15.55 Szomszé-
dok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.25 India – Álmok
útján 18.15 A királyi ház titkai 19.20 Alkotmány utca 19.30 Híradó 19.55 Sport-
hírek 20.05 Kékfény 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 A szerelem rabjai 15.15 Mindörökké szerelem 16.15 Neked való
17.25 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz
20.45 Barátok közt 21.25 Dr. Csont 22.20 Showder Klub 23.30 Face The Pro –
Közép-kelet európai Poker Tournament 1.00 Gyilkos elmék 1.50 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 Utcai tánc 14.20 Ezo.tv 15.25 Rex felügyelõ 16.25 Edina és Joshi
16.30 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 Extra
23.20 Elit egység 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 Valahol már láttalak 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 Vers 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Kabaré 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 20.19
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Április 12., 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 Elveszett paradicsom 23.15 Szellem a palackból 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 A szerelem rabjai 15.15 Mindörökké szerelem 16.15 Neked való
17.25 Ezel – Bosszú mindhalálig 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 23.55 Róma 1.00 A hatalom hálójában 1.50
Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.45 Stahl konyhája 10.15 Babapercek 10.25 Teleshop 11.55 Árva
angyal 12.45 Illegális kivándorló 14.20 Ezo.tv 15.25 Rex felügyelõ 16.25 Edina
és Joshi 16.30 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 Extra 23.25 A médium 0.25 Tények este 1.00 Ezo.tv 1.30 A kanya-
ron túl 3.15 Sliders 4.00 Babavilág 4.25 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 Zenés vers 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 13., 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 Optika 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.55 Teadélután 17.25 India – Álmok útján 18.15 A királyi ház titkai 19.20 Al-
kotmány utca 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Halhatatlan szépség 21.00
Szerda este 21.35 Volpone 23.15 Múlt-kor 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 23.55
Prizma 0.10 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 A szerelem rabjai 15.15 Mindörökké szerelem 16.15 Neked való
17.25 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz
20.45 Barátok közt 21.25 Való Világ 22.20 Adunk a kultúrának 0.15 A sötétség
leple 1.35 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 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.40 Árva
angyal 12.30 Az aztékok kincse 14.20 Ezo.tv 15.25 Rex felügyelõ 16.25 Edina
és Joshi 16.30 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Árva angyal 18.30 Tények
19.20 Aktív 20.05 Skandinávlottó-sorsolás 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Dok-
tor House 22.20 Született feleségek 23.00 Kenósorsolás 23.15 Aktív Extra
23.20 Doktor Donor 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 A szívem érted rap-es
3.10 Sliders 3.55 Két testõr 4.20 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 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.05 Liszt rapszódia 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
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1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
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A BOGÁRDI TV
MÛSORA

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN,
SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a
93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Április 8., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Testületi ülés 23.00 Lapszemle
Április 9., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00 Testü-
leti ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Tavaszi bál Alapon (ism. 35’), Valentin-na-
pi bál Sáregresen (ism. 90’), Bál Alsószentivánon (ism. 75’) 23.00 Lap-
szemle
Április 10., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó 14.00
Tavaszi bál Alapon (ism. 35’), Valentin-napi bál Sáregresen (ism. 90’), Bál
Alsószentivánon (ism. 75’) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 Heti Hír-
adó
Április 11., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 A költészet napja a könyvtárban (80’), Mikulás Rétimajorban,
Cecén, Sáregresen, Pusztaegresen (ism. 51’), Viniczai Virág Madagaszká-
ron (ism. 45’), Nyitott Egyetem: Kollár Lajos elõadása (25’) 23.00 Heti Hír-
adó
Április 12., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti Híradó
19.00 Testületi ülés 23.00 Heti Híradó
Április 13., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 A költészet napja a könyvtárban
(80’), Mikulás Rétimajorban, Cecén, Sáregresen, Pusztaegresen (ism.
51’), Viniczai Virág Madagaszkáron (ism. 45’), Nyitott Egyetem: Kollár La-
jos elõadása (25’) 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Kézi-
labda, foci 23.00 Lapszemle
Április 14., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Kézilabda, foci 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Hitélet 23.00 Lapszemle
Április 15., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
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 mûsorváltozásról
a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõ-
sök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06
(40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

Április 14., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 11.45 Útravaló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát exp-
ressz 13.00 Átjáró 13.30 Slovenski utrinki 14.00 Együtt 14.30 Összhang 15.25
Idõutazás 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadél-
után 17.25 India – Álmok útján 18.15 A királyi ház titkai 19.20 Alkotmány utca
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.05 Csütörtök este 21.40 Halá-
los megtorlás 23.20 A rejtélyes XX. század 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 0.00
Prizma 0.15 Ma reggel
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 A szerelem rabjai 15.15 Mindörökké szerelem 16.15 Neked való
17.25 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz
20.45 Barátok közt 21.25 Gálvölgyi-show 22.10 Házon kívül 22.50 Hivatali pat-
kányok 0.30 Odaát 1.25 Reflektor 1.35 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 11.00
Árva angyal 11.50 Két idétlen inas 14.20 Ezo.tv 15.25 Rex felügyelõ 16.25 Edi-
na és Joshi 16.30 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé 18.30 Té-
nyek 19.20 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Merénylet a suligóré ellen
23.00 Kenósorsolás 23.10 Aktív Extra 23.15 Divatkreátor 23.45 Bostoni ha-
lottkémek 0.45 Tények este 1.20 Ezo.tv 2.20 Hajsza a sorozatgyilkos nyomá-
ban 2/1. 3.45 Sliders 4.30 Segíts magadon! 4.55 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 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Kö-
zelrõl 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 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Április 15., 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 14.20 Közlekedõ 14.25 Nemzet és védelem
14.55 Sírjaik hol domborulnak? 15.25 Bárka 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó
16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.30 India – Álmok útján 18.20 A kirá-
lyi ház titkai 19.20 Alkotmány utca 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Üdítõ
21.05 Péntek este 21.40 Az ügynökök a paradicsomba mennek 23.15 Kultúrák
és vallások az ókor romjain 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 23.55 Prizma 0.10
Halhatatlanok társulata 1.05 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 A szerelem rabjai 15.15 Mindörökké szerelem 16.15 Neked való
17.25 Ezel – Bosszú mindhalálig 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 0.30 Menetrend 0.55 Döglött akták
1.45 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 Seherezádé 12.40 Igen, akarom? 14.20 Ezo.tv 15.25 Rex felügyelõ
16.25 Edina és Joshi 16.30 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé
18.30 Tények 19.20 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 A nagy duett 23.00
Kenósorsolás 23.20 Aktív Extra 23.25 Hõsök 0.25 Tények este 1.00 Ezo.tv
2.00 Víruskommandó 3.30 Sliders 4.15 Alexandra pódium 4.40 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 13.30 A zsidó vallási felekezet 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 23.05 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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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)

Autóbusz indul oda és akkor, ahogy Ön szeret-
né! Férõhelyek száma: 52 fõ, illetve 19 fõ. Pál Ist-
ván, Sárbogárd, 06 (30) 9890 054. (1228088)

Tûzifa-akció kugliban! Akác 2200 Ft/q, cser:
1900 Ft/q. Kiszállítás ingyenes! Garantált
mennyiség! 06 (20) 454 8979. (3517591)

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

Kozmetikus tanulót felveszek. 06 (30) 216
5457.

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

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)

Vörös, elõnevelt csirke kapható mindennap
8-18 óráig, ebédidõ: 12-14 óráig. Szabó László,
Cece, Hunyadi u. 12. (1228235)

Régi parasztház nagy telekkel eladó. Sárbogárd,
Tinódi út 80. Érdeklõdni: 06 (20) 435 3559. (1228234)

Ady-lakótelepen 2. emeleti, erkélyes, alacsony
rezsijû, gáz-cirkó fûtéses lakás eladó. Irányár:
6,5 millió forint. Telefon: 06 (30) 626 4615.
(1228233)

Csempézést, lapozást, kõmûvesmunkát válla-
lok. Megbízható, precíz munka. 06 (30) 440
7501. (1228200)

Candida- és allergiaszûrés a BB Szépségházban
az SZTK-val szemben. Jelentkezni: 06 (30) 902
9835. (1228198)

Termõföldet vásárolnék Sárbogárdon és kör-
nyékén. 06 (20) 3545 270. (1228239)

Elõnevelt TETRA-H (barna) csirke rendelhetõ
április 28-ra. Tinódi u. 52. 06 (30) 384 2294.

FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!

06 30 440 5790

JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul 2011. április 8-án,

pénteken 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!

Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

AKÁCCSEMETE
kapható VAJTÁN, 12 Ft/db.

06 30 9579 711

SZABÓSÁGOMAT MEGNYITOTTAM!
Ballagásra, alkalmakra

ÁLMAI RUHÁJÁT ELKÉSZÍTEM.
KITÛNÕ MINÕSÉG,
RÖVID HATÁRIDÕ!

Pálné Margitka nõi szabómester.
Sárbogárd, Százados u. 37.

Telefon: 06 20 462 1682

Régi LOVASSZEKERET
vásárolnék udvardísznek

kedvezõ áron. 06 20 9526 292

Kétszobás, balkonos
TÉGLALAKÁS a József A. utcában

SÜRGÕSEN ELADÓ.
06 20 910 6399

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

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 díjmen-
tes. 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...LÓG AZ AJTÓ A SZEKRÉNYEN...
újat kell vennemújat 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

POLGÁRÕR-
VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések a

polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

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

D V D - k i á r u s í t á s
A Bogárdi TV felvételeibõl 1.000 Ft-os darabáron

Sárbogárd–Sárszentmiklós U13, Karácsonyi muzsika (Biatorbágy,
Sárbogárd), Juliális Cecén 2010, Tavaszi fesztivál Cecén, Motoros buli
Alapon, 7 éves Margaréta nyugdíjasklub, Íjászkupa 2007, XX. Sárbo-
gárdi Szilveszteri Kosárlabdakupa 2010, Nyugdíjasfarsang Sárbogárd
2007, Fogathajtás Sárbogárdon 2009

Megvásárolhatók a szerkesztõségben: Sárbogárd, Hõsök tere 12.
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Nagy IstvánNagy István
és neje,és neje,

Koncz ErzsébetKoncz Erzsébet

50.50.

házasságiházassági
évfordulójuk alkalmábólévfordulójuk alkalmából

szeretettel köszöntiszeretettel köszönti
nõvére, Mari,nõvére, Mari,

öccse, Laci és családjuköccse, Laci és családjuk

HargitaiHargitai
nagymamanagymama

szakácskönyveszakácskönyve

Ételed azÉteled az
életedéleted címmelcímmel

kapható a Bogárd éskapható a Bogárd és
Vidéke Lapkiadóban ésVidéke Lapkiadóban és

az újságot árusítóaz újságot árusító
boltokban,boltokban,

2.500 Ft-os áron.2.500 Ft-os áron.
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