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Ezúton értesítjük ügyfeleinket, hogy a
Bogárd és Vidéke Lapkiadó e-mail címe megváltozik. Kérjük, hogy az eddigi
internetes postaláda helyett 2011. május 12-étõl a

bogardesvideke@gmail.com
címre küldjék elektronikus üzeneteiket.
Köszönjük!
Szerkesztõség

A BOGÁRDI HETEK
programja az 5. oldalon.

A Bogárd és Vidéke szerkesztõségébe látogatott el egy német diákcsoport hétfõn délelõtt tanáraik és Dombi Zoltánné, a Petõfi Sándor Gimnázium német nyelvszakos tanára vezetésével. A diákok egy német–magyar cserekapcsolat keretében érkeztek Sárbogárdra.
Írás a 2. oldalon.

Lázár Ervin-emléktorna Pálfán — Balról a gyõztes cecei, jobbról a pálfai focicsapat

2

KÖZÖSSÉG

2011. május 12. Bogárd és Vidéke

Lázár Ervinre emlékeztek
Az író 75. születésnapja alkalmából szülõföldjén, Sárszentlõrincen és Pálfán több rendezvényen emlékeztek híres földijükre.
Lázár Ervin szerette a labdarúgást. Ezért minden évben megrendezik a környék településeinek részvételével a kispályás focibajnokságot. Erre a pálfai iskola pályáján került sor az idén, május
5-én. Hat település küldte el legjobb csapatát. A torna gyõztese
idén is Cece csapata lett, s õk vihették haza most már véglegesen a
vándorkupát. Második Kölesd, harmadik Kajdacs, negyedik
Pálfa, ötödik Simontornya, hatodik Györköny csapata lett. A legjobb mezõnyjátékos címét Rácz Roland kölesdi játékos érdemelte ki, a legjobb kapus: Albert Ádám (Cece), a gólkirály: Kovács
Dániel (Cece).

Mesemondó gyerekek Rácegresen
Míg Pálfán a focisták rúgták a labdát, a felsõrácegresi iskolában –
Lázár Ervin és Illyés Gyula hajdani iskolájában, amely ma már iskolamúzeum – a régi padokban ülve a környezõ iskolák mesemondó gyerekei Lázár Ervin-meséket mondtak. A simontornyai
diákszínjátszók bemutatták Lázár Ervin „A hazudós egér” címû
mûvének színpadi változatát. Felkészítõ tanáruk Patakyné Hegyi
Erzsébet volt.
A Lázár Ervin-mesemondóverseny eredményei:
1-2. osztályosok: 1. Fintor László – Simontornya, 2. Hargitai Tünde – Nagyszékely, 2. Nyerges Tamara Vanda – Györköny, 3. Szûcs
Mátyás – Kajdacs.
3-4. osztályosok: 1. Salamon Ronald – Cece, 2. Orosz Csanád –
Sárszentlõrinc, 3. Benkõ Zsófia – Nagydorog.
5-6. osztályosok: 1. Mátics Anna – Nagydorog, 2. Szemes Gergõ –
Simontornya.
7-8. osztályosok: 1. Kalányos Melinda – Pálfa, 2. Kovács Dominik
– Simontornya.

Találkozó Rácegresen
Már hagyomány, hogy évente összegyûlnek Lázár Ervin volt iskolatársai, barátai, tisztelõi ezen a napon a rácegresi iskolában,
megkoszorúzzák az iskola falán lévõ emléktáblát, és tea, pogácsa
mellett beszélgetnek az íróhoz fûzõdõ emlékeikrõl. A találkozóra
eljöttek: Mohai Ferencné, Kránitz János, Szabó Jánosné Pálfáról,
Horváth Lajos Vajtáról, Bakay Péter, Demény Károly, Földesi

János, Földesi Jánosné Tóth Márta, Varga János, Csepregi Erzsébet lelkész Sárszentlõrincrõl, Baloghné Varga Julianna Nagydorogról, Fodor Zoltán, Csötönyi Józsefné, Szabó (Lázár) Zsuzsa Pécelrõl.
Tóth Mária nem a „divatjamúlt”, hanem az önmagához, szülõföldjéhez, a hazához hûséges Lázár Ervinre emlékezett: „Ervin az
volt, aki nem dobja el a szétesõben lévõ cipõjét, rojtos szárú nadrágját. Ezeket tartja jónak, ezekben érzi igazán jól magát. Benne
él a falusi élet egyszerûsége. Csodálatos az egykori dolgokhoz,
eszmékhez való ragaszkodása.” Ezzel az egyszerûséggel tudott
szólni a legkisebbekhez a legnagyobb dolgokról. Így beszélt a gyerekeknek a hazáról, szülõföldrõl: „A szülõföld nem csupán az a
táj, ahol születtél, hanem a közösség is, amely fölnevelt. S ha ezt
pontosan érted, akkor meg tudsz érteni mindenki mást, akit egy
más táj, más közösség nevelt.”
Lázár Zsuzsa, Ervin testvére elõször tudott eljönni a találkozóra.
Õ is meghatottan, könnyek közt emlékezett szeretett testvérére.
A beszélgetést, mint minden évben, most is Németh Jolán, a
pálfai iskola igazgatója vezette. Õ szintén több Lázár Ervinhez
kapcsolódó személyes élményét elevenítette föl a találkozón.
Hargitai Lajos

Német diákok Sárbogárdon
A Bogárd és Vidéke szerkesztõségébe látogatott el egy német diákcsoport hétfõn délelõtt tanáraik és Dombi Zoltánné, a Petõfi
Sándor Gimnázium német nyelvszakos tanára vezetésével. A diákok egy német–magyar cserekapcsolat keretében érkeztek Sárbogárdra.
A Petõfi Sándor Gimnázium és a német partnerintézmény kapcsolata nem mai keletû. Elõször 1999-ben volt egy német–magyar

tanári cserekapcsolat. 2000-ben ment Sárbogárdról és jött Németországból egy-egy hétre diákcsoport. 2004-ben Mikuláskor a
németek jöttek, adventkor a magyarok mentek. Ezután minden
évben volt rendszeres cseretalálkozó.
Az idén huszonkét diák érkezett Sárbogárdra, akik családoknál
laknak, s minden nap színes, közös programokon vesznek részt.
Érkezésükkor dr. Sükösd Tamás polgármester fogadta õket a
díszteremben. Egyik este a sárbogárdi diákokkal együtt töltöttek
közös estét. Itteni programjuk részeként látogatták meg a Bogárd
és Vidéke szerkesztõségét. Megismerkedtek a lapkiadói, könyvkiadói és nyomdai munkával, s betekintettek a Bogárdi TV mûhelymunkájába is.
Az itt töltött hét folyamán kirándulnak a Balaton-felvidékre, Budapestre, Székesfehérvárra, pénteken pedig Pálfán a pincesoron
várják õket magyaros vendéglátással. Vasárnap utaznak majd
haza.
Nagy élmény az igen érdeklõdõ fiatalok számára ez a hét, s különösképpen tetszik nekik a melegszívû, magyaros vendéglátás, és
ízlenek nekik a magyar ételek.
A Bogárd és Vidéke szerkesztõsége elõtt róluk készült képbõl képeslapot készítettünk számukra ajándékként.
Hargitai Lajos
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Tavaszköszöntõ ünnep Cecén
Színpompás tavaszköszöntõ ünnepre invitálták a falu lakóit a
cecei mûvelõdési házba szombaton délután. Jöttek is sokan, hogy
tapsolhassanak a helyi és a meghívott táncosoknak.
A Tájoltató megyei rendezvénysorozat részeként a Nemzeti Kulturális Alap, a Fejér Megyei Mûvészetek Háza és a cecei önkormányzat támogatásával rendezték meg ezt a tavaszünnepet,
melyre a megye más településeirõl is érkeztek együttesek.
A mûsorban a hagyományõrzõ együttesek mellett bemutatkoztak
a modern táncosok is. Óriási sikert aratott a Just Dance tánccsoport Székesfehérvárról. A csoport vezetõje: Bokor Attila és Tombor Tímea.
Sodró erejû, rock’n’roll stílusú táncaik magukkal ragadták a közönséget.
Ezt követõen a cecei Gerlice Néptáncegyesület Kincskeresõ Óvodában mûködõ Négykézláb csoportja mutatkozott be. Mûsorukban pünkösdi népszokásokat elevenítettek fel. Mûvészeti vezetõjük: Kiss Ágnes. A kicsik után a Gerlice Néptáncegyesület Fióka
csoportja lépett színpadra. Mûvészeti vezetõjük: Iker Józsefné.
Nagy sikert aratott a martonvásári Százszorszép táncegyüttes is,
amely eddig ötször kapta meg a „Kiválóan Minõsült Együttes” címet, s 2009-ben elnyerte a Fejér megyei különdíjat. Mûsorukban
erdélyi táncokat mutattak be.
A Nagy László által vezetett Nagylóki Népdalkör és Boglya citerazenekar húsz éve mûködik. Most elõadott mûsorukban helyi és

más tájegységi dalokat adtak elõ. Az együttesek rendszeresen
részt vesznek országos rendezvényeken, versenyeken. Legkiemelkedõbb eredményeik: Arany Páva díj (2007, 2009), Vass Lajos Kárpát-medencei döntõ – Nívódíj (2009).
A Cecei Búzavirág Népdalkör dalban mondta el tavaszköszöntõ
üzenetét. Mûvészeti vezetõjük: Varró János.
A tavaszköszöntõ ünnepi mûsor érdekes színfoltja volt a rendezvény zárásaként bemutatkozó cecei társastánccsoport. Mûsorukban a latin táncok legnépszerûbbikét, a salsát mutatták be. Mûvészeti vezetõjük: Miklósa Sándor Zsolt.
A mûsor végén Varga Gábor polgármester, országgyûlési képviselõ köszöntötte a fellépõ együtteseket, méltatta tevékenységüket, majd minden csoportnak oklevelet adott át.
Hargitai Lajos

Digitális eszközbõvítés
az alapi iskolában
A húsvét és a tavaszi szünet után mindenkit meglepetés várt az iskolában. Egy régóta húzódó pályázat eredményeként a szünetben
4 új digitális tábla érkezett hozzánk, projektorral és laptoppal.
Ezenkívül 8 új, modern számítógépet és egy feleltetõ rendszert is
kaptunk. Ezekkel az eszközökkel a TÁMOP-pályázatban elõírt
IKT-órák megvalósítása nagyságrendekkel könnyebb lesz. A tanulók és a pedagógusok is nagyon élvezték az újdonságot jelentõ, eddigitõl különbözõ órákat. A gyerekekhez egyébként is közel állnak
a digitális technika, informatika vívmányai, ezért ez a módszer érdekes, ugyanakkor természetes lesz számukra. A képeken a 2.
osztályosok használják az új táblát.
Tudósítónktól

Fészek a gólyáknak
Az idén több gólya érkezett a
tavalyi esõs idõjárásnak köszönhetõen, mint a korábbi
években. A fiatal gólyáknak
már nem jutott fészek, ezért
kénytelenek voltak új helyet
keresni. A tinódiak örömére
egy fiatal gólyapár a Tinódi utcában próbált fészket rakni az
egyik villanyoszlop tetején. Nehezen ment nekik a fészekrakás, mert azon az oszlopon
nem volt gólyakosár, meg gyakorlatlanok is voltak, ezért egy
öreg gólya szegõdött melléjük
segítõnek, és õ is hordta a fészekhez való ágakat. A fészek
azonban így az áram alatt lévõ
vezetékekre került. Az utcabeliek aggódva nézték, hogy elké-

szül-e a fészek. Az egyik ott lakó bejött a szerkesztõségbe, és
kérte, hogy segítsünk felvenni a
kapcsolatot a madárvédõkkel,
hogy kerüljön az oszlopra egy
gólyakosár.
Sárközy Karcsin keresztül sikerült kapcsolatba lépni a madárvédelemmel, és hoztak gólyakosarat, amit szerdán délelõtt
felszereltek az áramszolgáltató
szakemberei az oszlopra.
Míg a szerelõk az oszlopon dolgoztak, négy gólya izgatottan
keringett a levegõben. Aggódtak a fészekben lévõ tojásokért.
Az egyik gólya rászállt a kosaras kocsi darujának a gémjére
is, s onnan figyelte a szerelõk
munkáját. A szerelõk kíméletesen átrakták a fészket a tojásokkal, és feltették a gólyakosarat az oszlop fölé magasabb-

ra, a fészekkel együtt. Miután
végeztek, alighogy leereszkedett a daru, a gólyák már birtokba is vették a fészküket.
Igazgatták a kissé még zilált lakásukat, aztán rövidesen újra
melengették a tojásokat. Így
hát Tinódon is lesz az idén költõ gólyapár!
Az áramszolgáltató ígérte,
hogy tavaszra fölszerel egy gólyakosarat Töbörzsökön és a
LIDL áruház közelében, a
Nagy Lajos utcával szemben is.
Itt korábban mindig volt gólyafészek, csak az oszlop cseréje
miatt a régi fészek megsemmisült. Hiába raktak gólyakosarat
egy másik oszlopra, oda a gólyák nem voltak hajlandók
fészket rakni. Most tavasszal
végre újra lesz fészekrakóhelyük a régi helyen.
Hargitai Lajos
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kimenni utcaköveket hajigálni, úgy mint a franciák, aztán nektek is
lesz jó francia fizetés...
05-02 vállalkozó
Csak a tisztánlátás végett: a vállalkozó is dolgozik ám!

A Bogárdi TV üzenõfaláról

05-03 vízi tündér
Nahát, úgy látom, lassan így közösen, mindenki a maga szemszögébõl, de rávilágítunk a lényegre! Persze, ez nem az a hely, ahol cselekedni lehet.

Bogárdi Napok

Foci

04-28 norma
Megint hallottam egy jó mondást. Javasoljuk, hogy jövõre a Bogárdi
Napok jan. 1-tõl dec. 31-ig tartsanak, abba még több ünnepet fel lehet
sorolni, és minden versenyt, iskolai ünnepet is. Akkor januárban meg
lehetne tartani a várossá válás „születésnapját” azon a napon, amikor
az tényleg volt. Ha az idén fél évvel késõbb lehet szülinapozni, nem
gáz, akkor egy évvel késõbb is lehet. Ez vicc, gyerekek, ahogy a
Bogárdi Napok rendezvénysorozata is kabaré!

05-05 xavéri
Hát ezt is megértük! A Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség 10. sz. közlönyében jelent meg: a versenybizottság határozata szerint Vámosi
Dávid a megyei I. bajnokság 16., 17., 18., 19., 20. fordulójában jogosulatlanul játszott, ezért a Sárszentmiklós csapatának eredményébõl tizenegy (!) pontot levont. A díszpolgárunk meg írásbeli figyelmeztetést kapott. Nesze neked, jó hírnév!

04-28 anya
Nekem tetszik a Bogárdi Napok programja. Így lesz idõnk a családdal
több mindenre elmenni. Kommersz „sztár” együtteseket sok helyen
meg lehet nézni. Nem hiszem, hogy Abát, vagy más településeket kell
utánoznunk. Attól saját valami, hogy nem másokat majmolunk. Ha
valakinek a helyi résztvevõk, programok túl vidékiesek, akkor menjen olyan helyre szórakozni, ahol az „elit” igényeit kielégítheti.

Éljen május elseje!
05-02 vízi tündér
A sárbogárdi májfát ellopták, vagy nem is állítottak? Hol volt a munka és a munkás emberek ünnepe? A munkaadó vállalkozók be voltak
vonva!!!!! Hát igen, jó volt, szép volt, csak nem május elseje, úgy valóban MAGYAROSAN…
05-02 tudathasadás
Ha nem tûnt volna fel, kapitalizmus van: ez azt jelenti, osztálytársadalom. Miért ünnepeljen a vállalkozóréteg a munkások ünnepén? Csináljanak maguknak a munkások ünnepet a munka ünnepén!
05-02 Hargitai Lajos
Kedves Vízi Tündér! Sárbogárdon a rendszerváltás óta nem állítottak
májusfát, s nem volt fölvonulás Kádár elvtárs képe alatt. Május elsején hajnalban díszítettük mi, kultúrosok a tribünt az integetõs elvtársaknak. Vezényszóra jöttek az iskolások és a vidisek. Hátul munkásõrök vigyázták, hogy el ne széledjen a nép a beszéd alatt. Aki maradt,
annak volt virsli meg sör.
05-02 vízi tündér
Mert nincsenek állami gyárak! A munka ma is azt jelenti, mint akárhány száz évvel ezelõtt. Ma a külföldi vagy helyi cégek, vállalkozások
adják a „kenyeret”! Május elseje munkaszüneti nap, ami nem az irigységrõl, hanem a közös érdekekrõl szólna. Mindegy, mint mond a politika, az emberek mindig egymásra szorulnak. A vállalkozónak is a
dolgozók adják ám a fizetését, csak hogy ne légy hasadásos. Írom inkább mai nyelven: május 1=munkahelyi coaching. Aki gondolja, és
veszi a fáradságot, „munkát”, nézzen utána a valós értelmének! Egy
adott település vezetõsége megteheti, hogy e napon összefogja a saját
tõkéseit, így kovácsolva a közösséget! Ja, és hagyományt is õriz! Kedves Hargitai úr! A személyes problémái ne befolyásolják már Bogárd
emberibb fejlõdését! Higgye el, mindenkinek van bõven jó és rossz tapasztalata! Miért is nem állíthatnánk májusfát? Mert ez Bogárdon így
van!

05-02 Papa maci
Vízi tündér! Miért nem vonultál? Volt májfa, persze, csak annak, aki
megérdemelte.
05-02 Csuka Pista
Milyen tõkésekrõl beszélsz, Vízi tündér? Hol vannak? Ezen a környéken egyet se találsz! A helyi vállalkozások mind kicsik, csak néhány
embert foglalkoztatnak. A legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. A május elsejéket nem állam bácsi meg a burzsoázia szervezi, hanem a szervezett munkások, vagyis a szakszervezet. Elõbbiek rég rájöttek, meddig mehetnek el, hogy a munkást pórázon tartsák: termeljen nekik profitot meg adót, és ne csináljon forradalmat. Az átkos
komcsi szakszervezet jól feltakart a pártnak, Kádáréknak se lett volna
kellemes egy lázadó munkásosztály. Ezért most nincs normális szakszervezet, és alacsonyak a fizetések. Tehát, kedves munkások, tessék

Hajvágás gárdista fazonra
05-06 Pelikán elvtárs
A megyei hírlap elmehet a fenébe! Címlapon hozza, hogy Bogárdon
levágták a cigányok egy gárdista haját. A cikk belül folytatódik, és a
végére kiderül, hogy teljesen más történetrõl van szó: az úton fetrengõ részeg fickón segített egy lovas kocsis. Hol itt az újságírói etika?
Vagy netán megint politikai megrendelésre dolgoznak a hírlaposok?
Hát nem kérünk a hangulatkeltésbõl! Itt ne szítsanak botrányt, mint
máshol!
05-06 Gyõri János
T. Pelikán elvtárs!
Tegyük fel, hogy Önt összeveri néhány hátrányos helyzetû egyetemi
tanár. Ezt egy cikkben megírja az FMH, amit úgy kezd, hogy egy férfit
brutálisan megvertek, majd úgy folytatja, hogy most húsvét környékén sok a részeg, akik néha úgy berúgnak, hogy teljesen összetörik
magukat, mintha megverték volna õket. A média nagy része így csúsztat és hazudozik. Miért nem érdeklõdik személyesen itt Bogárdon?
Lehet, hogy több igazságot tudna meg, mint egy hazudozó hírlapból.
Vannak dolgok, amik már tények, de vannak olyan emberek, akik
vagy azért, mert nem gondolkodnak, vagy mert csak a saját maguk világában élnek és csak a saját elképzeléseiknek hisznek, nem akarnak
elfogadni.
05-06 Gyõri János
Az „Álnévmögébújokésonnanjólmegmondom” típusú jellemek miatt tart ott Bogárd, ahol tart. Most az összefogásról és az egymással
törõdésrõl beszélek. Azokban a falvakban, ahol az emberek összefognak és figyelnek egymásra, csökken a bûnözés is, és nem vonnak le ostoba következtetéseket. Ha esetleg logikusan végiggondolná, rájönne, hogy Magyarországon nagy bajok vannak, és Sárbogárd is része az
országnak.
05-07 Körmendiné Ildikó, a Jobbik elnöke
Pelikán „elvtárs”! Húsvét hétfõn Szántó Tamást megverték a cigányok, levágták késsel a haját csak azért, mert jobbikos és gárdista. Pár
óra múlva ugyanezek a – szemmel láthatóan ittas – miklósi cigányok a
rendõrség elõtt megtámadtak minket az Ady E. úton, a rendõrök
semmit nem tettek ellenük. Ez nem hangulatszítás, hanem a városunk
valós tényei. Ha kíváncsi a részletekre, szívesen állok rendelkezésére.
05-08 Hargitai Kiss Virág
Az elõzetes bejegyzésekhez és a teljesebb képhez: a megyei lapban
megjelent rendõrségi szóvivõi nyilatkozat szerint: „A sértett által elmondott és a feljelentésben is szereplõ bántalmazást, garázda jellegû
cselekményt egyetlen általunk felkutatott tanú sem látta. A sértett és
a tanúk elmondása között több ponton ellentmondás van, ezek tisztázása az eljárás feladata. A sértett a támadóit nem ismerte fel, személyleírást nem tudott adni. Az adatgyûjtés során eddig nem sikerült
egyéb olyan személyt felkutatni, aki a bûncselekményt látta, hallotta
volna és megerõsítené a sértett által elmondottakat, aki az esemény
után elment haza, majd késõbb jelentkezett és feljelentést tett a kapitányságon. Az elmondása szerint idegenek által levágott haját magával vitte a rendõrségre, ott bemutatta. A rendelkezésre álló adatok
szerint a sértett húsvét hétfõn ittas állapotban feküdt az úttesten. Egy
lovas kocsival közlekedõ férfi felszólította, hogy álljon fel és térjen ki
a ló útjából, majd mivel ezt nem tette meg, leszállt a bakról, felsegítette és félrevezette.”
Összeállította: Hargitai Lajos
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A XX. SÁRBOGÁRDI HETEK PROGRAMJA 2011.
Ünnepélyes megnyitó
XVI. Hintók Versenye
Szervezõ: Sárbogárdi Lovas Egyesület
Helyszín: Ifjúsági park

„Nemcsak a húszéveseké a világ!”
Nyugdíjasklubok mûsora
(Sárbogárd, Sárhatvan, Pusztaegres, Töbörzsök, Sárszentmiklós stb.)
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ

I. Sárbogárdi Pókerverseny
Helyszín: Smaragd bár
„Beatles-est” Szeless Péter és barátai
közremûködésével
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ

Történelmi vetélkedõ a 7-8. osztályosok
részére a Rákóczi-szabadságharc
emlékére
Szervezõ: Honvéd Bajtársi Egyesület
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ
Plank Antal-emléktúra Örspusztára
kerékpárral és gyalogosan
Szervezõ: Fejér Megyei Természetbarát
Szövetség Városi Bizottsága

Sportnap
Asztalitenisz-torna amatõröknek
és profiknak
Szervezõ: Sárbogárdi Asztalitenisz Klub
Helyszín: Szent István Általános Iskola
Íjászbemutató
Szervezõ: Sárbogárdi Íjász Club
Helyszín: Sárbogárdi LSC Sporttelep
Karatebemutató
Helyszín: Sárbogárdi LSC Sporttelep
Országos Tizenegyesrúgó-bajnokság
Szervezõ: Sárbogárdi LSC
Helyszín: Sárbogárdi LSC Sporttelep
Brúzsa Miklós-emléktorna
Helyszín: Sárszentmiklós SE Sporttelep
Tinódi Kupa – sportversenyek
Helyszín: tinódi sportpálya

Tavaszi hangverseny az ÁMK
Sárszentmiklósi Általános Iskola
kórusa és a Zeneiskola növendékeinek
közremûködésével
Helyszín:
Sárszentmiklósi Evangélikus Templom

Kisebbségi önkormányzati nap
Helyszín: Hõsök tere

Kiállítás-megnyitó: „Mutasd meg, mit
tudsz!” – sárbogárdi amatõr mûvészek
bemutatója
Szervezõ: Sárbogárdi Múzeum Egyesület
Helyszín: a régi községháza kiállítótermei
Ünnepi képviselõ-testületi ülés
Sárbogárd várossá nyilvánításának
25. évfordulója alkalmából
Elõadás, kiállítás-megnyitó, fogadás
Szervezõ: Sárbogárdi Múzeum Egyesület,
Sárbogárd Város Önkormányzata
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ

Pörköltfesztivál
Dél-Fejér településeinek részvételével
Helyszín: Ifjúsági park
* bornap és borkóstoló
* népi együttesek bemutatója
* kézmûvesek, sajtosok, mézesek stb.
* népmûvészeti, iparmûvészeti
bemutató és vásár
* hagyományõrzõk mûsora
* utcabál

Élõ kívánságmûsor
Gyermeknap az Ifjúsági parkban,
Sárszentmiklóson, a Papföldön,
Rétszilason, Pusztaegresen
Játszóház, kerékpáros ügyességi verseny,
játékos sportversenyek
Barta Tóni csúzlizdája
Kézmûves-foglalkozások
Tûzoltó- és rendõrségi bemutató
Ugrálóvár, arcfestés, népi játékok
Gyermekmûsor
Mini vidámpark
Szalmavár
Gazdatalálkozó, gépbemutató
A Vertikál Zrt. bemutatója
Helyszín: Ifjúsági park

Helyi kötõdésû rockzenekarok fellépése
a Rock Caféban
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ
N. K. J. focitorna
Helyszín: Sárszentmiklós SE sporttelep
Szervezõ: Nagy Károly vállalkozó
Horgászverseny és családi nap
Szervezõ: Nagy József
Helyszín: Nagyhörcsöki-tó

Sárbogárd a XXI. század küszöbén –
elõadás
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ

Polgárõrnap Pusztaegresen
Szervezõ:
Pusztaegresi Polgárõr Egyesület
Helyszín: pusztaegresi sportpálya
Kosárlabdatorna
Szervezõ: Sárbogárdi Kosárlabda Club
Helyszín: a Mészöly Géza Általános
Iskola sportpályája

Pünkösdi kupa – labdarúgótorna
Helyszín: Sárszentmiklós SE sporttelep

Kézilabdakupa
Helyszín: a Mészöly Géza Általános
Iskola sportcsarnoka
Andrew boy-lemezbemutató
Helyszín: Silver Club

A „Hatvan év Hatvanon” címû
helytörténeti kiállítás megnyitója
Helyszín: Sárhatvani Klub
A Sárbogárdi Református Kórus zenés
áhítata a sárhatvani kápolnában

Szent Iván-éj – varázslatos programok,
szalonnasütés, sámánének, versek stb.
Helyszín: Ifjúsági park

Fúvós térzene
Szervezõ: Sárbogárdi Fúvószenekar
Az ünnepségsorozat zárása
Helyszín: Hõsök tere
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Észrevételek, gondolatok a labdarúgásról
Tisztelt Polgármester úr,
Jegyzõ asszony,
Képviselõ-testület!
Tudomásomra jutott, hogy a város sportpályázatán a miklósi futball 2 millió forintot, a sárbogárdi futball 1,5 millió forintot
nyert. Nem keveslem a pénzt, és nem is
irigylem a másik csapattól a támogatási
összeget. Ezúton köszöni meg a Sárszentmiklós SE a támogatást, mellyel elõsegítették a mûködési feltételeinket.
Gondom csak azzal van, hogy nem látok
semmiféle szakmai koncepciót a bizottság
döntésében. Úgy érzem, hogy a döntéshozóknak nincs kellõ ismeretük a csapatoknál folyó munkáról. Ezért tisztelettel kérjük az e pályázatban döntést hozó bizottságot, hogy fáradságot nem kímélve tegyenek látogatást mindkét klubnál, ahol bemutatnánk az itt folyó sportéletet. Így, ha
jobban megismerik a körülményeket, késõbbi döntéseiket megfontoltabban tudnák meghozni. Ez a tájékozódás a többi
klub/egyesület esetében is hasznosnak bizonyulhat.
Néhány adat a teljesség igénye nélkül: jelenleg a megyei I. osztályban szerepelünk,

127 leigazolt játékossal rendelkezünk, valamint egy 22 fõs öregfiúcsapatot mûködtetünk, versenyszerûen. Velük együtt 8
csapatot mûködtetünk. Nálunk folyik az
utánpótlás-nevelés, így a pálya kihasználtsága maximális.
Mindig a jó gazda gondosságával tekintettem a pályára, úgy gondolom, ez még egy
kívülálló számára is látszik.
A fordulók folyamán a megye legtávolabbi
részeibe is el kell utaznunk. A játékvezetõk és egyéb költségek is többe kerülnek,
mint a II. osztályban. Ezek jelentõsen
megemelik a mûködési kiadásainkat.
Voltak nézeteltéréseink, vitáink a megelõzõ idõszak bizottságával és annak elnökével, de az õ hozzáértése, tájékozottsága
megkérdõjelezhetetlen volt.
Soha nem akartam kiváltságokat az egyesületnek, de a munkát értékelni kell, be
kell látni, hogy a két klub egyszerre hosszú
távon nem mûködtethetõ. Félre kell tenni
a Miklós és Bogárd közötti ellentétet, létre
kell hozni egy új egyesületet a két csapatból. Hangsúlyozom, nem megszüntetni az
egyiket.

Furcsának tartom, hogy a sportbizottságban több miklósi is van, sõt, a polgármesterünk is itt nyert egyéni indulóként. Az az
érzésem, hogy az itt folyó munka, jómagam és a klubvezetés erõfeszítése nem nagyon van megbecsülve.
Ha figyelembe vesszük az inflációt, akkor
az utóbbi idõben most kaptuk a legkevesebb pályázati támogatást. Tudom, hogy a
pénzt nehéz beosztani. A bizottság munkája könnyebbé, netán igazságosabbá válhatott volna, ha döntéshozatal elõtt megismerték volna a két klub belsõ életét. Hallomásból tudom, hogy ilyen problémák más
kluboknál is fennállnak.
Mi az elkezdett munkánkat a nehéz körülmények között is tisztességesen tovább végezzük, igyekszünk a legjobban felkészülni, de mostantól nehezebb idõszak következik.
A politikát nem akarnánk bevonni ebben a
témába. Az elõzõ bizottság sokszor lett támadva. Az újtól vártam a változást. A változás megtörtént. Nekünk nehezebb lett.
Tisztelettel:
Id. Nagy László, a Sárszentmiklós SE elnöke

Ikercsikók Kérdezték — Gázóra-leolvasás
Szenzációs meglepetéssel ajándékozta
meg Raffai Józsefet és családját Ella
nevû lovuk: május 10-én délelõtt 10 órakor egyszerre két csikónak adott életet
a legelõn. Gyanakodtak ugyan, hogy
esetleg két csikóval vemhes a kanca, de
ez olyan ritka esemény, hogy mégis váratlanul érte õket.

A két – furioso XX. – Havas 4. mén apától származó – csikó közül az egyik kanca, a másik csõdör. Ugyan kell egy kis
idõ, hogy kiderüljön, életképes-e mindegyik, de elég erõsnek néznek ki ahhoz
képest, hogy ketten vannak.
Hargitai Kiss Virág

Töbörzsöki olvasóink kérdezték, hogy miért most olvassa le a gázórát az EON, amikor mindig októberben szokták.
A fogyasztók azért aggódnak, hogy így a
nyári alacsony gázfogyasztás nem mutatkozik meg a leolvasásban, és többet kell
majd havonta fizetni. A fogyasztókat az
sem vigasztalja, hogy utólag a részszámlában esetleg visszatérítést kapnak, mert a
kisnyugdíjasoknak így is gond kifizetni az
egyre borsosabb számlákat.
Mint kiderült, nem egyedi esetrõl van szó,
hanem minden fogyasztó érintett. Sokan
azt kérdezik, hogy nem a cég burkolt pénzszerzési akciója ez?
Varga Gábor országgyûlési képviselõt is
kértem, hogy segítsen kideríteni, miért változott meg a leolvasás ideje.
Az alábbi tájékoztatást kaptuk a szakmai
illetékesektõl:
2011 májusától fokozatosan összehangolja
az EON az árammérõk és gázórák éves leolvasásait. A korábbi két alkalom helyett
mostantól egy évben csak egyszer kell a fogyasztóknak a leolvasást lehetõvé tenniük,
ami kényelmesebb kapcsolattartást tesz lehetõvé. Emellett a Balaton-parti településeken a turistaidényre ütemezik át a közös
mérõleolvasást, hogy a leolvasásra a nyaralótulajdonosoknak megfelelõ idõszakban kerüljön sor.
A változás hónapjában elõfordulhat, hogy
a számla a megszokottnál rövidebb, vagy
hosszabb idõszakot tartalmaz, de a részszámlás ügyfeleknek változatlan havi fo-

gyasztási mennyiséget számláznak. Ezt az
esetleges eltérést az éves elszámoló számlában kompenzálják. Az elszámolásnak nincs
hatása az árakra és a szerzõdési feltételekre.
Az átsorolás módszere és az ügyfél-kommunikáció a Magyar Energia Hivatallal történõ
egyeztetés alapján, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatásával került megvalósításra. A leolvasási idõpontváltozásban
érintett ügyfelek számára egy tájékoztató levelet küldenek, amely az érintett ügyfél fogyasztási helyére vonatkozó új leolvasási és
diktálási idõpontot is tartalmazza. Amennyiben ez a levél nem érkezett még meg, várhatóan hamarosan megérkezik.
A cég illetékese elmondta, hogy az új idõpontban leolvasott energiafogyasztás alapján
egy-egy elszámoló számlát küldenek a fogyasztónak. Mivel a leolvasás idõpontja változik, ezért elõfordulhat, hogy ezen egyszeri alkalommal nem egy évi energiafogyasztását
számolnak el, hanem egy ettõl eltérõ hosszúságú idõszak fogyasztását.
Mivel a villamos energia és a földgáz fogyasztásának elszámolási idõszaka az új, közös leolvasással egybeesik, mindkét elszámoló
számlát azonos idõpontban készítik el.
Azoknál az ügyfeleknél, akik havonta diktálják be a mérõállást, hasonló az eljárás: évente
egyszer történik a két mérõóra leolvasása.
Aki bõvebb információt szeretne, az a
http://www.eon-energiaszolgaltato.com/index_eiroda.php?menu=311034401,
internetcímen tájékozódhat.
Hargitai Lajos
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Miklósi hírcsokor
Filharmóniai hangverseny
Április 13-án iskolánk a filharmóniai
hangversenysorozat keretében a Dunaújvárosi Szimfonikus Zenekart látta vendégül. Az együttes immáron másodszor koncertezett nálunk. Az elõadások közötti
szünetben beszélgethettünk Szabó András
karmesterrel.
– Sok szeretettel köszöntjük a Sárszentmiklósi Általános Iskola újságíró szakköröseinek nevében. Engedje meg, hogy feltegyünk Önnek néhány kérdést!Mióta nálunk jártak, milyen fontosabb fellépéseik
voltak?
– Rengeteg fellépésünk volt. Nem tudom
nektek pontosan felsorolni, hiszen 40-50
koncertünk van évente. Dunaújvárosban
rendszeresen koncertezünk, de Németországban, Budapesten és még sokfelé vagyunk hallhatóak. Most is készülünk Dunaújvárosban egy következõ nagy koncertre, mely júniusban kerül megrendezésre.
– Miért ezeket a zenemûveket választották
a mai koncertre?
– Amikor engem felkértek arra, hogy gyerekeknek állítsak össze egy olyan programot, ami ifjúsági koncerten meghallgatható, azt ajánlottam a Nemzeti Filharmóniának, hogy legyen ez programzene, mert a
gyerekek ehhez sokkal jobban tudnak kötõdni, és talán könnyebben rászánják magukat, hogy elmenjenek egy hangversenyre, mintha egybõl egy óriási misével kezdenénk, ami mondjuk minimum 1 óra. Láttam már olyan zenei klubot, ahol Máté
evangéliumát hallgathatták elsõ találkozáskor. Ez három óra zene, tiszta recitativóval (a recitativo az, amikor elmondják
Krisztus történetét németül). Gondoljatok bele! Elõször odaültek a fiatalok, a következõ alkalommal pedig nyomuk sem
volt. Tehát nem így kell kezdeni, hanem
például Vivaldival. Õ könnyebben hallgatható, a darabjai rövidebbek, ugyanakkor
az elõadóknak eljátszani nagy feladat,
mert ezek azért nem könnyen játszható
darabok.
– Érdekelne bennünket, hogy fizikailag
mennyire megterhelõ a vezénylés.
– Ha jó a zenekar, akkor nem az, de ha a zenekar nem figyel, akkor olyan, mintha tonnákat emelgetne az ember. Ha elkezd integetni, és a zenekar egész máshol játszik, az
olyan, mintha csizmával a lábadon akarnál
mézben versenyt futni. De ha a zenekar figyel, és tudja a dolgát, akkor nincs ilyen
probléma, akkor semmi más dolgod nincs,
mint eljátszani a közlekedési rendõr szerepét. Például ha a színházi életben a szerepét mindenki megtanulta rendesen, akkor
a rendezõnek könnyû dolga van. A zenében ugyanerrõl van szó. Vannak szólamok.
Egy ilyen kamarazenekar esetében van
prímszólam, van szekund, van brácsa, vannak basszusok, mint például a nagybõgõ.
Ezek mind önállóak, akiknek együtt kell
tudni mûködni. És mivel egymástól 6-8

méterre ül a zenekar két széle, mire meghallja az egyik a másikat, már lemaradnának egymástól. Erre jó a közlekedési
rendõr, vagyis a karmester. Az egyik keze
arról szól, hogy méri az idõt, a másikkal
pedig megmutatja a karaktert.
– Mi a jobb érzés: bent ülni egy zenekarban, vagy karmesterkedni?
– Muzsikálni a legjobb érzés a világon.
Hogy aztán milyen formában tesszük, azt
ki-ki maga válogassa meg. Én szeretem
mindet csinálni. Én nem vagyok karmester, én csak muzsikus vagyok, aki segít a
többinek, ha arra van szükség.
– Mit szokott csinálni szabadidejében?
– Ez az a kérdés, amit, kívánom, soha ne tegyenek föl nektek az életben, hiszen ha azt
csinálod az életben, amit a legjobban szeretsz, akkor nem hobbiként csinálod, hanem mindig, és nem nézed az idõt. Olyan
mesterséget válasszatok magatoknak,
aminél nem azt kell nézni, hogy a szabadidõmben végre azt csinálhatok, amit akarok, hanem amiben örömötöket lelitek! És
ne a pénz legyen az, ami meghatározza,
hogy mit csináltok! Akkor nem lesz ez a
kérdés az életedben. Én zenélni szeretek,
mindegy, hogy mikor. Reggel, délben, sõt
este is szeretek zenélni, ezt szeretném mindig csinálni. Ha úgy tetszik, ez a hobbim és
a munkám is egyben.
– Ebben az évben milyen fontos elõadásai
lesznek a zenekarnak?
– A közeljövõben Vivaldi Glóriáját fogjuk
játszani Dunaújvárosban. Egy egyórás darabról van szó, melyhez kórus is lesz, meg
szólisták, énekesek. Aztán holnap háromszor lesz ugyanez a mûsor Dunaújvárosban, mint ami itt volt. Nagyon nehéz, mert
az a helyzet, hogy az egyik koncertbõl még
ki se jöttünk, de már megyünk bele a következõbe. Ez a mesterség errõl szól. Ez a
három legközelebbi feladat. Aztán lesz júniusban Bécsben az ORF-nek, az ottani televíziónak és rádiónak egy közös produkciója. Szóval nyáron nem biztos, hogy lekerül az ember kezébõl a hangszer.
– Köszönjük a beszélgetést, és kívánunk
további jó egészséget és örömteli zenélést
Önnek és az egész zenekarnak!
A riportot készítette: Hegedüs Judit, Szõke Fanni, Kiss Judit, Kovács Réka, Juhász
Fanni, Vargyas Angéla, Kern Beatrix,
Molnár Krisztina
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Interaktív táblák
A TIOP 1.1.1 városi pályázaton 6 db interaktív táblát szereltek be iskolánk tantermeibe a tavaszi szünetben. A pályázat részeként a pedagógusok 10 órás felkészítésen vettek részt. Balázs Sándorné a korszerûsítéssel kapcsolatos gondolatait így fogalmazta meg: „Az interaktív tábla segítségével kitárulhat elõttünk a világ. Megismerhettünk megannyi lehetõséget, hogy a
gyermekek számára a tananyagot minél
színesebben, élvezetesebben tudjuk átadni. Tanfolyamvezetõnk, Gajgerné Erõs
Mária szakmailag alaposan átgondolt, célszerûen megtervezett, jó hangulatú foglalkozásokat tartott számunkra. Praktikus tanácsokkal is ellátott közben minket a tanórai használathoz. Az elméleti ismereteket gyakorlatban is alkalmazhattuk, amely
mindannyiunk számára nagy sikerélmény
volt. A foglalkozások alkalmával átéltük,
hogy a gyerekeknek mit jelenthet az interaktív tábla.”

„Tudod-e, hogy a tûz…?”
Nagy sikert könyvelhetett el a 2. b osztály.
Meglepetéssel kezdõdött május 5-én a matematikaóra, mivel bekopogott a helyi tûzoltó-parancsnokság képviseletében egy
egyenruhás tûzoltó. Azzal a hírrel örvendeztetett meg bennünket, hogy az általuk
kiírt, „Tudod-e, hogy a tûz...?” címû rajzpályázaton Tatai Boglárka korcsoportjában I. helyezést ért el. Bogika nagy boldogan vette át az oklevelet és az értékes
ajándékot, az egész osztály pedig hatalmas
tapssal jutalmazta.
Rehány Tamás 4. a osztályos tanulónk 2.
helyezett lett a pályamunkájával.

A harmadikosok kirándultak

Mi, alsósok minden évben megünnepeljük
a természet újjászületését. Szívesen láttuk
vendégül ezért pénteken délelõtt az ovisokat májusfaállításra. Közösen díszítettük
fel színes szalagokkal a fákat a füves udvarban. Ebéd után jókedvvel mentünk át mi is
hozzájuk. Örömmel próbáltuk ki az új és
régi játékokat az óvodában. Nagyon vidáman telt el az együtt töltött nap.

Május 3-án a két 3. osztály busszal indult
Kalocsára. Kívülrõl csodáltuk meg a hatalmas székesegyházat. A római katolikus
templomban sok szép festményt és szobrot
láttunk. Különleges az aranyozott szószék
és az óriási orgona. Elsétáltunk a Népmûvészeti Házba is. A régi kis parasztházban
az eredeti berendezési tárgyakat néztük
meg. A kemencét és a berendezési tárgyakat gyönyörû kalocsai virágok díszítették.
Kiskõrösön, Petõfi Sándor szülõházában
megtekintettük a költõ valamikori szobáját. Megszemléltük a családfát, a szép festményeket. Hazafelé a buszon jó hangulatban beszéltünk az élményeinkrõl. Legközelebb szívesen elvinnénk ezekre a helyekre a családunkat is!

Zelman Fanni 3. b osztály

Pörgye Zsanett Eszter 3. a

Alsós majális az ovisokkal
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EGÉSZSÉG

Európai Védõoltási Hét
2011. április 23–30.
Az Egészségügyi Világszervezet 2005-ben hirdette meg elsõ
alkalommal az „Európai Védõoltási Hét” programját. A
program célja a védõoltások alkalmazásának további népszerûsítése, támogatása, a kommunikáció javítása. Ugyanis
ezen a téren is nagy jelentõséggel bír a megfelelõ és megbízható tájékoztatás, ahogy a védõoltásokat alkalmazó szakemberek, úgy az azokban részesülõk, és nem utolsó sorban
az oltandó gyermekek szülei
részére is.
Az Egészségügyi Világszervezet Európai Régiójának több
országában az egyes fertõzõ
megbetegedések elleni átlagos
átoltottság nem éri el a célként
kitûzött 90 %-ot, ennek következtében ezen megbetegedések elõfordulása is gyakoribb.
Szomorú tény az, hogy jelenleg
is Európában gyermekek és
felnõttek halálát olyan fertõzõ
megbetegedések
okozzák,
amelyek védõoltással megelõzhetõk lennének.
Magyarországon a fertõzõ
megbetegedések járványügyi
helyzete több éve igen jónak
mondható. Ez a tény jelentõs
mértékben a jól szervezett, hatékony védõoltási rendszernek
köszönhetõ. A lakosság átoltottságának mértéke hazánkban közel 100 %.
A járványok leküzdése érdekében tett intézkedések hazánkban komoly történelmi múltra
tekintenek vissza. A himlõ elleni szervezett védõoltást 1876ban vezettük be, mindössze
nyolcvan évvel a Jenner nevéhez fûzõdõ felfedezése után.
Ezt követõen az 1887-ben elrendelt himlõ elleni újraoltás,
illetve az 1938-ban bevezetett
torokgyík elleni védõoltás je-

lezte az egészségügyi kormányzat törekvéseit a lakosság
egészségi állapotának javítása
érdekében. Jelentõs további
fejlõdés a múlt század 50-es
éveitõl figyelhetõ meg, amikor
egyre több hatékony védõoltás
került kifejlesztésre. A kötelezõ védõoltások számának gyarapodásával országunk járványügyi helyzete folyamatosan javult. A nemzetközi összefogásnak, a világszerte alkalmazott szervezett védõoltásoknak köszönhetõen, az Egészségügyi Világszervezet célkitûzéseinek megfelelõen, a himlõ
globális, teljes mértékû felszámolását sikerült megvalósítani.
Emellett több, korábban igen
elterjedt fertõzõ megbetegedés – mint a járványos gyermekbénulás, kanyaró, rózsahimlõ – száma olyan mértékben csökkent, hogy a közeljövõben ezek teljes felszámolásának lehetõsége is megfogalmazódott.
Hazánkban a védõoltások legjelentõsebb része az életkorhoz kötött kötelezõ védõoltás
(jellemzõen születéstõl a fiatal
felnõttkorig kerülnek beadásra), de emellett a közvetlen fertõzõ megbetegedés veszélyének elhárítása céljából elrendelt (tehát adott esetben kötelezõ), illetve az ajánlott, önkéntesen vállalt védõoltások is
léteznek. Különleges esetet jelentenek az egyes külföldi utazások elõtt alkalmazott védõoltások, amelyek közül (meghatározott országokba történõ
beutazáshoz) egy kötelezõ
(sárgaláz elleni oltás), illetve
több ajánlott oltás szerepel.
A kötelezõ védõoltási rendszerünk a járványügyi szempontból legnagyobb jelentõséggel
bíró fertõzõ megbetegedések
ellen nyújt védettséget. E rend-

Plank Antalemléktúra
Értesítjük kedves túratársainkat, hogy
május 21-én a Plank Antal-emléktúrára az autóbusz 8 óra 30 perckor a Coop
áruház elõl indul. A térítési díj: 300
forint.
A NYÁRI KÁRPÁTALJAI, ERDÉLYI
TÚRÁNKRA még van néhány szabad
hely. Érdeklõdni lehet Németh Pálnál
(06 /30/ 429 8964).

szer kialakítása az aktuális hazai és nemzetközi járványügyi
helyzethez igazodik. Legfõbb
törekvés az, hogy a védõoltások az oltottak immunrendszerének állapotát figyelembe véve
a legmegfelelõbb idõpontban
kerüljenek beadásra. Emellett
az oltóanyagok folyamatos kutatása, fejlesztése zajlik, melynek célja a hatékonyság további növelése, illetve az ellenjavallatok, az oltási reakciók és
szövõdmények
elõfordulási
arányainak csökkentése. Ezen
céloknak megfelelõen történt
nemrég az életkorhoz kötött
kötelezõ védõoltási rendszerünk továbbfejlesztése, amely
az eddigi tapasztalatok alapján
jó eredményeket adott.
Magyarországon az életkorhoz
kötött, illetve megbetegedési
veszély esetén kötelezõ védõoltások mellett a megbetegedési
veszély elhárítása céljából
igénybe vehetõ, térítésmentes
védõoltásokhoz egyaránt kizárólag engedélyezett oltóanyag
használható fel.
A kötelezõ védõoltások rendszerében alkalmazott oltóanyagok ingyenesek. A megbetegedési veszély elhárítása céljából igénybe vehetõ, térítésmentes védõoltások körébe
tartozó influenza (szezonális és
pandémiás) elleni oltóanyagot
a hatvan év feletti korosztály, a
krónikus betegségben szenvedõk, a szociális intézmények
gondozottjai, egészségügyi és
szociális intézményben dolgozók, várandós nõk, néhány hónapon belül gyermeket tervezõk, 1 és 24 év közötti gyermekek és fiatalok, illetve az állattartótelepeken (sertés, szárnyas, ló), baromfi-feldolgozó
dolgozók részére az állam továbbra is térítésmentesen biztosítja.

Adó 1 %
A Templomunk Alapítvány kuratóriuma köszöni az eddigi támogatást, és kéri, hogy adójuk 1
%-ának felajánlásával továbbra is
segítsék a sárbogárdi római katolikus templom és plébánia épületének felújítását.
Adószámunk: 18490499-1-07.
Isten fizesse meg!

Önkéntes alapon – szintén ingyenes oltóanyaggal – pneumococcus okozta agyhártyagyulladás, tüdõgyulladás elleni
megbetegedés ellen – 2009 áprilisa óta a kötelezõ védõoltásokhoz kapcsolódóan – olthatók
a 2 hónap és 2 év közötti csecsemõk, kisgyermekek.
Rendkívül ritkán a védõoltás
beadását követõen elõfordulhat oltási reakció, vagy szövõdmény. Az adott fertõzõ megbetegedés átvészelése viszont
aránytalanul nagyobb kockázatot jelenthet a védõoltást követõ enyhe reakcióhoz képest.
Védõoltás hiányában a fertõzõ
megbetegedés legtöbbször lényegesen súlyosabb formában
zajlik le, magában rejtve egyéb,
akár életveszélyes szövõdmények, vagy maradandó károsodások fellépésének lehetõségét
is.
Mindezek ismeretében a fertõzõ megbetegedések elleni védekezés legjobb módja a megelõzés, amelynek egyik leghatékonyabb módszere a védõoltások alkalmazása. Az ezekkel
kapcsolatban felmerülõ kérdésekre a Kistérségi Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
munkatársai szívesen adnak
felvilágosítást.
Az FMKHNSZSZDunaújvárosi–Adonyi–Ercsi–Sárbogárdi
Kistérségi Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve

Adó 1 %
Tisztelt adózó polgárok!
A Madarász József Városi Könyvtár köszönti
Önöket! Önt, aki már korábban is nekünk juttatta személyi jövedelemadója 1 %-át, és Önt,
aki reményeink szerint ezután fogja. Az így befolyó összeg segít bennünket abban, hogy a
könyvtár elhasználódott eszközeit pótolni tudjuk.
Adószámunk: 16696527-1-07.
Kérjük és köszönjük!
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Hirdetmény

Meghívó

Sárbogárd város állatorvosai a 164/2008. (XII. 20.) rendelet elõírása
alapján az ebek veszettség elleni védõoltását és féregtelenítését végzik
az alábbi idõpontokban és helyeken.

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2011. május 17. (kedd)
Pusztaegres (sportpálya)
Örspuszta
Nagyhörcsök
Sárhatvan
Kislók puszta
Kislók (József A. u. sarka)

8.00–9.45
10.00–10.15
10.30–11.00
17.00–18.00
14.30–15.00
15.15–16.00

2011. május 18. (szerda)
Sárbogárdi Ifjúsági Park
Sárbogárd (Dínom-Dánom, Kossuth u.)
Töbörzsök (Gulyarét)
Töbörzsök (Esze Tamás utca vége)
Sárbogárd (Dínom-Dánom, Kossuth u.)
Sárbogárd (Endre kocsmája, Köztársaság út)

8.00–9.45
10.00–11.00
13.00–13.45
14.00–15.30
15.45–16.45
17.00–17.30

2011. május 19. (csütörtök)
Sárszentmiklós (a MOL-kúttal szemben)
Sárszentmiklós (Mini presszó, Semmelweis u.)
Sárszentmiklós (László u. és Jókai u. sarka)
Rétszilas
Sárszentmiklós (a temetõ parkolója)
Sárszentmiklós (a Gabona elõtt)

8.00–8.45
9.00–10.00
10.15–11.00
11.15–12.00
15.00–16.00
16.30–17.30

AZ EBOLTÁS KÖLTSÉGÉT AZ EB TULAJDONOSA VISELI. A veszettség elleni oltás a kötelezõ féregtelenítéssel együtt: 3.000 Ft + a kötelezõen elõírt új eboltási könyv: 500 Ft. HÁZNÁL TÖRTÉNÕ OLTÁS ESETÉN KISZÁLLÁSI DÍJAT KELL FIZETNI!
A VESZETTSÉG ELLENI VÉDÕOLTÁS VALAMENNYI 3 HÓNAPNÁL
IDÕSEBB EBNÉL KÖTELEZÕ!
Az oltás megtörténtét a minden ebre kiadott új „Kisállat Egészségügyi
Könyv”-be kell bejegyeztetni a veszettség elleni védekezés részletes
szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM-rendelet elõírásainak és a
Magyar Állatorvosi Kamara ajánlásainak megfelelõen. Elmaradt eboltás esetén: 30.000 Ft bírság róható ki.
Sárbogárd város állatorvosai

Meghívó
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk

2011. május 15-én (vasárnap)
reggel 9.00 órától este 21.00 óráig
az alapi óvoda udvarán tartandó

CSALÁDI NAPRA
„Hadd fõzzek ma magamnak!” – fõzõprogram
Fellépõk: alapi óvodás gyermekek, Kolontos Palkó – mesedramatizálás,
cecei óvodások, általános iskolás tanulók – mesemondás, 8. osztályosok tánca, gyermek néptáncosok, alapi Ten Dance tánccsoport, Sinka
Attila és Bíró Kriszti – zenés, énekes produkció gyerekeknek és felnõtteknek, vajtai hastánccsoport, alapi Mezõföld Népi Együttes.

Este ROCK-ON-koncert!
… és még sok egyéb meglepetés várja a kedves látogatókat!
Mindenkit szeretettel vár a rendezõség: az Alapi Óvodásokért Közalapítvány, az óvodai szülõi szervezet, az óvoda dolgozói.
Napközbeni programok: tûzoltó-bemutató, egészségnap, táncház,
ugrálóvár, zsákbamacska, lufihajtogatás, kézmûves-kiállítás, tombola,
arcfestés, büfé.

2011. május 13-án (pénteken) 9 órakor
ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

Napirend:
1. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetérõl.
2. Beszámoló a Városi Bölcsõde tevékenységérõl, a személyi és tárgyi
feltételeirõl. A bölcsõde nyári szünet miatti zárva tartása.
3. Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának elszámolása.
4. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 4/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosítása.
5. A jármûvek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérõl szóló 43/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének az egyes
szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendeletének módosítása.
7. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról,
a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. A város saját halottjává nyilvánításáról szóló rendelet megalkotása.
9. A polgármesteri hivatal belsõ szervezeti tagozódásának meghatározása.
10. A képviselõ-testület szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról
szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosítása.
11. A polgármesteri hivatal szervezeti és mûködési szabályzata.
12. Pályázati önrész biztosítása az oktatási eszközfejlesztési pályázathoz II.
13. A nevelési–oktatási intézmények tanulócsoport-számának meghatározása a 2011/2012. tanévre.
14. Közoktatási intézmények alapító okiratának felülvizsgálata.
15. A Zengõ Óvoda helyi óvodai nevelési programjának módosítása.
16. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat pedagógiai programjának módosítása.
17. Az ÁMK pedagógiai és mûvelõdési programjának és helyi tantervének, programjának módosítása.
18. Az ÁMK Kippkopp Óvoda helyi óvodai nevelési programjának
módosítása.
19. A Fejér Megyei Önkormányzat által mûködtetett sárbogárdi intézmények átszervezése.
20. A használaton kívüli Hõsök tere 622 hrsz-ú ingatlan bérbeadása.
21. Emléktábla elhelyezése a Honvéd Bajtársi Egyesület részérõl a
volt Helyõrségi Mûvelõdési Otthon (HEMO) külsõ falán.
22. Tájékoztató a környezet állapotáról és a város környezetvédelmi
helyzetérõl, a bánya üzemelésének környezetre gyakorolt hatásairól.
23. Hozzájárulás az I. sz. fogorvosi körzet helyettesítéséhez és rendelési idejének módosításához.
24. Sárbogárd város esélyegyenlõségi programja.
25. A polgármester szabadságának engedélyezése.
26. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.
27. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
28. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
29. Bejelentések, interpellációk.
29/1. Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének 2011.
áprilisi ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a mûszaki osztály részérõl.

Zárt ülés:
1. Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés 2011. évi adományozása.
2. Bejelentések.
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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SAKK-KUPA SÁROSDON

Siófok KC–Cece NIKK

Április 30-án, szombaton a sárosdi Farkas Gyula Általános Iskola és helyi sakkegyesület szervezésében a Farkas Gyuláról elnevezett sakkversenyen vettünk részt. A négy korosztályban megrendezett mérkõzésekben 66 fõ mérte össze tudását.

2010. május 6-án a Cece NIKK Siófokra látogatott Irina
Sirina edzõ meghívására.
A csarnokba érkezésünkkor még javában zajlott a Siófok–Ferencváros ifi mérkõzés. Kiderült: ha idõnk engedi,
akkor nem egy, hanem kettõ mérkõzés várna ránk; egy fiatal csapat, Irina edzõ csapata, illetve egy korosztályos csapat, Bognár Adrienn edzõ csapata. Természetesen vállaltuk a meccseket, hiszen játszani jöttünk.
Számunkra Siófok sötét ló volt, még soha nem találkoztunk, de tudtuk, hogy õk egy komoly múlttal rendelkezõ, jól
felépített klub. Mi, edzõk, emiatt kissé tartottunk is ezektõl
a meccsektõl, de bizakodtunk.
Bemelegítés közben kiderült, hogy Irina csapata jóval kisebb termetû játékosokból áll, mint a miénk, ezért úgy döntöttünk, hogy két magas átlövõnket nem kezdetjük. Úgy
alakult, hogy aztán nem is kellett pályára lépniük. Köszönhetõen Simon, Tángli, Stefán, Pordány, Ferencz, Lepsényi
és Salamon kiemelkedõ játékának, Németh Vivi védéseinek, csapatunk fölényesen, 20:7-re nyerte a mérkõzést. A
mérkõzés érdekessége még, hogy Simon Szandi, termetét
leküzdve, átlövésgólt szerzett! Gratulálunk!
Rövid pihenõ után a második mérkõzés következett Bognár Adri lányai ellen. Tudtuk, hogy ez már keményebb dió
lesz. A lányok sikerre éhesen mentek fel a pályára. Kiegyenlített, kemény, de nem durva mérkõzés bontakozott
ki, ahol egyik csapatnak sem sikerült tartósan több gólra ellépnie. A félidõ után lányaink jól kezdtek, és folyamatosan
növelték a két csapat közti különbséget. Ehhez nagyban
hozzájárultak Simon és Stefán kitûnõ védekezései, Németh
Csilla pazar védései, illetve Bodoki és Tábori részérõl a jó
helyzetfelismerések, jó ütemû bejátszások, indítások. Megtaláltuk a beállónkat, és sikerült is Lepsényinek több esetben ezeket a bejátszásokat gólra váltania. Ferencz Noémi
egy szemfüles kipattanószerzés után szintén egy szép szélsõ
gólt dobott. A vége elõtt 6 perccel már négy gólra vezettünk, de aztán jött egy hibasorozat, és a Siófok ismét egyenlõre hozta a mérkõzést. Az utolsó percben Simont betörése
után csak szabálytalanul tudták megállítani, és Bodoki
értékesítette a megérdemelt büntetõt. Most már csak a
fennmaradt fél perc kivédekezése volt a feladat, ami sikerült is.
A lefújás után mindkét csapat elismerte a másik játékát,
edzõk és játékosok közösen gratuláltak egymásnak. A
sportszerû, lelkes közönség tapssal ismerte el a Cece NIKK
lányainak játékát, amit a lányok örömmel vettek.
Reméljük, ez az alkalom egy újabb példa lesz arra, hogy
csapatok egymás között, még ha riválisai is egymásnak, jó
kapcsolatot tudnak kialakítani.
Köszönjük a lehetõséget a Siófok KC elnökének, a csapatok edzõinek, a sáregresi önkormányzatnak, illetve Pordán
Petra néninek!

A nagylókiak részérõl négy versenyzõ állt ki, változó eredménnyel: Takács Szabolcs 6. osztály, Tóth Lilla 4. o., Török Klaudia 4. o., Tauz Józsefné felnõtt korosztály. Török Klaudia bronzérmes lett.
Nézõ és játékos egyaránt végigizgulta a páros mérkõzéseket, hiszen
mindig van tanulnivaló egymástól. A vesztesek is úgy hagyják el a küzdõteret, hogy egy kicsit közelebb kerülnek a játék belsõ, szép, logikai vonzerejéhez. Eljönnek ezért – szabad- és ünnepnapon egyaránt – tanulni
egymástól, mert csak ezt az utat lehet járni sakkban, és mindemellett
szórakoztató a játék.
Említést érdemel a vendéglátás, amelynek keretében bõséges figyelmesség és kedvesség volt tapasztalható. A Sárosdi Sakkegyesület elnökhelyettese, Szalai László és négytagú családja a rendezvény elejétõl a végéig étellel, itallal szolgálta ki a nagyszámú publikumot. Köszönjük személyes közremûködésüket! Nagyon jólesett a figyelmességük.
Ünnepélyessé tette a rendezvényt, hogy az iskola igazgatója, Bárkányiné Wolf Mária meleg szavakkal köszöntötte a résztvevõket. Vezetésével körbejártuk a gyönyörû iskolát, s végül jó versenyzést és jó szórakozást kívánt mindenkinek.
Kasos Jánosné Margitka helyi pedagógus asszisztált a verseny teendõiben.
A versenynap fõ támogatója Lehotainé Kovács Klára polgármester és a
Sárosdi Sakkegyesület, valamint a Fejér Megyei Sakkszövetség és a dunaújvárosi Király Sakk SE.
A versenybírói teendõket Katona Ferenc és Horváth Miklós látták el.
A négy korosztály helyezettjeit kupával és oklevéllel ismerték el, amiket
Tömör Ferenc, a Sárosdi Sakkegyesület elnöke adott át meleg szavak
kíséretében.
A verseny célja az volt, hogy népszerûsítse a sakkjátékot, adjon kedvet e
nagyszerû szellemi felkészítést nyújtó játékhoz, annak versenyszerû
ûzéséhez, jókedvvel és a sportág iránti szeretettel.
Ezt a tisztet ez a verseny betöltötte.
Tauzné Piroska
Eladók amerikai staffordshire
terrier kiskutyák oltva,
féregtelenítve.
06 70 416 2014

Sporttársi üdvözlettel: a Cece NIKK vezetõi

XVI. BRUZSA MIKLÓS-EMLÉKTORNA
2011. május 22.
Sárbogárd és környékbeli általános iskolák labdarúgó-iskolaválogatottjainak tornája

Helyszín: Sárszentmiklós SE Sporttelep.
Program: 8.00 megemlékezés a sírnál, virág elhelyezése; 8.15 sorsolás; 8.30 ünnepélyes megnyitó; 8.45 ritmikus gimnasztika zenére; 9.00–12.00 ifjúsági csoportmérkõzések; 12.00 eredményhirdetés, díjak átadása.
A rendezvény napján büfé üzemel.
Szervezõk, ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola, Sárszentmiklós Sportegyesület

Bogárd és Vidéke 2011. május 12.
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Fölényes gyõzelem a rangadón
Sárbogárd–DAC
34:26 (11:10)
Május 7-én fiaink izgatottan várták a dunaújvárosi AC elleni mérkõzést. Az ellenfél alaposan megerõsödött, felsõbb osztályból igazoltak játékosokat. Ezt az is mutatja, hogy eddig egyedül a móriaknak sikerült szoros mérkõzésen legyõzni õket.
Munkahelyi elfoglaltság miatt több játékosunk nélkül álltunk pályára, de ez talán
még nagyobb elszántságra serkentette a
csapatot, míg ellenfelünk teljes kerettel, a
gyõzelem reményében érkezett.
Kosztend és Tiringer játékvezetésével,
szépszámú szurkoló elõtt, kissé álmosan,
pontatlan játékkal kezdõdött a mérkõzés.
Németh Tamás kapusunk szenzációsan
védett, a nagy akarás viszont görcsössé tette a támadójátékunkat. Nem is született
sok gól, a félidõ 11:10-es dunaújvárosi vezetéssel zárult.
A szünetben a taktikai megbeszélést követõen egy mindenre elszánt csapat jött ki az
öltözõbõl. Egymást buzdítva, határozott
játékkal indult a második félidõ. Az 5.
percben 13:13-ra egyenlítettünk, a 7. percben pedig már 16:13-ra vezettünk, aztán
beindult a sárbogárdi „henger”. Átlövõink
ritkán hibáztak, ezért az ellenfél védeke-

Az Agárdi Termál csoport
eredményei
Mezõszilas–Rácalmás

0-1

Kulcs–Enying

2-0

Mezõfalva–Lajoskomárom

3-0

Cece–Sárosd

0-7

Seregélyes–Aba-Sárvíz

2-0

Pusztaszabolcs–Adony

0-3

Sárbogárd–Sárszentágota

3-1

Vajta–Dég

2-2

113
61
65
79
61
45
54
41
40
46
54
42
41
48
24
24

21
10
27
30
26
37
56
49
56
54
67
58
72
73
81
121

92
51
38
49
35
8
2
8
16
8
13
16
31
25
57
97

Hajrá, Sárbogárd!
Tudósítónktól

66
59
57
55
55
41
35
33
30
29
28
21
20
18
9
4

Sárbogárdi Utcai
Kosárlabdatorna
2011. június 11-én 9 órai kezdettel megrendezésre kerül a Sárbogárdi Hetek
rendezvénysorozat keretein belül a Sárbogárdi Utcai Kosárlabdatorna. Helyszíne: a Mészöly Géza Általános Iskola
szabadtéri pályái.
A kosárlabda mellett az erõsportok
kedvelõit is várjuk fekvenyomó-versennyel és egy rekordkísérlettel!
A kicsiknek ugrálóvár és versenyek teszik feledhetetlenné a napot.
Várjuk továbbá graffitisek jelentkezését, akik legális keretek közt mutathatják meg tehetségüket! A legjobb munkákat díjazzuk.
A rendezvény ideje alatt a pályák mellett büfé üzemel.
A szabályokról: a streetballban mindig
a fair play szabályait kell érvényesíteni.
A játékszabályok szerint 3-3 ellen folyik
a meccs, de a csapatok 4 fõbõl állnak.
Cserélni a labda birtoklásakor lehet. A
kezdõ csapatról sorsolással a pályafelügyelõ dönt. Minden kosár után automatikusan a pontszerzõ csapat ellenfele
kapja a labdát. Minden kosár és büntetõ
egy pontot, a köríven kívüli dobás két
pontot ér.
További információ a szabályokról és a
rendezvényrõl a további lapszámokban,
valamint a facebookon.

A Femol csoport
eredményei
Aqvital-Publo Csákvár–
Szabadegyháza
8-0
Kápolnásnyék–Pusztavám
6-2
Baracs–Martonvásár
1-0
Kisláng Telmex–Etyek
6-0
Káloz–Iváncsa
1-6
Pákozd Eudeal–Velence
1-1
Polgárdi–Bakonycsernye
1-0
Dunafém-Maroshegy–Sárszentmiklós 5-2

A Femol csoport állása

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Sárosd
25 21 3 1
2. Mezõfalva
25 19 2 4
3. Aba–Sárvíz
25 18 3 4
4. Seregélyes
25 17 4 4
5. Adony
25 17 4 4
6. Lajoskomárom
25 11 8 6
7. Pusztaszabolcs
25 10 5 10
8. Sárbogárd
25 9 6 10
9. Mezõszilas
25 8 6 11
10. Kulcs
25 8 6 11
11. Dég
25 8 4 13
12. Enying
25 4 9 12
13. Rácalmás
25 5 5 15
14. Vajta
25 4 6 15
15. Cece
25 1 6 18
16. Sárszentágota
25 1 1 23
Kulcs csapatától -1 pont levonva.

zést váltott, Bodokit és Baloghot is emberfogással semlegesítették. A szurkolók hangos, csarnokot betöltõ buzdítására a többiek átérezték, hogy rajtuk a sor, és sokat
vállalva, bátran szebbnél szebb gólokat lõttek. Takács beadásából Balogh kínai figurát mutatott be. Régóta vártuk már Nacsa
Márk szélrõl dobott találatait; most szenzációsan teljesített: egy félidõ alatt 8 gólt
szerzett. A meccs vége elõtt 5 perccel nem
is lehetett más az eredmény: 30:24 a javunkra. Ekkor ismét védekezést váltott az
ellenfél, teljes pályás emberfogást alkalmaztak, de a különbség tovább nõtt, megérdemelt nyolcgólos vezetéssel, 34:26-os
végeredmény született. Az ellenfél elismerõen gratulált, a fiúk pedig köszönetképpen a nézõknek ismét bemutathatták a
„padlón hason csúszós” figurát.
Játékosok: Borostyán, Németh (kapusok),
Varga, Szilveszter (1), Rehák (2), Balogh
(8), Szabó J. Zs.(2), Németh II. (4), Nacsa
(8), Takács, Pluhár, Kaló (1), Bodoki (8).
E hétvégén idegenben játszunk: szombaton Seregélyesen 14 órától, vasárnap pedig
11 órától Rácalmás ellen
indul harcba a csapat.
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1. Aqvital–Publo
Csákvár
25 25 0 0 114 7 107 75
2. Velence
25 16 4 5 73 32 41 52
3. Kisláng Telmex
25 14 4 7 59 32 27 46
4. Martonvásár
25 13 6 6 39 18 21 45
5. Iváncsa
25 13 6 6 53 34 19 45
6. Kápolnásnyék
25 14 2 9 59 49 10 44
7. Szabadegyháza
25 12 5 8 41 43 2 41
8. Baracs
25 11 7 7 42 39 3 40
9. Bakonycsernye 25 10 5 10 31 41 10 35
10. Dunafém–
Maroshegy
25 10 1 14 41 64 23 30
11. Polgárdi
25 8 4 13 31 47 16 28
12. Pákozd Eudeal 25 6 6 13 30 49 19 24
13. Etyek
25 5 4 16 32 71 39 18
14. Sárszentmiklós 25 8 1 16 50 66 16 14
15. Pusztavám
25 3 2 20 26 74 48 10
16. Káloz
25 2 3 20 20 75 55
9
Dunafém–Maroshegy, Etyek, Pusztavám csapatától -1,
Sárszentmiklós csapatától -11 pont levonva.

Sárbogárd KC

A Turul Macron csoport
eredményei
Dunapentele–Zichyújfalu
Kisapostag–Soponya
Lmsk–Dunamenti Abroncsgyártók
Szabadegyháza II–Perkáta
Elõszállás–Besnyõ
Alap–Nagyvenyim
Nagylók–Mezõkomárom

4-0
1-8
3-2
4-4
3-3
0-2
-

A Turul Macron csoport állása
1. Nagylók
22 18
2. Zichyújfalu
23 16
3. Besnyõ
23 13
4. Alap
23 13
5. Dunapentele
23 12
6. Perkáta
23 11
7. LMSK
23 12
8. Elõszállás
23 9
9. Szabadegyháza II. 22 9
10. Soponya
22 7
11. Nagyvenyim
23 8
12. Dunamenti
Abroncsgyártók
23 3
13. Mezõkomárom
22 2
14. Kisapostag
23 3
Kisapostagtól -1 pont levonva.

1 3
2 5
3 7
2 8
3 8
6 6
2 9
7 7
2 11
8 7
3 12

63
66
67
59
59
56
51
51
46
51
33

24
30
46
41
43
33
41
39
55
44
41

39
36
21
18
16
23
10
12
9
7
8

55
50
42
41
39
39
38
3
29
29
27

3 17 21 67 46
4 16 25 85 60
0 20 19 78 59

12
10
8
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2011. május 12. Bogárd és Vidéke

Hírek a Cecei Általános Iskolából
Mesemondóverseny
Rácegresen
Lázár Ervin 75. születésnapjára emlékeztek Rácegrespusztán 2011. május 5-én. E
jeles nap alkalmából mesemondóversenyt
rendezett a Pálfai Általános Iskola, ahova
4 kategóriában várták a tehetséges mesemondókat.

télyban. Zenével, dramatizálással, verssel
elevenítették fel a kisdiákok a csecsemõkortól a felnõttkorig tartó, el nem múló
szülõi törõdés lépcsõfokait. A mûsort
összeállították és a diákoknak megtanították: Szepesiné Palatinus Pálma és Kaczné
Lajtos Judit osztályfõnökök. A diákok a
mûsor végén egy idézettel gazdagított
könyvjelzõt adtak ajándékba a nagymamáknak, így is köszöntve õket.
Az anyák napi ünnepség a nyugdíjasklub
és az iskola tanulói partneri kapcsolata
erõsítésének része, melynek során a kisdiákok több alkalommal ellátogatnak az idõsekhez ünnepek, egyedi programok alkalmával, így erõsítik a különbözõ generációk
egymáshoz közelítését.

Megérkeztek
az interaktív táblák

A Cecei Általános Iskola fontosnak tartja,
hogy kapcsolatot tartson a környékbeli oktatási intézményekkel, ezért örömmel fogadtuk a meghívást erre a versenyre is.
Az 1. kategóriában (1-2. évfolyam) Lehota
Eszter, a 2. kategóriában (3-4. évfolyam)
Salamon Ronald, a 3. kategóriában (5-6.
évfolyam) Fésü Fanni és a 4. kategóriában
(7-8. évfolyam) Potyondi Dorina képviselte iskolánkat. A versenyzõk meghallgatása
után egy színdarabot is megtekinthettünk,
majd az eredményhirdetés következett.
Salamon Ronald 4. osztályos tanuló a 2.
kategóriában 1. helyezést ért el. Gratulálunk neki, és köszönjük a többi versenyzõnek is, hogy iskolánkat színvonalasan képviselték.

Finisébe érkezett a TIOP 1.1.1 – 07/1-2008-0436 számú pályázat megvalósítása a
Cecei Általános Iskolában, mely a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretében meghirdetett, a pedagógiai,
módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztését célozta
meg.

Fülöp Cecília magyar szakos pedagógus

Lázár Ervin-kupa
Minden tanévben hagyományosan a Lázár
Ervin-napok keretében kerül sor a Lázár
Ervin-kupa névre keresztelt kispályás labdarúgótornára a Pálfai Általános Iskolában.
Iskolánk csapata minden évben képviselteti magát az eseményen, kiemelkedõen jó
eredménnyel.
Az elmúlt két kiírásban sikerült a kupát elhódítaniuk a fiúknak, tehát idén címvédõként vághattak neki a tornának. Az Albert
Ádám, Kiss Tamás, Nyikos Tibor, Kovács
Dániel, Bogárdi Krisztián, Csányi Kálmán
és Rupa Sándor összetételû gárda a hatcsapatos mezõnyben újra az élen végzett,
ezzel végleg elhódítva a kupát. Külön elismerésben részesült Albert Ádám, aki a
torna legjobb kapusa lett, illetve Kovács
Dániel, aki a gólkirályi címet hódította el.

Nagymamák ünnepe
Május 9-én, hétfõn a Cecei Általános Iskola 3. évfolyamosai köszöntötték a nyugdíjasklub nagymamáit, idõseit a Milos-kas-

A pályázat keretében a közbeszerzés során
a legjobb ajánlatot benyújtó cég már a tavaszi szünetben felszerelte az Alapi Tagintézményben azt a 4 tantermi csomagot,
amely interaktív táblát, projektort és hordozható számítógépet tartalmazott. Továbbá beüzemelésre került a pályázat keretében beszerzett 8 asztali számítógép,
szavazócsomag és wificsomag is. A nagyméretû interaktív táblákat egy mozgatható
konzolra szerelték, amelyek segítségével
könnyen lehet az eszközök magasságát állítani a használó gyermekek életkori sajátosságainak megfelelõen. Ugyanehhez a

konzolhoz erõsítették a projektorokat,
amelyek így együtt mozognak a táblákkal.
Ezekhez az eszközökhöz lehet csatlakoztatni a csomaghoz tartozó hordozható
számítógépeket.
Május 6-án, pénteken a cecei tagintézményben is beszerelésre kerültek az interaktív eszközök. Az iskola tanulólétszáma
alapján Cecére 8 interaktív táblát tartalmazó tantermi csomagot, szerver számítógépet, wificsomagot, valamint 25 asztali
számítógépet sikerült beszerezni. Az asztali számítógépek az iskolai felhasználásnak megfelelõ programokkal vannak ellátva, új billentyûzettel, egérrel és LCD-monitorral kiegészítve.
Kicsik és nagyok nagy érdeklõdéssel vették
tudomásul a szerelési munkálatokat, és
nagy örömmel nézegették, próbálgatták ki
a fejlesztés eredményét, a hatalmas interaktív eszközöket és a sok új asztali PC-t.
A pályázat következõ részeként a pedagógusok mindkét intézményben képzéseken
vesznek részt, melynek során megtanítják
nekik, hogy minél gyorsabban és eredményesebben használhassák ezeket a XXI.
századnak is megfelelõ informatikai eszközöket a tanórákon, a fejlesztõ órákon, és
a szabadidõben egyaránt.
A projekt megvalósításához Cece Nagyközség Önkormányzatának az Európai
Unió és a magyar állam 21.238.220 Ft támogatást nyújt. A beruházás az Európai
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Az új eszközök használata során az intézmény pedagógusai szeretnének lehetõséget teremteni az érdeklõdõknek, hogy
megtekinthessék az iskola informatikai
fejlesztését, és ki is próbálhassák az interaktív eszközöket. Ennek érdekében nyílt
tanítási órák megszervezésére is sor kerül
majd a jövõben. A nem titkolt cél az, hogy
mindenki számára világossá váljon, hogy
ez a pályázat milyen lehetõségeket biztosít
a kompetencia alapú és integrációs nevelés megvalósításához, valamint hogy milyen plusz lehetõségeket teremt a diákok
és pedagógusok motiválásához, az új pedagógiai tartalmak megjelenéséhez az iskola életében.
Cecei iskola
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„Ezek miatt sírok én, szemem könnybe lábadt,
mert messze van vigasztalóm, aki engem föléleszthetne”
/Jeremiás siralmai 1:16/

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt a holokauszt Sárbogárd és
környéki zsidó áldozatainak emlékére tartandó
megemlékezésre, amelyet

2011. május 22-én 12.00 órakor tartunk
a sárbogárdi izraelita temetõben.
Emlékezzünk együtt a nácizmus helyi és környékbeli áldozataira!
Lakk Norbert

SPORTDÉLUTÁN
A ZENGÕ ÓVODÁBAN
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Meghívó a 2011. május 20-án,
pénteken megrendezésre kerülõ,
IV. „Egészségpark – az egészség
napja” címû rendezvényünkre
a miklósi könyvtár udvarán 10–17 óráig.
Ingyenes szûrõvizsgálatok és tanácsadások: vércukorszint-,
testzsír-, testsúly-, vérnyomásmérés, számítógépes szem- és
talpvizsgálat, hallásvizsgálat, prosztatavizsgálat (egy csepp
vérbõl), diabétesz szûrése.
Szakorvosok által végzett ingyenes vizsgálatok: allergiavizsgálat 14 órától – dr. Lévai Katalin fõorvos; érsebészeti konzultáció (vércukor- és vérnyomáseredménnyel) 15 órától – dr.
Mikola József fõorvos.
VÉRADÁS 10 és 15 óra között – adjon vért és mentsen meg
három életet!
Programok egész nap:
– bemutató és vásár az egészséges életmód jegyében: méz és
egyéb biotermékek, kozmetikumok, egészség- és szépségtanácsadás, gyógymasszázs és tanácsadás;
– mozgásos versenyek gyerekeknek és felnõtteknek: kerékpár-lassúsági verseny, célba dobás, puzzle, activity;
– helyi kézmûvesek vására;
– helyben sütött rétes, erdélyi lepény;
– „Egy kicsi mozgás mindenkinek kell” – közös torna a szabadban;
– a „Receptre fel!” eredményhirdetése;
– 14 órakor: hastáncbemutató;
– 15 órakor: Bíró Kriszti zenés mûsora.
Az „Egészségpark” hozzájárul egészségünk megóvásához az
ingyenes szûrõvizsgálatokkal, az egészséges életmód részletesebb megismertetésével. Cél: a kellemes és hasznos idõtöltés
az egész családnak.

(A TÁMOP 3.4.2 – Befogadó intézmények Sárbogárdon pályázat
egyik rendezvénye)
Május 10-én délután az óvoda dolgozói és 5 fõs kis csapata várta a
város óvodásait és iskolásait az óvodánkban megrendezésre kerülõ sportdélutánra.
A köszöntõ és a közös, hangulatteremtõ játékok, valamint a bemelegítés után 5 fõs csoportokban módjukban állt a csapatoknak
az egyes sporthelyszíneken lévõ sporteszközök kipróbálására.
A különféle eszközöket (hullámjárda, forgótölcsér, gurulódeszka, nyári sítalp, laphinta, trambulin, forgószék, elefánttalp) szabadon kipróbálhatták, megismerkedhettek használatukkal, a
szabad mozgás lehetõségével.
A levezetõ játékok után közösen elfogyasztottuk a megérdemelt
jutalomfalatokat (gyümölcs, sportszelet), majd az óvó nénik által
készített ügyességi játékokkal kedveskedtünk a résztvevõ gyerekeknek.
A délután jó hangulatát mi sem bizonyította jobban, mint az elégedett, vidám arcok látványa.
Palotás Beáta óvodapedagógus

Mindenkit sok szeretettel várunk!

FELHÍVÁS
„Mutasd meg magad!”
Ha az egészséges életmódhoz kapcsolódó tevékenységet folytat és szívesen bemutatná azt a nagyközönség számára, várjuk
jelentkezését! Lehetõséget biztosítunk a bemutatkozásra, tevékenysége, terméke népszerûsítésére.

„Receptre fel!”
Várjuk azokat az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó régi és
új recepteket, melyekkel benevezne az általunk meghirdetett
versenyre. Elõzetesen beadandó a recept (május 17-éig), az
elõre elkészített ételt pedig a rendezvény napján a zsûri
értékeli a helyszínen.
Rendezvényünkre támogatók felajánlásait szívesen fogadjuk!

Selejtezett videokazetták vására
a könyvtárban. 200 Ft/db.

Elérhetõség: Csatáriné Somogyvári Erzsébet, ÁMK Könyvtár
és Klub, Sárbogárd, Köztársaság út 175., tel.: 06 (25) 508 930
(hétköznap 9–15 óráig), 06 (70) 376 5959.
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ÉRETTSÉGI

Sündisznó
Burgonyát tisztítunk, hosszában félbe vágjuk, bevagdossuk. Sózzuk, borsózzuk és megkenjük olvasztott vajjal. 200 fokos sütõben 40 percig sütjük, közben 10-15 percenként kenegetjük olvasztott vajjal. Ezután reszelt sajtot keverünk el egy kevés zsemlemorzsával és egy kevés pirospaprikával. Ezzel
megszórjuk a burgonyák tetejét, és még kb. 10 percig sütjük.

Krátersüti
Hozzávalók: (a pudinghoz) 2 csomag
vaníliás puding (lehet 1 vaníliás, 1 puncsos), 9 dl tej, 6 evõkanál cukor; (a
tésztához) 5 tojás, 25 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 dl tej, 1 dl olaj, 25
dkg liszt, 2 evõkanál kakaó, 1 csomag
sütõpor; (a mázhoz) 2 kis pohár tejföl, 4
evõkanál porcukor, 1 csomag vaníliás
cukor.
A pudingot megfõzzük, félrerakjuk kihûlni (néha keverjük meg, hogy ne legyen hártyás a teteje).
Az 5 tojássárgáját, a 25 dkg cukrot és a vaníliás cukrot elkeverjük. Lassan
hozzáadjuk az 1 dl tejet, az 1 dl olajat, majd a lisztet, kakaót, a sütõport, és a
végén a kikevert tésztához adjuk a keményre vert tojás habját. Sütõpapírral,
vagy vajjal, liszttel kikent tepsibe tesszük a tésztát, és vizes teáskanállal beleszaggatjuk a pudingot. 2 pohár tejfölben elkeverünk 4 evõkanál porcukrot és
1 csomag vaníliás cukrot, és a sütire öntjük, szépen elkenve. Ettõl lesz majd
olyan kráteres. Alacsony, 160-170 fokon 35-40 percig sütjük.

Eperleves
Hozzávalók: 25 dkg friss eper, 0,5 l tej, 2 evõkanál rizsliszt, 3 evõkanál cukor,
1 citromfû, vagy mentalevél.
Az epret megtisztítjuk, folyóvízzel megmossuk, kevés tejjel és a cukorral darabosra turmixoljuk. 2 dl tejben simára keverjük a rizslisztet, összekeverjük a
turmixolt eperrel. Hozzákeverjük a maradék tejet, és alacsony hõfokon, állandóan keverve egyet forralunk rajta. Addigra besûrûsödik a leves. Amikor
már nem forró, üvegtálba öntjük, citromfûvel, vagy mentalevéllel díszítjük.
Behûtve tálaljuk.

Idõjárás
Péntek estig kellemesen meleg, napos idõre számíthatunk, jellemzõen gyenge légmozgással. A hõmérõ higanyszála már 25 fok közelébe emelkedik, csak néhol lesz zápor.
Péntektõl elérik a Kárpát-medencét a kiterjedt frontrendszer felhõ- és csapadékmezõi,
záporok, zivatarok kialakulása valószínû, vasárnaptól a csapadékos helyeken ismét kissé hûvösebb lehet az idõ.
www.metnet.hu

Egészségnappal egybekötött
véradás Sárszentmiklóson
A biztonságos és folyamatos vérellátás érdekében a Sárbogárdi Vöröskereszt arra kéri a lakosságot, hogy minél többen jelenjenek meg szervezett
véradásainkon.
Szeretettel várjuk minden kedves új és régi véradónkat az „Egészségpark az
egészség napja” címû rendezvény keretén belül megrendezett véradáson,
amelyet 2011. május 20-án (pénteken) a Sárszentmiklósi Klubkönyvtárban
10 órától 15 óráig tartunk.
Vért adni 18 év felett lehet! A véradáshoz szükséges: személyi igazolvány,
lakcímkártya és TAJ-kártya!
Véradás elõtt a napi rutinjukhoz megfelelõen étkezzenek, és fogyasszanak
minél több folyadékot!
Köszönettel: Soós Réka, Sárbogárdi Vöröskereszt

Régen úgy nevezték: „matura”. Ez latinul ugyancsak
az érettségre utal. Az a hiedelem alakult ki a társadalomban, hogy az ember gyereke ugyanúgy megérik,
mint a szõlõ vagy a körte. Aki tizennyolc éves, és nem
hiába koptatta tizenkét éven át az iskolapadot, az
érett. Hogy a tizenkét év nem volt hiábavaló, azt valamiképpen bizonyítani rendelték. Mi sem könnyebb!
Tegyen vizsgát az a fiatal! Tudjon beszélni Vörösmarty verseirõl, a második világháború frontvonalairól,
tudjon megoldani néhány egyenletet, tudjon lefordítani egy idegen nyelvû szöveget, legyen képes ezen a
nyelven kinyögni néhány mondatot a családjáról, és
ezzel világos bizonyítékát nyújtja annak, hogy õ igenis
érett. Ezt találták ki okos emberek.
Hát nem tudom…
Gondolom, sok emberrel osztozom abban a véleményben, hogy az egyenlet-megoldási készség és az
irodalomtörténetben való jártasság nem azonos egy
valódi érettséggel. Kire mondhatjuk, hogy érett? Aki
tud gondoskodni magáról, képes családot alapítani,
otthont teremteni. Van határozott véleménye arról,
mi helyes és mi helytelen, igyekszik úgy élni, hogy a tettei általános szabályként is elfogadhatók legyenek. Világos tehát számára, hogy ha mindenki lopna a közösbõl, ahogy egyesek teszik, akkor megszûnne a vasúti
közlekedés, az áram- és vízellátás, a rendõrök rend helyett rendetlenséget csinálnának, a bírák pénzért akárkit felmentenének, s hamarosan kihalna az emberiség.
Az érett egyénnek van fogalma a munkáról, a kötelességrõl, gondoskodik magatehetetlen szüleirõl, gondoskodik az utódok megfelelõ számú világra jöttérõl,
táplálásáról, nevelésérõl. Fontos számára a haza és az
emberiség.
Vannak ilyen emberek? Vannak, mégpedig sokan.
Õket nem lehet észrevenni, mert olyanok, mint a levegõ vagy a növények. Végzik a dolgukat. Küzdenek.
Naponta leteszik az érettségi vizsgát, de nem vizsgabizottság elõtt, hanem saját maguk elõtt. Ezért járnak a
vonatok, mûködnek a vezetékek, hozza a postás a leveleket, újságokat, ezért lehet kapni a boltban kenyeret meg kolbászt.
Sok-sok éretlen emberi lény is van a világban. Némelyikük kiválóan letette az érettségi vizsgát, és mégis.
Például eljátssza a fizetését játékautomata mellett,
közben a családja szûkölködik. Tízezreket költ cigarettára, de lukas a cipõje, befolyik rajta a víz. Leissza
magát, összeveri azokat, akiket az õ becsületére bízott
az élet. Nagyon sokan nem jönnek rá arra a nagyon
egyszerû törvényre, hogy aki kapni akar, annak legalább ugyanannyit adnia is kell. Lehet-e érettnek
mondani azt, aki elveszi a másét, de ha tõle elvesznek
valamit, önkívületbe jön, rendõrért kiabál? Érett-e az,
aki megszegi azokat a törvényeket, amelyeket õ hozott, s amelyekre fölesküdött?
Azt hiszem, az életet lehet folyamatos érettségi vizsgának tekinteni. Vannak, akik úgy buknak meg, hogy korán meghalnak, vagy börtönbõl börtönbe kerülnek,
végigvergõdik az életüket rossz kapcsolatokban, öszszeomlott önbecsülésben. De ne áltassuk magunkat:
vannak bukott emberek, akik luxusvillában koccintgatnak, autónyáj lapul a garázsban, tengeri utazásokat
tesznek. Nem tehetünk ellenük semmit, legfeljebb az
a remény adhat vigaszt, hogy egyszer eljön értük egy
rabszállító kocsi.
De az is lehet, hogy nem jön.
(L. A.)
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A pusztaegresi óvodáért
Sárbogárd egyik legszebb óvodáját Pusztaegresen, 1976. szeptember 1-jén adták át ünnepélyes keretek között. Az elsõ gyermekek október 18-án lépték át elõször az intézmény küszöbét.
Az óvoda elsõ vezetõje Bartos Ferencné volt.
Hosszú évekig a szomszédos Sárhatvanról is ide jártak az óvodás korú gyermekek, így az óvoda létszáma éveken át 55-60 fõ
között mozgott. A sárhatvani gyermekeket az akkori Hunyadi
MGTSZ saját autóbuszával szállította Pusztaegresre.
Az óvodában sokáig fõzõkonyha üzemelt, ahol ízletes ételeket
készítettek nemcsak az óvodásoknak, hanem az általános iskolásoknak és a nyugdíjasoknak is.
Az intézményben 1976 óta több óvodapedagógus és dajka gondozta, nevelte a gyermekeket. Két, ma már nyugdíjas dajka néni hosszú éveken át vett részt a gyermekek gondozásában.
Az intézmény kezdettõl fogva egy nagyobb közösség része volt,
amely támogatta a munkáját.
A telephely vezetõje 1998 óta több pályázatot nyújtott be,
melyhez a szükséges önrészt a fenntartó biztosította. Így lehetõség volt az udvari játékok, a belsõ berendezés részleges cseréjére. 1998 szeptemberében pályázaton nyert támogatással
került bevezetésre a Lépésrõl Lépésre óvodai program.
Jelenleg a Pusztaegresi Kölyökvár Óvoda az ÁMK Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda telephelyeként mûködik. A telephely vezetõje Fischer Istvánné óvodapedagógus, aki hosszú
évek óta azon munkálkodik, hogy az óvodás gyermekek szép
környezetben otthonosan érezzék magukat és életkoruknak
megfelelõen fejlõdjenek.

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívjuk Önt és minden volt óvodást a

2011. május 14-én 19 órakor kezdõdõ
jótékonysági bálra,
melynek bevételét a pusztaegresi óvoda kapja meg.
Az immáron 35 éves pusztaegresi óvoda a gyermekek által készített mûvek kiállításával és mûsorral is készül. A mûsortárat
iskolások is bõvítik.
A zenét Takács Gábor és Lestár Tibor szolgáltatja.
Tombolatárgyakat szívesen fogadunk!
Támogatójegyek az óvodában és Magyar Zoltánnál válthatók
500 Ft-ért.
Hol egykoron mi is nevelkedtünk, most rajtunk a sor, hogy valamit tegyünk!
Magyar Zoltán
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Május 14., 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 Lülü, a teknõc 10.40 Derek, a fenegyerek 11.00 Sandokan 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Sztársáv
13.00 Mozdulj! 13.30 Szóval? 14.25 Magyarország 14.55 Zegzugos történetek
15.25 Aranymetszés 16.20 Magyarország története 16.50 Hogy volt!? 18.05
Együtt a család 18.55 Szerencseszombat – a Luxor sorsolása 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – Az ötöslottó és a joker sorsolása
20.25 Eurovíziós Dalfesztivál 0.20 Hírek 0.25 Sporthírek 0.35 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Pókember 10.30 Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Nõi kézilabda
NB 1 – Bajnoki döntõ 14.30 Sue Thomas – FBI 15.30 Õslények kalandorai
16.30 Mr. 3000 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Alekosz – Szerelem a
legfölsõbb szinteken 20.30 Csillag születik 22.50 Metamorfózis 0.45 Kemény
zsaruk 1.45 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 10.30 Született kémek 10.50 A
világ 50 év múlva 11.45 Bajnokok Ligája magazin 12.15 Két testõr 12.45 Babavilág 13.15 Szobaszerviz – A trend 13.45 Sliders 14.45 Az ügynökség 15.40
Rúzs és New York 16.35 Bûbájos boszorkák 17.35 Vásott szülõk 18.30 Tények
19.00 Magellán 19.35 Csupasz pisztoly 21.20 Hirtelen halál 23.40 A rombolás
ideje 1.10 Ezo.tv 2.10 Kalandjárat 2.35 Teleshop 3.05 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 Kabaré 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 – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese
19.58 Zene 20.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.52 Zene 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 15., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek
hozzám 9.05 Így szól az úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.05
Mikor gyermek voltam 10.20 Kérdések a Bibliában 10.30 Református magazin
10.55 Református ifjúsági mûsor 11.05 Útmutató 11.30 Evangélikus templomok 12.00 Hírek 12.10 TS – Sport 7 13.05 Kovács Apolónia kedvenc nótáiból
válogat 13.35 Fogadóóra 14.05 Kincskeresõ 14.35 Az Ushuaia expedíció
15.25 Egy lány elindul 16.40 Hogy volt!? 18.05 Anno 18.35 Együtt a család
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 A karvaly csendje 21.00 Vasárnap este
21.55 24 22.40 Panoráma 23.10 „Szenvedélyem már a békefenntartás” 23.40
Hírek 23.45 Sporthírek 23.50 Aranymetszés 0.45 Beszélgetés a depresszióról,
agresszióról, öngyilkosságról – egészen másképp 1.40 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Asztroshow 11.30 Törzsutas 12.00 Híradó 12.10 Csak az a foci2. 13.50 Magyar autósport-magazin 14.05 Forma-1 magazin 14.30 Doktor Addison 15.30 Eltûntnek
nyilvánítva 16.30 Fater élve, vagy halva 18.30 Híradó 19.00 Alekosz – Szerelem a legfölsõbb szinteken 20.00 Kaméleon 22.20 Heti hetes 23.40 A hálózat
1.25 Portré 1.55 Hülyeség nem akadály
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2 Matiné 10.25
Nagy vagy! 11.15 Stahl konyhája 11.45 Kalandjárat 12.15 Talpig nõ 12.45 Borkultusz 13.15 A nagy duett – Összefoglaló 14.15 Monk – Flúgos nyomozó
15.15 Bûbájos boszorkák 16.15 Airport ’75 18.30 Tények 19.00 Napló 19.35
Napló extra 20.05 Szupersuli 21.55 Frizbi Hajdú Péterrel 22.55 Knight Rider
23.55 Ryan közlegény megmentése 2.40 Ezo.tv 3.10 Napló 3.35 Napló extra
4.00 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Metodista istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.04 Szonda 13.35 Nõi kézilabda-mérkõzés közv. 14.04 Népzene 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 21.01
Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Május 16., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Vasárnap este 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 Kastélyok és kúriák 15.55 Szomszédok
16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.30 India – Álmok útján
18.20 A királyi ház titkai 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Kékfény 21.05
Hétfõ este 21.40 Mrs. Bradley titokzatos esetei 23.15 Urbanisták 23.40 Hírek
23.45 Sporthírek 23.55 TS – Motorsport 0.25 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 12.10 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.20 Helen, a rókabébi 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel – Bosszú
mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Alekosz – Szerelem a legfölsõbb szinteken
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20.15 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 Dr. Csont 22.25 Showder Klub 23.40
Poker After Dark 2009 0.35 Gyilkos elmék 1.30 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 5.50 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.50 Teleshop 11.20
Seherezádé 12.15 Hullámvasút 14.20 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Edina
és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé 18.30 Tények
19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 NCIS 23.20 Aktív extra 23.25 Elit
egység 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 Holtak hajnala 3.05 Magellán 3.30
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 görög katolikus 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 20.30 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

Május 17., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kékfény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Átjáró 13.30 Srpski ekran 14.00 Unser Bildschirm 14.30 Mindentudás Egyeteme 15.25 Tudástár 2011 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.30 India – Álmok útján 18.20 A királyi ház titkai
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.40 Az
Ibolya 22.40 Zegzugos történetek 23.10 Hírek 23.15 Sporthírek 23.20
Angyalok citeráján 23.50 Ma reggel 1.35 Kalandozó
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 12.10 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.25 Dühöngõ folyó 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Alekosz – Szerelem a legfölsõbb szinteken 20.15
Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 Vészhelyzet 22.25 A Grace klinika 23.30 XXI.
század – A legendák velünk élnek 0.00 Róma 2.10 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.35
Seherezádé 12.30 Szenzáció 14.20 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Edina és
Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé 18.30 Tények
19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 A Bourne-rejtély 23.30 Aktív extra
23.35 A médium 0.35 Tények este 1.05 Ezo.tv 1.35 Telitalálat 3.15 Babavilág
3.40 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 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

Május 18., 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 híradók 16.55 Teadélután 17.30 India – Álmok útján 18.20 A királyi ház titkai
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Mrs. Bradley titokzatos esetei 21.05
Szerda este 21.40 A halál hullámhosszán 23.15 Múlt-kor 23.45 Hírek 23.50
Sporthírek 23.55 Ma reggel 1.45 Kalandozó
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 12.10 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.40 Pokémon 4. – Az idõkapu 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel –
Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Alekosz – Szerelem a legfölsõbb szinteken 20.15 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 Rendõrakadémia 7. 23.15 Holtak
tava 1.10 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.00 Teleshop 11.30 Seherezádé 12.25 A titokzatos Schut 14.20 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Edina
és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé 18.30 Tények
19.20 Aktív 20.05 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 Doktor House 22.25 Született feleségek 23.20 Aktív extra 23.25 Doktor Donor 0.25
Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 Lököttek 2.55 Két testõr 3.20 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 városai 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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Május 19., 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 expressz 13.00 Átjáró 13.30 Rondó 14.30 Összhang 15.25 Idõutazás 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.30 India – Álmok útján 18.20 A királyi ház titkai 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.05 Csütörtök este 21.40 Színésznõk bálja 23.25 Szélesvászon 23.55 Hírek 0.00 Sporthírek 0.10 Ma reggel 1.55 Kalandozó
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Törzsutas 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.20 Malabar hercegnõje 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel – Bosszú
mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Alekosz – Szerelem a legfölsõbb szinteken
20.15 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 Esti showder Fábry Sándorral 23.25
Házon kívül 0.00 Odaát 1.00 Reflektor 1.10 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.40 Stahl konyhája 10.05 Babapercek 10.15 Teleshop
11.45 Seherezádé 12.40 A nagy kvízválasztó 14.20 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ
16.20 Edina és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé
18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 Csajozós film 23.05
Aktív extra 23.10 Divatkreátor 23.40 Bostoni halottkémek 0.40 Tények este
1.15 Ezo.tv 1.45 Kõkemény 3.20 Segíts magadon! 3.45 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 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

Május 20., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Jelfogó 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? 15.20 Van öt perce? 15.30 Ez csak divat 15.55 Szomszédok
16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.25 India – Álmok útján
18.15 A királyi ház titkai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Üdítõ 21.05 Péntek este 21.40 Keleti pu. 23.10 Barangolások öt kontinensen 23.35 Hírek 23.40
Sporthírek 23.50 Ma reggel 1.35 Kalandozó
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 12.10 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.25 Cookie 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel – Bosszú mindhalálig
18.30 Híradó 19.05 Alekosz – Szerelem a legfölsõbb szinteken 20.15 Fókusz
20.45 Barátok közt 21.25 CSI: A helyszínelõk 22.25 Gyilkos elmék 23.20
Pokerstars.net – Big Game 0.20 Reflektor 0.35 Törzsutas 1.00 Döglött akták
1.50 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.40 Stahl konyhája 10.05 Babapercek 10.15 Teleshop
11.45 Seherezádé 12.40 Csúcskölykök 14.20 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ
16.20 Edina és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé
18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 A nagy duett 0.00 Aktív extra 0.10 Tények este 0.45 Ezo.tv 1.45 Víruskommandó 3.20 Alexandra
pódium 3.45 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 13.28 Zene 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

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.
Május 13., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Szabó Imre emlékére 4. 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00 Lapszemle
Május 14., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Bereczk Miklós kovácsmester (kb. 30’), Dr. Szabó Katalin amatõr költõ (30’), Szivacskézilabda (57’), Beszélgetés Tóth Andrással (ism.) 23.00 Lapszemle
Május 15., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó 14.00 Bereczk Miklós kovácsmester (kb. 30’), Dr. Szabó Katalin amatõr költõ (30’), Szivacskézilabda (57’), Beszélgetés Tóth
Andrással (ism.) 18.00 Heti híradó 19.00 Szabó Imre emlékére 5.
23.00 Heti Híradó
Május 16., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Szabó Imre emlékére 5. 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Emlékezés Lázár Ervinre (80’), Tavaszköszöntõ Cecén (87’), Nyitott Egyetem: Müller Péter elõadása (25’) 23.00 Heti Híradó
Május 17., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti Híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 Heti Híradó
Május 18., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Emlékezés Lázár Ervinre
(80’), Tavaszköszöntõ Cecén (87’), Nyitott Egyetem: Müller Péter elõadása (25’) 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben
19.00 Sport 23.00 Lapszemle
Május 19., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Szabó Imre emlékére 5. 23.00 Lapszemle
Május 20., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Szabó Imre emlékére 5. 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Anyák napja Sáregresen (35’), Ballagó
gimnazisták (kb. 65’), Majális Sárbogárdon 23.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000,
PR-Telecom Zrt. — 1231.

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

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA! 06 30 440 5790
Régi LOVASSZEKERET vásárolnék
udvardísznek kedvezõ áron.
06 20 9526 292
SIMONTORNYAI SZÕLÕ
ideális környezetben, kicsi présházzal,
pincével, teljes felszereléssel,
JUTÁNYOS ÁRON ELADÓ.
06 25 464 509, 06 70 9530 877
Megbízható, mérlegképes
KÖNYVELÕT keresünk, gyakorlattal,
fõállásban, MAGAS FIZETÉSSEL
Sárbogárd és környékérõl.
Jelentkezési határidõ: 2011. május 20.
Fényképes önéletrajzokat:
perrekultkft@gmail.com vagy
7000 Sárbogárd, Árpád u. 108.
Per-rekult Kft.
ELADÓ-KIADÓ 100 m2-es, 2008-ban
épült CSALÁDI HÁZ Sárszentmiklóson.
06 70 275 9613

Suzuki let’s II típusú, 2004-es robogó szép állapotban
eladó 79.900 Ft-ért. Ajándék bukósisak. 06 (70) 3549
471.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
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)
Sárbogárd központjában, téglaépületben elsõ emeleti, 80 m2-es, erkélyes lakás eladó. 06 (20) 419 4940,
06 (30) 9941 332.
Sárbogárdon összközmûvesített parasztház eladó
2000 m2-es telekkel. Érdeklõdni: 06 (20) 488 1495.
(1228416)

Háromszobás, 100 m2-es, összkomfortos kertes családi ház eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 246 0080. (1228415)
LG közepes, modern hûtõszekrény eladó. 06 (25)
462 218 (este).
Eladó Sárbogárdon, LIDL áruháztól 150 méterre,
63-as út mellett, 80 m2-es családi ház, alacsony rezsivel, felújított tetõvel, telekkel, garázzsal, melléképülettel. Gázkonvektoros, cserépkályhás. Az udvarban
ásott kút is van. Érdeklõdni: 06 (20) 216 9802. (1228373)
Tápkockás és szálas paprika-, paradicsom-, fûszerpaprika-palánta. Cece, Deák u. 81. 06 (30) 418 7854.
(1228412)

Vajtán 2,78 ha szántó bérbeadó, vagy eladó. 06 (30)
916 4503. (1228370)
Palánta! Zöldségnövények és egynyári virágokat a
termelõtõl. Tósoki, Nagyhörcsök, H-P: 14 órától, hétvégén egész nap. 06 (30) 4640 345,
tosokikert.5mp.eu (1228488)
Családi ház kiadó. 06 (30) 435 9021. (1228484)
Sárbogárd, MÁV-telepen 70 m2-es téglalakás három
garázzsal, kerttel eladó. 06 (20) 9618 951, 06 (20)
4988 136. (1228497)

Sárbogárd, József A. utcában földszinti, bútorozott lakás kiadó. 06 (20) 9376 156. (1228299)
Háromszobás lakás és felújításra szoruló családi ház
eladó. 06 (20) 478 2050. (1228491)
Sárbogárd–Sárszentmiklóson vegyes fûtésû, négyszobás, konyhás, étkezõs, két fürdõ és vécés, családi
ház garázzsal, kis kerttel áron alul eladó. Érdeklõdni:
06 (30) 473 7942.
Választási malacok eladók. 06 (30) 269 5353.
Sárszentmiklóson összkomfortos családi ház eladó.
06 (20) 369 2996. (1228449)
Bontott cserép eladó. 06 (20) 252 6398. (1228446)
Nyári munkalehetõség Cecén. Fõleg diákoknak ideális eladói munka. 06 (30) 905 0965.
Németjuhász kölyökkutyák eladók. Telefon: 06 (20)
278 8208.
Kirándulás Zetelakára július 6-10-ig 55 ezer Ft-ért. Érdeklõdni: 06 (70) 450 3296, 06 (70) 335 6404.
Kirándulás Kolozsvárra június 29-tõl július 3-ig 50
ezer Ft-ért. Érdeklõdni: 06 (70) 450 3296, 06 (70) 335
6404.
Árpád-lakótelepen 4. emeleti lakás eladó. 06 (20)
451 1128. (1228445)
Tyúkok, 1 évesek, eladók. 06 (20) 348 1628. (1228445)
Sárszentmiklós központjában négyszobás, gázfûtéses családi ház sürgõsen eladó. 06 (70) 595 1042, 06
(25) 625 618. (1228440)
Csirkevásár! Tinódi u. 52., tisztítva elõjegyeztethetõ.
06 (30) 384 2294. (1228439)
Többféle paprikapalánta kapható. Tinódi u. 21. (1228438)
A Korrekt Kút Kft. (Cece, vasútállomás) munkatársat
keres kútkezelõ munkakörbe. Jelentkezni személyesen a helyszínen.
Használt gázkonvektort vennék. 06 (30) 384 0228.
Vezetõ munkatársat keresek. 06 (70) 6738 228.
(3517767)

ATLANTA SPORTBOLTBAN
Budmil iskolatáskák
–20 % ENGEDMÉNNYEL kaphatók.
Az akció május 31-ig tart.
MEGNYITOTTUNK!
Értesítjük tisztelt Vásárlóinkat,
hogy újra megnyílt a MIKLÓSI ABC!
Széles áruválasztékkal, kedvezõ
árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!
A közkedvelt KENYÉR- ÉS PÉKÁRU
ÜZLET 2011. május 9-tõl
a MIKLÓSI ABC-be költözött!
Minden délután 2 órától friss
pékáruval várjuk!
Nyitva tartási idõ: hétfõtõl péntekig
5-19 óráig, szombaton 6-17 óráig,
vasárnap 7-11 óráig.

Id. Juhász Ferenc
halálának 3. évfordulójára
Téged elfelejteni sosem lehet
sajnos meg kell tanulnom
élni nélküled.
Lehet, hogy nélküled is
eljön a tavasz,
de bármilyen szép is,
többé már nem ugyanaz.
A szeretõ család

MUNKÁLTATÓK FIGYELEM!
Folytatódik a TÁMOP 1.1.2!
Az Európai Unió által támogatott Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén
belül munkanélküliek foglalkoztatásához lehetõség nyílik munkabér, illetve járulékkedvezmény igénybevételére.
Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljanak a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához személyesen vagy telefonon 508-175.
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Nem láttam oroszlánt Tanzániában
4. rész
Este beköltöztünk Kadir új albérletébe,
ami egy önálló ház egy indiai tulajdonos étterme mögött. Se takaró, se forró víz, se tányér, se poharak. Hõség.
Reggel a fiúk kitettek a Kariakoo nevû bazár közelében. Ezer ember, nagy forgalom, néha-néha egy fehér turista. Bevetettem magam a sûrû utcákba. Csak azt kell
figyelnem ilyenkor, hogy párhuzamosan
menjek, jobbra, vagy balra.
Sok rendõrt láttam, és néha biztonságis
hölgyeket. Az egyik utcában szembetalálkoztam a tegnapi kukással. Kicsi a világ!
Mûanyag flakonokat gyûjt az utcákról.
Egy nagy jutazsák tartalmáért 1000 tanzániai shillinget kap. Múltkor ennyiért ettem
az autentikus étkezõben. Most sem adtam
neki baksist.
Kissé arrébb fõtt tojást vettem egy mozgóárustól, azt reggeliztem. Ugyanúgy járnak
körbe, mint a kávésok. Sokan járnak körbe. Fejükön ez-az. Mangó például. A mangó Tanzániában úgy lóg a fákon, mint nálunk az alma, és annyi is van. A mangó mindig finom.
Egy másik helyen cukornádat vettem. Taligán tárolják, méteresek, vagy feldarabolják. Nagyon rostos, de ráharapva enyhén
édeskés lé jön ki a számba, a rostot pedig
ugyanúgy kiköpöm magam mellé, mint
mindenki más itt.
Nagyon jól el lehet itt vegyülni a tömegben
úgy, hogy fehérségem ellenére föl sem tûnök. Egyszerûen leülök valahová és nézelõdök. Fõleg igen forgalmas helyeken.
A kisbuszok mind kínai gyártmányúak.
Egy lépcsõsor alján egy maszáj köszönt
rám. Pirosas, tradicionális, maga köré tekert lebernyege alól mobiltelefont varázsol elõ, hogy felírhassa az én számomat.
Állandóan csodálkoznak, hogy nálam
nincs ilyen.
Több órát keveregtem a hatalmas, több utcát átfogó, nyílt piacon. A nap elõl egyszer
behúzódtam egy fedett kis utcába, ott ruhákat árultak. Szerencsémre ott ténfergett
egy kávéosztó fiú is, ezért rögtön lekapcsoltam. Erõs, zamatos kávét adott, cukrot
és székecskét a mellettem lévõ butikból
kaptam. Érdekes, hogy Dar es Salaamban
is vízszintesen kell rázni a kávéscsészét, ha
még kérünk.
A tûzõ napon átsétáltam a zöldségpiacra.
Ez sem különbözik az összes többitõl, amiket eddig utazásaim során láttam, csak egy
dologban: itt mindenféle szárított tengeri
herkentyûket is árulnak, jól fölpúpozott
dombocskákban bûzlenek. Szárított polip,
apró hal, legyek lepte szárított haldarabok.
Az egyik eladó éppen fehéres pépet evett
chilis mártással egy tányérból. A mártás
neve „ugali”, megengedte, hogy megkóstoljam. Õrölt kasszavából készült, krétafehér pép, hasonló ízzel.

Bazárlátogatásomat egy szõrös dob vásárlásával zártam le, elfoglalta hazafelé a fele
hátizsákomat.
Mahmud tanácsát megszívelve felfogadtam a gyümölcsárus Abbast a közeli sarokról az aznapi sétámra. Daladalával a falumúzeumba indultunk. Ez a daladala az ottani taxi. Akkor indul, ha jól megtömõdik.
Felszálltunk, és szinte azonnal belekerültünk egy dugóba, ami ott is jellemzõ tartozéka a forgalomnak. A kisbuszba hihetetlenül sok ember szorítkozik be, és nagyon
olcsó. 200 pénzért vitt el minket a múzeumig. A tömegben való ülésnek is megvan a
maga haszna. „Búvóhelyemrõl” kiválóan
fényképezhettem, amit csak akartam: autók között járkáló árusokat, akik mindenfélét árultak, a Jézus-képen át a faragott
asztalkáig, rovarirtóig, újságokig, vállfákig
és minden más hasznos dologig.
A tájképmúzeum nagyon érdekes. A vezetõm is rengeteg érdekeset mesélt. Például
a 180 törzsrõl az országban, ahol néhányban a férfiak poligámok. Meg hogy a
maszájok úgy vélik, hogy csak az õ joguk
szarvasmarhát tartani. Maszájok a fõvárosban is élnek, de marha hiányában autókat terelnek. Azaz autókra vigyáznak a
parkolókban, és sosem hordanak más ruházatot, csak a nemzeti viseletüket. Mindegyiknek a kezében még ott a hosszú bot,
amit régen tereléshez használtak.
A daladalában szólt a ritmusos afrikai zene, közben szuahéliül tanultam Abbastól.
Kariakoo negyeden keresztül gyalogoltunk vissza a központba. Abbas jelenléte
sokat segített a fényképezésben is. Takart,
amikor kellett. A tanzániaiak nagyon nem
szeretik, ha engedély nélkül fényképezik
õket. A csivitelõ iskolásokat és a piacon a
színes kavalkádot így ügyesen megörökíthettem.

Egyszer feltette nekem a nehéz kérdést:
„Miért van az, hogy a fehérek gazdagabbak, mint az afrikaiak? A fehérek sokkal
jobban élnek Európában, Amerikában,
pedig itt is keményen dolgoznak az emberek.” Valamit makogtam válaszul a kínaiakról, mint példagazdaság, és roppant kellemetlenül éreztem magam.
Késõn feküdtem, korán keltem, remélem,
nem hiába. A taxi 10.000-ért vitt el a dzsámihoz.
Szinte kivitelezhetetlen feladatnak tûnik
elmozdulni innen egy másik városba vagy
nevezetes helyre. Azok mind aránylag
messze vannak. A buszok hajnali öt-hat
körül indulnak. Bosszantó. Már a hatodik
napja vagyok Dar es Salaamban, szinte
minden zegét-zugát megismertem. Mást is
akarok látni. Egy többnapos szafari nagyon drága egyedül, mert sofõrös terepjárót, sátrat és egyebeket kell bérelni. Sok
utazási iroda megbízhatatlan, nem azt
nyújtják, amit ígérnek.
Fél nyolc van, már fél órája várok Abbasra.
Legközelebb nem leszek pontos. Úgy látszik, a 160 km-re, délre lévõ Kilwába jutni
a legnehezebb. A busz reggel hatkor indul,
nem találom a térképemen a buszállomást.
Ma Bagamoyoba mennek. Minél késõbb
indulok, annál kevesebb idõ marad az egészet megnézni. Ezt itt nem értik.
Abbas fél kilencre megérkezett. A sarki
szatócsboltból kellett rátelefonálnom. Daladalával utaztunk Mwenge negyedig, ahol
kisebbfajta csomópont található egy nagyobb piaccal. A zsúfolt daladalában úgy
éreztem magam, mint a fodrásznál egy burában: meleg van, és nem látok ki belõle.
Folytatása következik.
Gulyás Ibolya

20

PROGRAMAJÁNLÓ / HIRDETÉS

2011. május 12. Bogárd és Vidéke

XVI. HINTÓK VERSENYE – SÁRBOGÁRD
2011. május 14-én rendezi meg a Sárbogárdi Lovas Egyesület a város egyik legrangosabb
eseményét, a XVI. Hintók Versenyét „C” kategóriás kettes fogatok számára, a Fejér
Megyei Kettesfogat-hajtó Bajnokság elsõ fordulójaként.
Hét megyébõl érkeznek ide fogatok. A szervezõk várakozásai szerint köztük lesz a tavalyi gyõztes, Kalamár Lászlót (Beremendi Építõk SE), a tavalyi évi országos „C” kategóriás döntõjének legjobb öt helyezettje közül négy hajtó: Magyar Zoltán (Marcali VSZSE),
Baranyai László (Sárszentágotai LK), az ezüstérmes Ihász Béla (Seregélyesi LK), valamint a tavalyi „C” kategóriás országos bajnok, Forró Tibor (Tabi VSE), aki már
háromszor volt képes megnyerni a döntõt.
Változás, hogy négy új versenyzõ igazolt át a Sárbogárdi Lovas Egyesülethez: Taligás
Menyhért (Ráckeve), Ferencz Róbert (Mór), Pisch Gábor (Mór), valamint Nagy Béla
(Sárbogárd). Ellenben ketten, Vida Károly és Gászler István Sárbogárdról igazoltak át a
Kálozi Lovas Egyesülethez.
Az érdeklõdõk 9.30-tól kísérhetik figyelemmel a fogatok futamait az Ifjúsági parkban az
egész napos program keretében.
Tervezett program
9.30 hivatalos pályabemutató, nevezések lezárása;
10.00 akadályhajtás I. forduló;
12.00 ebédszünet, lovas bemutatók, négyes fogatok bemutatója;
13.00 akadályhajtás II. forduló, összevetés;
16.00 vadászhajtás;
17.30 ünnepélyes díjkiosztó, fogatkarusszel;
18.10 tombolasorsolás.
A helyszínen emellett számos más érdekesség is várja a kilátogatókat, mint például az Aranyponty Halászcsárda, népmûvészeti vásár, hastáncbemutató; a gyerekek arcfestéssel, játszóházban, pónilovaglással múlathatják az idõt, és a malacfogóversenyen mérhetik
össze ügyességüket, gyorsaságukat.
További információk az egyesület weboldalán találhatók:
www.les.bogard.hu.

