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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

MûsorralMûsorral
kedveskedtekkedveskedtek

az édesanyáknakaz édesanyáknak

Ötéves az Iringó tanösvény!

A nagylóki tanösvény a környék egyik legnagyobb kincse: a Mezõföld természeti értékeit
mutatja be 14 kilométeres túraútvonalon, 10 megállóhellyel. Nevét az itt virágzó tüskés
növényrõl, az iringóról kapta. 5 évvel ezelõtt Südi Iringó táncmûvésznõ avatta fel az ös-
vényt. Szívesen látogatott el újra, sõt vele jött még száz táncosa is. Az évfordulós túra
elõtt bemelegítésként virtuóz táncbemutatót tartottak a „tavipalota” turistaház udvarán
az indulók nagy örömére. A mûsor után 300-nál is többen vágtunk neki a távnak a táncos
csapat oldalán. Illatos, különleges növényekkel teli mezõkön, legelõn, sûrû erdõn, han-
gulatos tanyákon vitt át az utunk. Vidéki gyerekként életemben most láttam elõször ma
született bárányt, ahogy a löszös dombon bújt remegõ lábakkal anyja mellé. Az egész nap
kitûnõ hangulatban telt, részletes beszámolóval a következõ lapszámban jelentkezünk…

Hargitai-Kiss Balázs

Köszöntötték az édesanyákatKöszöntötték az édesanyákat
Írás a 12. oldalon.

Hármas keresztelõHármas keresztelõ
Írás a 8. oldalon.

A csikó nyerteseA csikó nyertese
Beszámoló a hintók versenyérõl a 6. oldalon.Beszámoló a hintók versenyérõl a 6. oldalon.

A Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola ta-
nulói kedves mûsorral köszöntötték az
édesanyákat pénteken a mûvelõdési köz-
pontban. Az alsós és felsõs osztályok jele-
neteket tanultak be s adtak elõ, majd virág-
gal köszöntötték az ünnepelteket. /H/
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Napló
– a sárbogárdi képviselõ-testület

május 13-ai ülésérõl –

Az év rendõre
8 fõvel kezdte meg pénteki ülését a sárbo-
gárdi testület. A napirend tárgyalását meg-
elõzõen került sor „Az év rendõre” kitün-
tetõ cím átadására, melyet Bakiné Örkényi
Virág õrnagy vehetett át dr. Sükösd Ta-
más polgármestertõl.

Iskola az óvodában

Egy iskolát mûködtetõ cég, a Fészek Szak-
képzõ Oktatási és Kereskedelmi és Ven-
déglátó Kft. kereste meg az önkormányza-
tot a volt Hõsök terei óvoda bérbevételét
illetõen. A bérleti díj megállapítására az
épület állapotfelmérését követõen kerül
sor, mivel átfogó felújítás szükséges.
Juhász János: A közpénzek átláthatóságá-
ról szóló törvény alapján összeférhetetlen-
ségi nyilatkozatot kell tennie a cégnek, és
azt az erre a célra hivatott honlapon közzé
is kell tenni.
A testület e javaslattal együtt fogadta el a
határozati javaslat módosított „A” válto-
zatát.

A cég képviselõje elmondta: Szakmunkás-
tanulókkal foglalkozunk. Jelenleg Duna-
újvárosban 300 tanulónk van, kereskedel-
mi, ruházati és vendéglátó-ipari tanulók,
cukrászok, szakácsok és pincérek, de lehet
bõvíteni ezt a kört más szakmával is. A ta-
nulóknak a mindenkori minimálbér 50 %-
át tudjuk biztosítani minden hónapban
rendszeres jövedelemként. Nagyon jó
eredményeket értünk el a gyerekekkel ver-
senyeken. Napi étkezést tudunk biztosíta-
ni minden tanulónak ingyen.

Pénzmaradvány
A 2010. évi költségvetés pénzmaradványa
kapcsán Juhász megjegyezte: Az elõter-
jesztésben látszik, hogy 116.923.000 Ft a
2010. évi pénzmaradvány. Javaslom min-
denkinek, hogy jól nézze meg ezt a számot,
ilyet nem hiszem, hogy mostanában látni
fognak. Gondolom, az ez évi pénzmarad-
vány negatív elõjelû lesz. 2008. március óta
nem volt folyószámlahitel-igénybevétel a
városban; ebben a hónapban ezt sikerült
elérni, úgyhogy ezt a szép nagy számot jól
be kell vésni.

Súlykorlátozás
A jármûvek behajtási engedélyeinek ki-
adási és felülvizsgálati rendjérõl szóló ren-
delet módosítását a közlekedési koncepci-
ónál hozott döntés hívta életre. Eszerint a
Baross utcába és a Mikes közbe ezután te-
hergépjármûvel behajtani tilos, a Temp-
lom u., Attila u., József Attila u., Gagarin
u., Salamon u., Gesztenyesor 7,5 tonnára
lett korlátozva, a Posta u. 12 tonnára, kivé-
ve engedéllyel.
Demeterné dr. Venicz Anita: Az engedé-
lyeket a polgármesteri hivatalban lehet
megkérni a mûszaki osztálytól.
Nagy Tibor: Egy nagyon precíz, komoly
munka készült el Fûrész József gépjármû-
oktató részérõl. Bátrabban hozzá lehet
nyúlni Sárbogárd közlekedési rendjéhez.
Még most is vannak kint olyan táblák (a
Petõfi utcában például 6 darab), amik nin-
csenek a KRESZ-ben, illetve amik nem a
megfelelõ helyen hívják fel a figyelmet (pl.
a József Attila utcai bukkanókat jelzõ
táblák).

Átszervezés a hivatalban
Hogyan kell helyesen írni?

Dr. Sükösd: Az osztályvezetõk és a jegyzõ
asszony is felvetette, hogy szükséges lenne
a hivatal átszervezése a mûszaki és a ható-
sági osztály tekintetében. Az építéshatósá-
gi feladatok (Sárbogárd és 8 település ré-
szére elvi építési, építési, bontási, haszná-
latbavételi, fennmaradási engedélyezési,
valamint ezekkel összefüggõ ügyek) kerül-
nének át a hatósági osztályhoz, így a mû-
szaki osztály túlnyomórészt városüzemel-
tetési feladatokkal foglalkozna.
Juhász: Van egy olyan mondat, hogy „a
hatósági feladatokat ellátó 3 fõ ügyintézõ,
1 fõ ügyintézõi álláshely nincs betöltve”.
Ez az 1 fõ kire vonatkozik? Brúzsa Miklós-
ra?
Demeterné: Igen, az õ munkaügyi pere fo-
lyamatban van.

Juhász: Akkor be van töltve az álláshely,
csak a fegyelmi eljárás miatt a munkavég-
zéstõl el van tiltva az illetõ. Ezt csak a pon-
tosság miatt mondom.
Dr. Sükösd: Ez egy speciális helyzet, mert
státuszügyileg be van töltve, de az alkalma-
zott szankció miatt semmit nem kap.
Juhász: Akkor nem helyes az a mondat,
hogy nincs betöltve.
Demeterné: A létszámot nem érinti a vál-
tozás, mert 3 fõ ügyintézõ kerül át a ható-
sági osztály kötelékébe a mûszaki osztály-
ról. Hogy jelenleg az az álláshely nincs be-
töltve, megfogalmazás kérdése.
Juhász: Ha nem írta volna bele zárójelben
azt a mondatot, akkor teljesen jó lenne.
Demeterné: Tájékoztatásképpen szántam
a képviselõ-testületnek. Van, aki nem ren-
delkezik erre vonatkozóan információval.
Juhász: Akkor viszont helyesen kellett vol-
na írni, hogy be van töltve, csak speciális a
helyzete.

Módosított SZMSZ
Erõsebb civil kapcsolatok,

korlátozott beszéd
Módosították, pontosították a testületre
és szerveire vonatkozó SZMSZ-t több
pontban is, ám elsõsorban a civilekkel való
együttmûködés megerõsítése érdekében.
A módosított szabályzat tartalmazza az
önszervezõdõ közösségek felsorolását, a
velük való együttmûködés szervezett for-
máját.
Nagy: A demokrácia szélesítése a civil
szervezetek és a lakosság bevonásával
megvalósul, viszont úgy érzem, a demokrá-
cia csorbul az idõkorlátok bevezetésével.
Nem értek egyet azzal, hogy a napirendi
pont tárgyalása során a képviselõ legfel-
jebb 1 alkalommal maximum 5 perc idõtar-
tamban kérhet szót. Ki fogja mérni az
idõt? Dr. Sükösd: Mindenhol szabályoz-
zák a felszólalások idõbeni korlátját. Nyil-
ván nem feltétlenül szükséges, hogy valaki
mondat közben abbahagyja a felszólalását.
Az idõmérés vonatkozásában egy jól látha-
tó idõmérõ szerkezetet hozunk ide. Eddig
is konstruktív vitákat tudtunk lefolytatni.
A rendfenntartásra utaló szakaszok eddig
is megvoltak az SZMSZ-ben, ahogy a hoz-
zászólások lehetõségének, idõtartamának
korlátozása is, mert egyébként eljuthat-
nánk arra a szintre, amire korábbi testüle-
teknél már volt példa, hogy 14-16 órás volt
egy-egy ülés.
Nagy: Úgy gondolom, ezt a testületet ez a
probléma nem fenyegeti, ezért indokolat-
lannak tartom ezeket a korlátokat. Aki fe-
leslegesen hülyeségeket beszél, az önma-
gát minõsíti és járatja le. Igazságtalannak
tartom, hogy ha valaki szóbeli elõterjesz-
tést szeretne tenni, akkor 10 perc idõtar-
tam illeti meg, hogy ismertesse a tárgyalt
napirendet, de ennek véleményezésére a
képviselõk már csak 5 percet kapnak. Nem
azért jöttünk ide, hogy Sárbogárd ügyeit
némán oldjuk meg, nem merülhet ki a fel-
adatunk a kézemelgetésben, hanem a dol-
gokat véleményezni kell, akár vita árán is,
mert az egészséges vita elõreviszi a dolgo-
kat.

Megváltozik
az e-mail címünk!

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

bogardesvideke@gmail.com
címre küldjék elektronikus üzenetei-
ket.
Köszönjük!

Szerkesztõség
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Etelvári Zoltán: A testületi üléseken min-
dig megadták a szót, úgyhogy fölösleges a
félelmed, Tibi. Ha 10 perc alatt nem tudsz
elmondani valamit, akkor 2 órában sem.
Demeterné: A 16. szakasz feloldja az idõ-
beli korlátokat, amikor fontosabb napi-
rendek tárgyalása esetén az elnök, vagy
bármelyik képviselõ javaslatára feloldhat-
ja a képviselõ-testület az idõkeretet. A 10
perc az elõterjesztés elõadójára vonatko-
zik. Mivel többségében írásbeli elõterjesz-
tések kerülnek a képviselõ-testülethez,
ezért 2 perc idõtartammal ezt ki lehet egé-
szíteni. A 10 perc arra vonatkozik, amikor
nem készül írásbeli elõterjesztés, és a tes-
tület elõtt kell ismertetni azt. Megadjuk a
lehetõséget a jelenlévõ állampolgárok ré-
szére is, hogy 2 perc idõtartamban felszóla-
lást nyerhessenek – ez egy plusz dolog, ami
eddig hiányzott az SZMSZ-bõl.

Nagy Tibor továbbra is az idõkorlát ellen
érvelt, hiába próbálták õt többen is meg-
gyõzni. Javaslata azonban az idõkorlát el-
törlésére nem kapott többséget.

Tanulócsoportok
2011/2012

Meghatározták a nevelési–oktatási intéz-
mények tanulócsoport-számát a követke-
zõ tanévre. Mészöly: 20 tanulócsoport, 8
napközi, 1 tanulószoba; Szent István: 8 ta-
nulócsoport, 1 napközi; Sárszentmiklós:
17 tanulócsoport, ebbõl 8 iskolaotthonos,
1 tanulószoba; Nagylók: 5 tanulócsoport, 1
napközi.
Juhász: 2007-ben ami mocskot rám zúdí-
tott a Hõsök terei óvodabezárás kapcsán
az egyik helyi média, az nem volt semmi. Itt
most látszik, hogy a Zengõ Óvodában még
71 férõhely van, és a Kippkopp Óvodába il-
letve Pusztaegresre még további 21 fõt fel
lehetne venni.
Fölmerült a miklósi iskolánál egy helyett
két tanulószoba indítása.
Novák–Kovács Zsolt: Az alacsonyabb ta-
nulószobai csoportszám mellett érvelnék,
mert a betervezett létszám a mindennap-
okban nagyon ritkán teljesül. Mindig van
beteg, vagy hiányzó. Egy tanulószobai cso-
porttal is el lehet látni tisztességesen ezt az
ellátási kötelezettséget. Miért kellene vál-
toztatnunk, amikor folyamatosan csökken
a gyermeklétszám?
A testület többsége az egy tanulószobára
voksolt.

Átköltöztetnék a Kossuthot
A Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola,
Speciális Szakiskola valamint a nevelési
tanácsadó áthelyezését tervezi a két intéz-
ményt fenntartó Fejér Megyei Önkor-
mányzat. A Kossuth utca és József Attila
u. sarkán álló épületbõl a Zeneiskolának
illetve a Petõfi Sándor Gimnázium néhány
(volt) tantermének helyet adó, a megye tu-
lajdonában lévõ épületbe szeretnék átköl-
töztetni az intézményeket, megfelelõ át-
alakítás után. A nevelési tanácsadó esetén
szóba jöhet még a gimnázium Ady Endre
úti tanmûhelyének épülete, a kollégium-
mal szemben.
A Zeneiskola a gimnázium épületébe köl-
tözne az elképzelés szerint, bérleti díj fejé-
ben.
A Kossuth iskola jelenlegi épülete a sárbo-
gárdi önkormányzat tulajdonában van.
Dr. Sükösd: Beszéltem a tárgyban Varga
Gáborral, és a megyei közgyûlés elnökétõl
is kértem idõpontot. A megyei közgyûlés
várhatóan május 19-én foglalkozik ezzel a
témával.
Györök Ágnes, a Kossuth iskola igazgató-
ja: Számunkra a legfontosabb a szülõi kö-
zösség véleménye, akik úgy foglaltak ál-
lást, hogy csak abban az esetben tudják el-
fogadni az intézmény átköltöztetését a Jó-
zsef A. u. 10. számú épületbe, ha annak tel-
jes felújítása, átalakítása megtörténik.
Alapterületét tekintve ugyanis elfogadha-
tó lenne az az épület. A pedagógusok szak-
szervezete nem támogatja az átköltözést,
azzal együtt, hogy az épület, amiben most
vagyunk, szintén felújításra szorul. Tisztá-
ban vagyunk azzal, hogy sokat kellene köl-
teni a József A. u. 10-re. Ha az az épület
csak egy tisztasági meszelést kapna, mie-
lõtt beköltöznénk, akkor még mindig elfo-
gadhatóbb az elhelyezésünk a jelenlegi
épületben.
Dr. Sükösd: Azzal a módosítással javasol-
nám a „B” változatot elfogadni, hogy a tes-
tület a József A. u. 10. szám alatti épület ál-
lagára tekintettel nem támogatja az áthe-
lyezést. Nem csekély beavatkozásra lenne
ott szükség. Végigjártuk a helyiségeket, és
10 méteren folyamatosan nincs vakolat, a
többi rész is lejönne, ha egy helyen meg-
rúgnánk, lógnak ki kábelek, és nem megfe-
lelõ a tanterem-kialakítás fény szempont-
jából.

Vuk zsákmánya
A város környezetének állapotáról szóló
napirendi pont kapcsán Juhász a 950 kg
tyúktetem felõl érdeklõdött, amiket az ön-
kormányzatnak pénzért kellett elszállíttat-
nia az önkormányzat tulajdonáról.
Dr. Sükösd: Büntetõeljárás van folyamat-
ban. A mûszakis kolléga közremûködésé-
vel talán a rendõröknek is sikerül eljutni az
elkövetõig, mert voltak nyomok.
Etelvári: Régen a Penny elé fákat ültettet-
tem, néhányat kitörtek, és nem lettek pó-
tolva. Minden parkolóhoz bizonyos számú
fát kell ültetni. A Penny, úgy látszik, ezt el-
ereszti a füle mellett, és nem is nagyon
gondozza azt a részt.

Dr. Sükösd: Az összes áruházzal zöld ágra
tudtunk vergõdni, kivéve a Pennyvel. Egy-
elõre csak vitatkozik az áruházlánc illetve
a terület tulajdonosa, hogy kinek kell eb-
ben a dologban eljárni.

Helyettes az I-es
fogorvosi körzetben

Sikerült megoldani dr. Kancsár Anita fog-
orvos helyettesítését az I. számú fogorvosi
körzetben. 2011. június 1-jétõl 2011. no-
vember 30-áig az I. körzet pácienseit az
EL-DENT 96 Kft. két orvosa látja el az Ady
E. út 222. szám alatt hétfõn 13–17, kedden
8–17, szerdán 8–12 (iskolafogászat) illetve
14–16, csütörtökön 8–12 (iskolafogászat)
illetve 13–18, pénteken 13–14 óráig.

Dr. Kancsár Anita az önkormányzattal
fennálló szerzõdését december 1-jétõl fel-
mondja, azt követõen a városnak kell meg-
oldania a körzet mûködtetését.

Támogatások

Táborozások, kirándulások: Aranylabda
Alapítvány 30.000 Ft, miklósi iskola (tá-
bor) 40.000 Ft, (csillagtúra) 40.000 Ft, re-
formátus egyház (velencei tábor) 35.000
Ft, evangélikus egyház (hittantábor)
35.000 Ft, Zengõ Óvoda (kirándulások)
40.000 Ft, Mészöly (úszótábor) 20.000 Ft,
(tábor) 40.000 Ft, (erdei iskola) 30.000 Ft,
Szent István iskola (balatoni tábor) 35.000
Ft, Családsegítõ (kirándulások) 55.000 Ft,
katolikus alapítvány 35.000 Ft, Kippkopp
Óvoda (kirándulások) 40.000 Ft, Petõfi
gimnázium (táborok) 40.000 Ft, Philia
(tábor) 50.000 Ft, Mezõföld Gimnázium
és Szakiskola (tábor) 35.000 Ft.

Sport: Sárréti Íjász Club 200.000 Ft, Sár-
bogárdi Lovas Egyesület 350.000 Ft, Flóri-
án Lövészklub 50.000 Ft, LSC Sárbogárd
1,5 millió Ft, Sárbogárdi Asztalitenisz
Klub 240.000 Ft, természetjárók 350.000
Ft, Nõi Kézilabda Egyesület 400.000 Ft,
VAX 900.000 Ft, Sárszentmiklós SE 2 mil-
lió Ft, Sárbogárdi Kosárlabda Club
160.000 Ft, Postagalamb Sportegyesület
100.000 Ft, Sárszentmiklósi Egyesület
50.000 Ft.

Civil szervezetek: Csipike 100.000 Ft,
Sárszentmiklósi Borbarát Kör 30.000 Ft,
Foltvarrók 20.000 Ft, Sárszentmiklósi
Nyugdíjasklub 50.000 Ft, Sárbogárdi
Nyugdíjasklub 60.000 Ft, Töbörzsöki
Nyugdíjasklub 40.000 Ft, Sárbogárdi
Nyugdíjas Rendõr Egyesület 40.000 Ft,
Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesü-
let 160.000 Ft, Pusztaegresi Nyugdíjasklub
40.000 Ft, Rétszilasért Egyesület 100.000
Ft, Philia 100.000 Ft, Sárhatvanért Egye-
sület 100.000 Ft, Honvéd Bajtársi Egyesü-
let 70.000 Ft, Bogárd-Dal 400.000 Ft, Sár-
bogárdi Polgárõrség 180.000 Ft, Sárbogár-
di Kulturális Egyesület 200.000 Ft, Sárbo-
gárdi Múzeum Egyesület 100.000 Ft,
Aranylabda Alapítvány 100.000 Ft, Pusz-
taegresi Polgárõrség 200.000 Ft, központi
óvodát segítõ alapítvány 110.000 Ft.

Folytatás a következõ oldalon.
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Jutalom diákoknak,
tanároknak

Etelvári önálló képviselõi indítványként
javasolta, hogy a különbözõ versenyeken
kiemelkedõ eredményt elérõ általános,
középiskolás és a felsõoktatásban tanuló-
kat és felkésztõ tanáraikat jutalmazza a
testület félévente, és jövõre próbálják be-
építeni a költségvetésbe a tanárok pénzzel
való jutalmazását pedagógusnapon.
Az oktatási bizottság a gyerekeknek juta-
lomként oklevelet és könyvet javasolt.
Nagy: Pénzt osztani nagyon könnyû, és
igen sokan állnának sorba. Kérem a képvi-
selõtársamat, hogy jelölje meg a forrást,
mert az önkormányzat jelenleg mínuszos.
Novák–Kovács: Határozzuk meg a verse-
nyek körét, az eredmények kritériumait.
Ebben a szakreferenssel egyeztessen az
oktatási bizottság. Annak módját is ki kel-
lene dolgozni, honnan fogjuk tudni, hogy
egy Fehérváron, vagy a felsõoktatásban
tanuló sárbogárdi diák ér el eredményt.
Etelvári: Szerintem az újságban meg kelle-
ne hirdetni, hogy kérjük azoknak a diákok-
nak a jelentkezését, akik valamilyen ered-
ményt elérnek. Mindjárt vége az iskolá-
nak, és a következõ testületi ülésen már
lehetne a gyerekeket jutalmazni.
Dr. Sükösd: Idén szeptemberben jutal-
mazhatnánk. Így a következõ ülésen
egyeztethetnénk a kérdésben, bevonva az
intézményvezetõket is.

Bejelentések
Juhász afelõl érdeklõdött, hogyan áll a
töbörzsöki postai szolgáltatás visszaállítá-
sa. Tájékoztatást kért a beérkezett fûtés-
korszerûsítési ajánlatokról. Elmondta: a
Bem utcai közvilágítás bõvítésére azt a
szóbeli tájékoztatást kapta, hogy folyamat-
ban van az ügy. Kérdezte, hogy a Temetõ
utcai egyik ingatlanon lévõ romhalmaz el-
szállítására tett-e lépést a mûszaki osztály.
Dr. Sükösd: Az ingatlan budapesti tulajdo-
nosának elment a felszólítás. A tulajdonos
megbízottja tegnap azt mondta, hogy a
romhalmaz eltakarítása megtörtént. A
postával kapcsolatban nem sok jó hírem
van. A fejlesztési igazgató volt itt, és sem-
milyen lehetõséget nem lát arra, hogy újra-
nyisson a posta. A Vöröskereszt nem aka-
dály, mert szeretne onnan eljönni. A
Tescoban aláírásgyûjtést szerveztek, kb.
400 aláírásig jutottak, de sok külsõs lakcím
szerepelt benne. Sajnos a Magyar Posta
üzletpolitikájában az szerepel, hogy 20.000
fõ alatt 1 postahivatalt üzemeltetnek. A
fejlesztési igazgató mellett ott ült a sárbo-
gárdi posta vezetõje is, és nagy, mély
csöndbe burkolózott. Amikor rákérdez-
tem, hogy egy embert akár részmunkaidõ-
ben, vagy bármilyen módon tudna-e adni,
azt mondta, nem. Abban maradtunk, hogy
még a nyár folyamán visszatérünk erre.
Etelvári: A József Attila utcai lakótelepen
a játszótér csúszdájának felsõ részébe be-
lerondított valaki. Föl vagyok háborodva!
Nem tudom, hogyan lehetne ennek elejét
venni, de találjunk ki valamit közösen,

hogy ezt megakadályozzuk, mert ez a
vandalizmus tetõfoka.
Dr. Sükösd: Minden héten beszélünk a ka-
pitány úrral, hogy mindkét lakótelepen
próbáljanak járõrözni, de a jelenlegi rend-
õri létszámmal ez nem annyira egyszerû.
Macsim András: A Köztársaság út 222-nél
több kis bolt van. Állítólag a Takarékszö-
vetkezet kiment és kimérte, mennyi az õ
részük, és oda többet nem engednek autó-
kat ki- és bejárni. Áruszállítás is történik
ott, nem tudom, hogyan képzeli ezt a Ta-
karékszövetkezet.
Dr. Sükösd ígéretet tett, hogy egyeztetést
kezdeményez a Takarékszövetkezet veze-
tõjével.
Macsim: A sors iróniája, hogy a Vasút ut-
cában van két kocsma, és mindkettõ elõtt
életveszélyes a járda. Kérem a mûszaki
osztályt, hogy nézzék meg.
Tóth Béla: Arra szeretném kérni a mûsza-
ki osztályt, hogy minden hónapban nézzük
meg, hogy mit végeztünk el, kik mennyit
dolgoztak.
Érsek Enikõ: Örspusztán a kanyarnál ren-
geteg baleset van. Védõkorlátot kellene
kihelyezni az egyik oldalra.
Dr. Sükösd: Írjunk a Közútkezelõnek?
Mert az út nem a miénk.
Nagy: Néhány fa kiszáradt a városban,
ezekre szeretném felhívni a figyelmet. Ha
a József A. u.-i parkolóhelyek kialakítása
megtörténik, a bejáratról ne feledkezzünk
el.
Novák–Kovács: A Bogárdi Napokkal kap-
csolatban megköszönöm az összes résztve-
võnek és szervezõnek a munkát és a szak-
referensnek a program összeállításában
nyújtott segítséget. Mindenkit nagy szere-
tettel hívunk és várunk a rendezvényekre,
hiszen a cél az, hogy megmozduljon Sárbo-
gárd, és élvezze ezeket a napokat, heteket.
Dr. Sükösd: Megkeresés érkezett hozzánk
a mezõgazdasági intézmények és vállalko-
zások tulajdonosainak képviselõitõl a Kis-
faludy utca rendbetételére. Rendkívül
szimpatikus ajánlatot tettek: pénzt is szed-
nek össze és a komplett elõkészítõ gépi
munkát elvégzik, egy képzett mûszaki el-
lenõr vezetésével. Folytatjuk az egyezteté-
seket, melyek eredményérõl be fogok szá-
molni. Remélem, a stabilabb úton tudnak
közlekedni a nagyobb össztömegû jármû-
vek is, tekintettel arra, hogy a Kisfaludy ut-
ca lakói nyomatékkal kérték, hogy a házaik
védelmében az úttal valamit csináljunk.

Hargitai Kiss Virág

Nem „vicces”
ez a járda!

A legutóbbi testületi ülésen Macsim And-
rás képviselõ a bejelentéseknél a járdák
rossz állapotára hívta fel a figyelmet
Sárszentmiklóson. A képviselõ urak vic-
cesnek találták, és jót nevettek rajta, hogy

„a kocsmáknál éjszaka balesetveszélyes a
járda”. Nekem úgy tûnt, hogy az elõadó is
úgy tálalta, hogy a bejelentése viccesnek
hasson. A mellékelt képre nézve nem tu-
dom, hogy mennyire vicces a járda állapo-
ta.
A kép a Krisztina presszó elõtt készült.
Egészen komolyan szeretnénk, ha rendbe
tennék a veszélyes, beszakadó árkot, és
megjavítanák a járdát!

Tisztelettel: Bodó Zoltán

HIRDETMÉNY
Sárbogárd város állatorvosai értesítik

a tisztelt lakosságot, hogy az

ebek veszettség elleni
pótoltását

végzik az alábbi idõpontokban.

2011. május 26.
(csütörtök)

Pusztaegres 8.00–8.30
Kislók (József A. u. sarka) 9.00–9.30
Sárbogárd (Ifjúsági park) 10.00–10.45
Töbörzsök (Gulyarét) 11.00–11.45
Sárszentmiklós
(a Gabona elõtt) 17.00–18.00
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy
minden 3 hónapnál idõsebb ebet évente
legalább egy alkalommal veszettség el-
len be kell oltani!
A veszettség elleni oltás a kötelezõ fé-
regtelenítéssel együtt: 3.000 Ft + a kö-
telezõen elõírt új eboltási könyv: 500 Ft.
Az oltatlanul maradt ebek tulajdonosá-
val szemben szabálysértési eljárást
kezdeményezünk!

Sárbogárd város állatorvosai
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Kitüntetés a köztársasági elnöktõl
Magyarország új alkotmányának aláírása után elõször Székesfehérvárra látogatott
Schmitt Pál köztársasági elnök. Dr. Cser-Palkovics András polgármester, Vargha Ta-
más, a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke és Dorkota Lajos kormánymegbízott fogadta
Magyarország közjogi méltóságát a Városház téren, majd az államfõ részt vett
Székesfehérvár és Fejér megye együttes közgyûlésén.
A látogatás keretében a köztársasági elnök több személyt részesített kitüntetésben.
Hatan kapták meg a Köztársaság Díszoklevelét és Érmét. A hat kitüntetett között egy
sárbogárdi polgárt, dr. Pátzay István nyugalmazott állatorvost érte az a megtisztelte-
tés, hogy átvehette ezt az elismerést személyesen a köztársasági elnöktõl.
A kitüntetéshez gratulálunk!

Hargitai Lajos

Az év rendõre
A pénteki testületi ülésen adta át dr. Sükösd Tamás polgármester: „Az év rendõre” ki-
tüntetést. Ezt a kitüntetést Sárbogárd önkormányzata alapította, s minden évben a
képviselõ-testület ülésén adják át az erre méltó rendõrnek.
Ezt a kitüntetést az idén Bakiné Örkényi Virág rendõr õrnagy, a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányság engedélyügyi fõelõadója vehette át a szakterületén végzett kiemelkedõ
munkája elismeréseként.
A kétgyermekes édesanya férje hasonló területen, tûzoltóként dolgozik szintén Sárbo-
gárdon. Virág 1992 óta dolgozik rendõrként a sárbogárdi rendõrkapitányságon. A
rendõri munka minden területével megismerkedhetett az elmúlt évek alatt. Rendõr-
járõrként kezdte, majd 1998-ban elvégezte a rendõrtiszti fõiskolát. Szereti hivatását,
tudatosan erre a pályára készült. Jelenlegi feladata a fegyverengedélyek kiadása,
biztonsági õrök igazolványainak engedélyezése.
Gratulálunk az õrnagy asszonynak a kitüntetéshez, sok sikert kívánunk munkájában!

Hargitai Lajos

Összefogás a déli térségért
Május 12-én Lajoskomáromba hívta Varga Gábor országgyûlési képviselõ a Dél-Fejér
Összefogás következõ összejövetelére a három kistérség: Sárbogárd, Enying, Aba, pol-
gármestereit. A megye déli térségeinek településeit összefogó mozgalom közös együtt-
mûködésének új állomása az „AZ ORSZÁG SZÍVE” Klaszter megalakítása. Ennek
elõkészítése történt Lajoskomáromban.

Varga Csaba, a Stratégiaku-
tató Intézet vezetõje beszélt a
klaszter céljairól, a közös pá-
lyázat benyújtásával kapcso-
latos teendõkrõl. Varga Csa-
ba tájékoztatójában hangsú-
lyozta, hogy a jövõ a környe-
zettudatos gazdálkodásé. S
nem elég megtermelni az
árut, fejleszteni kell a feldol-
gozóipart, hogy lehetõleg
kész termék kerüljön ki a tér-
ségbõl a piacra. Ehhez kap-
csolódóan fejleszteni kell az
ökoturizmust, egészségipart.
A zöldenergia hasznosításá-
nak jó lehetõségei vannak egy
mezõgazdasági térségben,

ahol állattenyésztés és növénytermesztés van. A zöldhulladék és biogáz hasznosítása
mellett szóba jöhet a napenergia és a szélenergia hasznosítása is. Mindeme fejlesztése-
ket összefogással kell megoldani. Erre jó kereteket biztosít a klaszter.

A klaszter elnökévé a kezdeményezõt, Varga Gábort, Cece polgármesterét, országgyû-
lési képviselõt választották. Jóváhagyták az alapító okiratot, s döntöttek a többcélú kis-
térségi társulások csatlakozásáról is.

Hargitai Lajos

Stadler János és
Csõgör Erzsébet

Sárbogárd

45. házassági évfordulótok

alkalmából nagyon jó
egészséget, hosszú, boldog
életet kíván, és szeretettel
köszönt az egész család

apraja-nagyja!
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Hintók versenye Sárbogárdon
A kellemes, hûvös, zöld fû érintése, a lovak illata, a patkó dobogá-
sa a talajon a szívemhez szólt! Rengeteg embert érintettek meg
ezek az érzések, s piknikszerûen, üdítõvel a kézben ültek ki s szur-
koltak a pálya szélérõl kedvencüknek a családok, ifjak és idõsek.
Látványos fogathajtó-versenyre invitálták a szervezõk szombaton
Sárbogárdra a helyi és környékbeli közönséget. A gyönyörû tava-
szi idõnek is köszönhetõen több százan látogattak ki az Ifjúsági
parkba, ahová már kora reggeltõl sorra érkeztek a díszes, szebb-
nél szebb hintók, fogatok. A bírói testület, Gosztola Gábor József,
Gosztola Józsefné és Nagy Imre, alig gyõzték bejegyezni a neve-
zéseket. Míg a bírói pódiumnál folyt a nevezés, a pályaépítõk
Pleizer József vezetésével az utolsó simításokat is elvégezték,
kimérték az akadályok helyét, fölállították a startjelzõt.
Az akadályhajtás két fordulója délelõtt zajlott. Erre hét megyébõl
38 nevezés futott be a versenybírókhoz. Az elsõ forduló után ke-
rült sor az ünnepélyes megnyitóra. A Himnusz után dr. Sükösd
Tamás polgármester köszöntötte a versenyzõket és a közönséget,
megnyitva az eseményt s egyben a Bogárdi Heteket.
A két forduló és az összevetés végére az akadályhajtásban az aláb-
bi eredmény született:

I. Taligás Menyhért (Sárbogárdi LE) – 1,11 hp (497,02 mp)
II. Semjén Attila (Kálozi LK) – 3 hp (468,82 mp)
III. Kalamár László (Beremendi ÉSK) – 6 hp (413,33 mp)
IV. Lovass Sándor (Monor SE) – 6 hp (440,07 mp)
V. László János (Vihar LE) – 6 hp (451,51 mp)
VI. Vida Károly (Kálozi LK) – 9 hp (418,93 mp)
A fordulók közti szünetekben látványos mûsorral szórakoztatták
a szervezõk a közönséget. Nagy tapsot kapott a Dinamic Dance
Stúdió mazsorett-tánccsoportja. Nagy sikert aratott Guttyánné
Varga Emõke hastáncbemutatója. Az apajpusztai csikósok min-
denkit elkápráztattak bravúros lovas mutatványaikkal, ostoraik-
kal a közönség feje fölött csattogtattak, miközben körbelovagol-
ták a pályát. Egy négyes fogatot két sárbogárdi fogatos, Gosztola
József és Ferencz Róbert lovaival többször is láthattuk a pályán.
Kocsijuk hátulján hazánk és a Sárbogárdi Lovas Egyesület zászla-
ja lobogott. A közönség lelkesen tapsolt a gyönyörû fogatoknak és
a bravúros hajtásnak.
A versenyre a koronát a vadászhajtás tette föl. Erre 30 nevezés ér-
kezett. A rendkívül dinamikus hajtásban szoros eredmények szü-
lettek, s igazi meglepetés volt a gyõztes szép fogatvezetése, hibát-
lan hajtása. A vadászhajtás eredményei:
I. Kalamár László (Beremendi ÉSK) – 73,40 mp
II. Magyar Zoltán (Marcali VSZSE) – 75,33 mp
III. Semjén Attila (Kálozi LK) – 78,99 mp
IV. Ihász Béla (Seregélyes LE) – 80,70 mp
V. Kiss Sándor (Vecsés SE) – 81,58
VI. Rideg Zoltán (Fülöpházi LK) – 82,20 mp.
A legjobb sárbogárdi hajtó különdíját Sárbogárd Város Önkor-
mányzata felajánlásában Taligás Menyhért (Sárbogárdi LE) kap-
ta.

A verseny zárásaként ünnepélyes díjkiosztóra került sor. A díja-
kat átadta: dr. Sükösd Tamás polgármester, N. Kovács Zsolt al-
polgármester, Erõs Ferenc, Érsek Enikõ és Tóth Béla önkor-
mányzati képviselõk, illetve a különdíjak felajánlói.
Négyes fogat különdíjat adtak át a Rõdner Biztonsági Szolgálat
felajánlásában Gosztola Józsefnek, a Sárbogárdi LE tagjának.
Gosztola Dávid (Sárbogárdi LE) Tóth György és családjának kü-
löndíját kapta.

A legjobb nõi hajtó különdíját, egy
szép, kézi készítésû gyöngysort Sza-
bóné Czuczai Katalin felajánlásában
Kiss Olga (Nagylóki SE) kapta.
Baranyai Kitti (Sárszentágotai LK)
szintén Szabóné Czuczai Katalin kü-
löndíját kapta.
A verseny után a gyerekeknek malac-
fogóversenyt rendeztek. A háromszor
megismételt malacindításon a mala-
cot végül Németh Roland vihette
haza.

A nap befejezéseként tombolasorsolásra is sor került. A rengeteg
nyeremény egyik fõdíját, az Andromeda Travel négyszemélyes,
egyhetes görögországi nyaralását nyerte: Raffainé Vámosi Ani-
kó.
A tombolacsikót Nagy Noémi és Nagy Dávid nyerték. A csikó jó
helyre került a sárszentmiklósi gazdálkodó Nagy családhoz.
A szervezõk ezúton is megköszönik a támogatók segítségét, akik-
nek köszönhetõen sikerült megrendezni ebben az évben is ezt a
színvonalas versenyt.
Fõ támogatók: Sárbogárd Város Önkormányzata, Andromeda
Travel, Alapi Termelõ Szövetkezet, Rõdner Biztonsági Szolgálat,
Aranyponty Zrt., Lara-Therm Kft., Bódis Lajos – Adony.
További támogatók voltak:
Berkei Zoltán, Braun Tiborné, D-13 Postabalamb Sportegyesü-
let, Dévényi János, Elnik Róbert, Elnik István, Fagyöngy Virág-
bolt, Fésû János, Fésû József – Gipszfal ’94 Kft., GázModul – Sár-
bogárd, Han Shun Kft. Áruház – Sárbogárd, Hérincs József, Hor-
váth Ferenc, Huszár Gábor, József Attila Mûvelõdési Ház – Sár-
bogárd, Kovács Imre, Köõ Imre – Alap, Közév Kft., Molnár Jó-
zsef – Dinnyés, Menõ Manó – Sárbogárd, Mergl István – Center
Sport, Molnár István – Takarmánybolt, Molnárné Gyõri Szilvia –
Zöldség–Gyümölcs, Nagy László, Örkényi Zoltánné – Zöldséges,
Puha Ferenc, Sáfrány Zoltán – Sáfrány Pékség, Semjén család –
Mezõszilas, Szántó József, Szõnyegi György, Filibusz Kft., Zse-
bõk Vasbolt – Sárbogárd.
Ez a rendezvény sok messzi földrõl érkezõ látogatót is vonzott, s
úgy gondolom, hogy akik városunkban töltötték ezt a napot, szép
emlékekkel mentek este haza, s elviszik településünk jó hírét.

Hargitai Lajos, Hargitai Gergely
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Családi nap Alapon

Az alapi óvoda udvarán 2003 óta minden
évben megrendezik a családi napot. E nap
különlegessége, hogy erre az egész falut
várják, hiszen szinte minden család érin-
tett valamilyen módon az óvoda által. Ki
maga is volt óvodás, kinek volt, vagy van
jelenleg is óvodás gyermeke.
Az idei esztendõ a „Családok éve”. Errõl
és az összefogás jelentõségérõl szólt Mé-
hes Lajosné polgármester asszony a meg-
nyitóban, s errõl beszélt Hargitai Enikõ, az
Alapi Óvodásokért Közalapítvány kurató-
riumának elnöke. A közalapítvány volt a
családi nap kezdeményezõje, ami mára
már igazi siker, Alap község hagyományá-
nak része lett. Egyre többen jönnek el
együtt tölteni ezen a napon egy délutánt. S
ehhez mindenki hozzáadja a maga erejét,
tehetségét, odaadó szeretetét.
Míg az udvaron zajlott a sokféle program,
az anyukák otthonról hozott nyersanyag-
ból sütötték a palacsintát, lángost. Ki egy
kiló lisztet hozott, ki tojást, miegyebet, ki a
szívesen adott munkáját adta a naphoz. Az
önkormányzat is támogatja az alapítványt,
s ennek a napnak is minden bevétele az
alapítvány kasszájába megy. Ebbõl viszik a
gyerekeket kirándulni, s gazdagítják esz-
közökkel az óvodai nevelés lehetõségeit.

Hagyomány, hogy ezen a napon sokan jön-
nek fõzni. Ki ezt, ki azt készít.
Méhes Lajosné polgármester asszony le-
vágta négy kakasát, s abból fõzött kakas-
gulyást 100 fõre, készített bodzaszörpöt,
sütött szilvalekváros leveles hájas tésztát.
Fõzött Erõs István, fõztek a végzõs nyolca-
dikosok osztályfõnökük vezetésével, fõ-
zött Vájer Bandi, s a vadásztársaság is
vadpörköltet Méhes Lajos és Szemler Já-
nos közremûködésével, fõzött Erõs Anna,
Matyej Judit és Tóth István is. Az önkéntes
fõzõk, akik a vendégek számára az ebédet
készítették, egy-egy kötényt és egy köszön-
tõverset kaptak ajándékba.
A színpadon felléptek az alapi és a cecei
óvodások mesedramatizálással. A nyolca-
dikosok bemutatták táncukat, és persze a
kis néptáncosok mûsora is része volt a csa-
ládi napnak. Fellépett a Ten Dance cso-
port, Sinka Attila Bíró Krisztivel, a vajtai
hastáncosok és a Mezõföld Népi Együttes.
Az udvar különbözõ részeiben pedig sok
érdekes elfoglaltságra invitálták az apró-
népet. Volt ugróvár, lufihajtogatás, arcfes-
tés és sok egyéb. Késõ estig jól érezték
magukat itt a családok.

Hargitai Lajos

Köszönet
Köszönetet mondunk az Összefogás Pusz-
taegres Jövõjéért Egyesület tagjainak, akik
a Pusztaegresi Kölyökvár Óvoda támoga-
tására rendezett jótékonysági bál szerve-
zésében részt vettek. Köszönjük az óvodás
gyermekek szüleinek, a településünkön la-
kóknak a bálon való részvételt. Nem utolsó
sorban köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik támogatói jegy vásárlásával, tom-
bolatárggyal, vagy más adománnyal hozzá-
járultak a rendezvény bevételének növelé-
séhez.

A Kölyökvár Óvoda pedagógusai,
dajkái és óvodásai

II. Pusztaegresi
Polgárõrnap

A Pusztaegresi Polgárõr Egyesület
szeretettel meghív
minden érdeklõdõt

2011. május 21-én

tartandó II. Polgárõrnapjára,
mely a sportpályán kerül

megrendezésre a következõ
programokkal:

10.00 megnyitó;
10.15 citerazene;
10.30 lánglovagok – a sárbogárdi tûzoltóság
bemutatója gyerekprogramokkal;
12.00 ebéd;
13.00 közös kocsikázás a polgárõregyesületek
autóival;
14.00 az Írisz Orientális Hastánccsoport mûso-
ra;
14.30 a Pálhalmai Büntetés-végrehajtási Inté-
zet kutyás csoportjának bemutatója – lehetõ-
ség nyílik kutyasimogatásra, kérdések feltevé-
sére a témával kapcsolatban;
15.30 No Comment hiphopbemutató;
16.00 Krav-Maga katonai közelharc-bemutató;
20.00 szabadtéri diszkó (a belépés ingyenes).
Napközbeni gyerekprogramok: palacsintaevõ-
verseny, kötélhúzás, aszfaltrajz, lufifújó-ver-
seny.
Az egész napos program alatt lehetõség nyílik a
következõkre: büfé, kürtõskalács, ingyenes
kézmûves-foglalkozás Dezsõ Csillával, vattacu-
kor, fagylaltárusítás, lufiárusítás.

Országos Díjugrató Lovasverseny
Alap, 2011. május 21. 9 óra.

A verseny helye: Arany János MSZ Alap, Tavasz-major
A verseny fõvédnökei: Varga Gábor országgyûlé-
si képviselõ, Sasvári Sándor színmûvész.
Versenyszámok:
* B1a, B1b stílusverseny –

kezdõ lovak és lovasok részére,
* B1c, B2 kategória – nyitott ifjúsági verseny,
* B3 kategória – nyitott verseny
* B4 kategória – Bálint László-emlékdíj
* B4 kategória – Alapi Nagydíj
A versenyszünetekben: a Mészáros család
pónibemutatója, Érsek Anett egyesfogat-hajtó
világbajnok bemutatója, mezõgazdasági gépbe-

mutató, népmûvészeti játszóház és kirakodóvá-
sár, ugrálóvár.
Egész nap pónilovaglási lehetõség.
Kulturális program:
* Mezõföld Népi Együttes, Alap
* Arany László Általános Iskola

gyermektánccsoport, Alap
* Ten Dance Tánccsoport (Radnai Zoltán), Alap
* Németkéri Német Nemzetiségi Táncegyesület
* Sasvári Sándor színmûvész
Mindenkit szeretettel vár a rendezõség!

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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Hármas keresztelõ
„Boldog az ember nyilván, Ki az Istent féli, Õ útaiban járván, Ösvé-
nyit kedveli. Mert magadat táplálod Kezed munkájával, Isten meg-
áldja dolgod, Lát jó állapottal.
Házadban feleséged, Mint a szõlõvesszõ, Szép gyümölcsöt hoz né-
ked, Ha eljõ az idõ. Meglátod gyermekidet Te asztalod körül, Rend-
del, mint olajvesszõt, Kikben szíved örül.
Ez igen szép ajándék, Mit az Isten enged Az õbenne hívõknek, Akiket
õ szeret. És végre te meglátod Fiadnak fiait, A Sionnak csudálod
Nagy szép békességit.” (128. genfi zsoltár)

Hármas keresztelõ volt vasárnap Sárbogárdon a református
templomban az istentisztelet elõtt. Jákob Zoltán, a gyülekezet
kántora, a református kórus karnagya és felesége második gyer-
mekét, Sándort, valamint Bodnár Tamás és felesége gyermekét,
Dávidot, illetve a Baki család gyermekét, Dzsesszika Arabellát
tartották keresztvíz alá a keresztszülõk. A 128. zsoltár éneklése
nyitotta meg az istentiszteletet. A református énekkar a „Hálát
adok Uram az életért…” kezdetû énekkel köszöntötte a családo-
kat.

A keresztelõn Sándor Levente sárbogárdi lelkipásztor szolgált.
Üzenetében kiemelte Isten megkülönböztetõ szeretetét, amely a
keresztségben megnyilvánul.

Hargitai Lajos

A gyászoló család és Mezõszilas Község Önkormányzata
mély fájdalommal tudatja, hogy

KISS GÉZA
a település 20 éven át volt polgármestere,

a községi Németh László-díjjal kitüntetett polgára
súlyos betegség után, életének 67. évében elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatásáról késõbb történik intézkedés.

Az elhunytat Mezõszilas község saját halottjának tekinti.

Táviratcím: Kiss Gézáné, Mezõszilas, Rákóczi u. 59.,
Mezõszilas Község Önkormányzata, Mezõszilas, Fõ u. 111.

Nemcsak a húszéveseké a világ!
A Bogárdi Hetek programjában hétfõn es-
te a város nyugdíjasklubjainak közös mû-
sorának tapsolhattak az érdeklõdõk.
A töbörzsöki nyugdíjasok paródiája, a
„Fogadás a polgármesteri hivatalban” óri-
ási sikert aratott. A jelenet végén felhívták
a színpadra a város valódi alpolgármester-
ét, Novák–Kovács Zsoltot, s együtt koccin-
tottak az „orosz delegációval”.
A sárbogárdi nyugdíjasklub énekkara saját
szövegekkel adott elõ dalokat a nyugdíja-
sok életébõl. A pusztaegresi táncosok ke-
ringõt táncoltak. Dr. Lendvai György a
Czegelnyik Jelena zongorakíséretével el-
hangzó Schubert: Rondo hegedûszólója
mellett a versmondás mûfajában is reme-
kelt. Szinte teljesen hiba nélkül adta elõ a
Pázmány lovag címû elbeszélõ költe-
ményt.
A sárhatvani asszonyok énekkarként mu-
tatkoztak be nagyon hangulatos mûsoruk-
kal, de aztán egy töbörzsöki táncospár be-
mutatóján fellelkesedve a színpad elõtt õk
is táncra perdültek.
A nyugdíjasok kimeríthetetlen alkotóked-
ve megmutatkozott Lakatosné Ilonka,

Horváth Istvánné és Szabóné Czuczai Ka-
talin versmondásában, Schwarznéval kö-
zös jelenetükben és a sváb leányok éneké-
ben.
A mûsor végén minden szereplõ felment a
színpadra, és a közönséggel együtt eléne-
kelték a nyugdíjasok himnuszát: „Szeres-
sük egymást gyerekek…”
Ezt a találkozót áthatotta a Bogárdi Hetek
legfontosabb üzenete: huszonöt éve város
a forma szerint Sárbogárd, de igazán vá-
rossá akkor válhatunk, ha az emberek ezt

az ezer darabból összetákolt települést az
emberi lelkekben kapcsolják valóságosan
egybe. Csak így válhatunk igazán méltóvá,
hogy ennek a térségnek igazi, vonzó városa
legyünk. Mutassuk hát meg magunkat egy-
másnak, hogy kik vagyunk! Nyissuk ki a
szívünket a másikak felé, a többi ember fe-
lé, s ha felizzik az egymás iránti szeretet
lángja, az egybekapcsolódó szívek szélesre
táruló városkapuján az egész világ befér.

Hargitai Lajos

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt a

MÉSZÖLY-GÁLÁRA,

melyet 2011. május 19-én
17 órakor tartunk a József Attila

Mûvelõdési Központban.

A Mészöly Géza Általános Iskola
tanulói, nevelõi
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HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2011. május 13-ai ülésén elfogadta:
– a 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendeletet
a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011.
évi költségvetésérõl szóló 4/2011. (II. 15.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról;
– a 14/2011. (V. 17.) önkormányzati rendeletet
a jármûvek behajtási engedélyeinek kiadási és
felülvizsgálati rendjérõl szóló 43/2004. (XII. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 15/2011. (V. 17.) önkormányzati rendeletet
az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.
(VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 16/2011. (V. 17.) önkormányzati rendeletet
az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jo-
gok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálko-
dásról és értékesítésének egyes szabályairól
szóló 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet
módosításáról;
– a 17/2011. (V. 17.) önkormányzati rendeletet
a város saját halottjává nyilvánításról;
– a 18/2011. (V. 17.) önkormányzati rendeletet
a képviselõ-testület és szervei szervezeti és
mûködési szabályzatáról szóló 10/2007. (III.
19.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási
idõben a polgármesteri hivatal szervezési cso-
portjánál.

Demeterné Dr. Venicz Anita jegyzõ

FELHÍVÁS
Felhívom azon egyéni vállalkozók, illetve gazda-
sági társaságok figyelmét, akik elhanyagolt,
gazos területek kaszálásával foglalkoznak, hogy
a 2011. év során is szükségessé válhat a közér-
dekû védekezés elvégzése, melynek elrendelé-
sérõl Sárbogárd város jegyzõje dönt.
Várom azon egyéni vállalkozók, illetve gazdasá-
gi társaságok árajánlatait, akik kézi, motoros
kézi, illetve gépi kaszálást vállalnak.
Kérem, hogy az árajánlatot Ft/m2+áfa, vagy
áfamentes egységáron határozzák meg.
Az árajánlatok beérkezését követõen – az adott
gyommal fertõzött terület kaszálására, eseti fel-
mérést követõen – egyedi szerzõdést köt az
ajánlattevõvel a polgármesteri hivatal.
Kérem, hogy az árajánlatokat 2011. május
31-éig írásban, postai úton, elektronikus levél-
ben, vagy faxon szíveskedjenek eljuttatni az
alábbi címre:
Sárbogárd város polgármesteri hivatala, ható-
sági osztály, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.,
e-mail: hatosag@sarbogard.hu, fax: 06 /25/
520-280.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a kör-
nyezet védelmének általános szabályiról szóló
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e)
pontjában és az 51. § (3) bekezdésében foglal-
taknak megfelelõen Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának képviselõ-testülete a 2011. má-
jus 13-ai ülésén „Tájékoztató a környezet álla-
potáról, a város környezetvédelmi helyzetérõl, a
bánya üzemelésének környezetre gyakorolt ha-
tásairól” tárgyú elõterjesztés alapján elemezte,
értékelte illetékességi területén a környezet ál-
lapotát.

A hivatkozott jogszabályi helyekben foglaltak-
nak megfelelõen tudatom, hogy a fenti tárgyú
elõterjesztés és Sárbogárd Város Települési
Környezetvédelmi Programja megtekinthetõ
Sárbogárd város honlapján (www.sarbo-
gard.hu), valamint munkaidõben a Sárbogárd
városi polgármesteri hivatal mûszaki osztályán
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., em. 4. sz. iro-
da).

Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

Sárbogárd Város Önkormányzata kép-
viselõ-testületének 18/2004. (IV. 9.) ön-
kormányzati rendelete, az önkormány-
zat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gya-
korlásáról, a vagyonnal való gazdálko-
dásról és értékesítésének egyes szabá-
lyairól szóló rendelet 9. § (3) és (4) be-
kezdésében foglaltaknak megfelelõen a
következõ szerzõdéseket, megállapodá-
sokat tesszük közzé (lásd. táblázat):

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Retro diszkó a Mészölyben

A Mészöly Géza Általános Iskola aulájában fergeteges hangulatot teremtett a szombati
retro diszkóban egy zumbázó lánycsapat. Az est bevételét az iskola alapítványának támo-
gatására fordítják. /H/

GUMIKEREKES
NÉPI

FOGATHAJTÁS
NAGYLÓKON

A LOVAS PÁLYÁN

2011. május 21-én
(szombaton) 10 órától.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Hajnal Attila és baráti társasága
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SÍC – hírek, eredmények
Az elmúlt hétvégén egyesületünk a MALÉV SC által rende-
zett MALÉV Kupán, valamint a Budapesti Íjász Szövetség bu-
dapesti diákolimpiai íjászversenyén vett részt.
A május 14-ei MALÉV Kupán elért eredményeink: teljes távon
(90-70-50-30 m) ifjúsági fiú kategóriában Lovász Balázs 2. he-
lyezést, teljes távon (70-60-50-30 m) kadet fiú kategóriában
Horváth Tamás 2. helyezést, rövid távon (40-30 m) kadet lány
kategóriában Katona Dorottya 1. helyezést, rövid távon felnõtt
nõ versenyzõnk, Hargitai Enikõ 2. helyezést, teljes távon
(70-60-50-30 m) veterán férfi kategóriában Gilicze László 1.
helyezést ért el.
Május 15-ei, budapesti diákolimpiai eredményeink: Katona
Dóri 3., Tóth Sándor 4., Stadler Balázs 5. helyezést ért el.

MEGHÍVÓ
Május 21-én 14.00 órakor, a Sárbogárdi Hetek keretében
edzéssel egybekötött – ingyenes – íjászbemutatót és íjásztobor-
zót tartunk, amelyre ezúton hívjuk a tisztelt szülõket, gyerme-
keket és fiatalokat. (Rossz idõ esetén május 22-én, vasárnap,
14.00 órakor tartjuk meg a rendezvényt.)
Egyesületünk mindenki számára nyitott, várjuk az íjászat iránt
érdeklõdõ gyermekeket, fiatalokat és középkorú felnõtteket,
valamint az idõsebb korosztályhoz tartozókat. Felszerelést biz-
tosítunk! Amit hozni kell: szorgalom, kitartás és fegyelem.
Még nem késõ, hogy kérjük mindazokat, akik még nem döntöt-
tek a személyi jövedelemadójuk 1 %-áról, legyenek segítsé-
günkre, támogassák egyesületünket!
Adószámunk: 18491074-1-07.
Köszönjük!
Tisztelettel várunk mindenkit a hétvégi íjászbemutatóra!

Sárréti Íjász Club Egyesület (SÍC),
Gilicze László, 06 (30) 387-6842

Kosárlabda, Megyei I., 5-8. hely

Az alapszakasz-vereség után
gyõzelem Várpalota ellen!
Sárbogárd KC–Várpalota KC 74:72

Németh K.: 10/3 p, Botka I.: 23 p, Szilassy M.: 7/3 p, Németh T.:
8/3 p, Csurgó P.: 11/6 p, Hortyi B.: 13/6 p, Boda G.: 2 p, Kéri D.,
Szávics D.
A rájátszás utolsó hazai mérkõzésén végig kiélezett, szoros talál-
kozón gyõzte le csapatunk az esélyesebb Várpalota KC-t. Mikor,
ha nem akkor, amikor a legfontosabb. Bár még a visszavágó hát-
ravan, de ne szaladjunk elõre.
Hazai kosárral kezdõdött a mérkõzés, amire az ellenfél gyorsan
válaszolt, majd ismét Németh Krisztián dobott egy triplát. Az el-
lenfelünk sem maradt el, kiegyenlített, majd fej fej mellett halad-
tunk egészen a negyed végéig, három ponttal az elõny ott (19-22).
A 2. negyedet jobban kezdte a Palota. Elhúztak tíz (24-34), majd
tizenhárom ponttal (27-40). Ekkor játékunkat inkább a küzdelem
jellemezte, és kevésbé a pontosság. A félidõre hoztunk a lemara-
dásból, de így is nyolc oda (38-46). Azt gondolták többen, hogy
megismétlõdik az alapszakasz hazai mérkõzése, ahol a félidei
elõnyt nem tudta csapatunk ledolgozni.
A 3. negyedben a statikusabb játékra helyeztük a hangsúly. Maga-
sabb szerkezetû csapattal folytattuk a küzdelmet. Határozott, ke-
mény védekezésünknek meg is lett az eredménye, vetélytársunk
ebben a periódusban csak 8 (!) pontot tudott dobni. Azt minden-
képpen ki kell emelni, hogy szabályos és kemény védekezéssel ér-
tük ezt el, mivel egyetlen büntetõt sem kapott a Várpalota KC.
Feljöttünk két pontra (52-54).
A záró szakasz ott folytatódott, ahol az elõzõ abbamaradt. Cen-
ter-túlsúlyos, felállt védekezés elleni játék, higgadtnak nem ne-
vezhetõ, parázs hangulat – átvettük a vezetést! (65-58). Ekkor egy
vitatható idõszak következett a meccsen: a hazai pálya számunkra
soha nem tapasztalható elõnye átbillent a vendégek oldalára,
aminek következtében ismét vezet az ellenfél! Azonnal idõt kért a
csapatunk, ami alkalmas volt arra, hogy megnyugodjunk kissé, át-
beszéljük a hátralévõ három perc taktikáját. Tudtuk: ha a saját já-
tékunkat játsszuk, akkor teljesen mindegy, hogy hazai, vagy ide-
genbeli mérkõzésen lépünk pályára, hogy ki vezeti a találkozót,
nyerhetünk. Az idõkérés jól jött a játékvezetõi párosnak is. A kez-
deményezés nálunk, büntetõt ítélnek javunkra, és nálunk az
elõny, ha csak egy pont is (67-66). Ezután 3-4 pont ide, majd egy
eladott labda, és újra csak egy (71-70)! 35 másodperccel a vége
elõtt támadhatunk, ha kosarat szerzünk, még akkor sem biztos a
gyõzelem, mert az ellentámadásból hármassal egyenlíthet a Palo-
ta. A palánk alatt Botka kap labdát, befordul, majd faulttal együtt
bedobja a ziccert. A megítélt büntetõ kimarad. Gyors ellentáma-
dás kosárral, és máris szoros a végjáték, de csak 6 másodperc van
vissza. (73-72) Csurgó hozza a labdát, és a félpályánál szabályta-
lankodnak vele szemben, éppen akkor, amikor lejárt az idõ. Idõn
túli büntetõk következnek. Nyertünk! (74-72)
A visszavágóra nagyon készülünk. Tudjuk, hogy még nehezebb
mérkõzés vár ránk a várpalotai csarnokban. Szeretnénk nyerni
idegenben is, hogy a 2011. június 4-én az ARÉV csarnokban meg-
rendezésre kerülõ kosaras napon az 5. helyért játszhassunk.

Sárbogárd KC

Versenykiírás a Sárbogárdi Hetek
keretében megrendezésre kerülõ
ASZTALITENISZ-VERSENYRE

A verseny helye: Sárbogárd, a Szent István iskola tornacsarno-
ka.
A verseny ideje: 2011. május 21-22., szombat-vasárnap, 9.30
óra. Szombaton amatõr játékosok részére egyéni verseny.
Versenyszám: 2 fõs csapatok versenye, rövidített DC-formá-
ban.
A verseny rendezõje: a sárbogárdi polgármesteri hivatal és a
Sárbogárd AK.
Versenybíróság: elnök – Papp László, tagok – Németh János.
Résztvevõk: azon versenyzõk, akik a helyszínen beneveznek és
NB III-nál magasabb osztályban nem játszanak. (A vasárnapi
versenynapra érvényes.)
Nevezés: a helyszínen 8.30 óráig.
Díjazás: a gyõztes csapat kupát és érmet kap, valamint 1 évre
övé a vándorserleg; a második és harmadik helyezettek érem-
díjazásban részesülnek.
Egyebek: a versennyel kapcsolatos költségeket a rendezõ szerv
viseli, egyéb költségeket az egyesületek. A helyszínen asztalite-
nisz-felszerelések, borítások, ütõk vásárlására lesz lehetõség.
Az öltözõben hagyott tárgyakért felelõsséget nem vállalunk.
Minden érdeklõdõt és versenyzõt vár a szervezõbizottság!
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A Turul Macron csoport
eredményei

Besnyõ–Alap 0-1
Zichyújfalu–LMSK 2-0
Nagyvenyim–Nagylók 0-8
Dunamenti Abroncsgyártók–
Elõszállás 1-3
Mezõkomárom–Szabadegyháza II. 1-8
Soponya–Dunapentele 4-3
Perkáta–Kisapostag 12-1

A Turul Macron csoport állása

1. Nagylók 23 20 1 2 74 23 51 61
2. Zichyújfalu 24 17 2 5 68 30 38 53
3. Alap 24 14 2 8 60 41 19 44
4. Besnyõ 24 13 3 8 67 47 20 42
5. Perkáta 24 12 6 6 68 34 34 42
6. Dunapentele 24 12 3 9 62 47 15 39
7. LMSK 24 12 210 51 43 8 38
8. Elõszállás 24 10 7 7 54 40 14 37
9. Szabadegyháza II. 23 10 211 54 56 -2 32
10. Soponya 23 8 8 7 55 47 8 32
11. Nagyvenyim 24 8 313 33 49 -16 27
12. Dunamenti

Abroncsgyártók 24 3 318 22 70 -48 12
13. Kisapostag 24 3 021 20 90 -70 8
14. Mezõkomárom 23 1 418 25 96 -71 7
Kisapostag csapatától -1 pont levonva.

A Femol csoport állása
1. Aqvital–

Publo Csákvár 26 26 0 0 124 7 117 78
2. Velence 26 16 4 6 74 34 40 52
3. Kisláng Telmex 26 15 4 7 61 33 28 49
4. Martonvásár 26 14 6 6 42 20 22 48
5. Iváncsa 26 14 6 6 55 34 21 48
6. Kápolnásnyék 26 14 210 59 51 8 44
7. Baracs 26 12 7 7 49 39 10 43
8. Szabadegyháza 26 12 5 9 41 50 -9 41
9. Bakonycsernye 26 11 510 33 42 -9 38
10. Dunafém–

Maroshegy 26 10 115 43 67 -24 30
11. Polgárdi 26 8 414 31 50 -19 28
12. Pákozd Eudeal 26 6 614 31 51 -20 24
13. Etyek 26 5 417 32 81 -49 18
14. Sárszentmiklós 26 9 116 53 66 -13 17
15. Pusztavám 26 4 220 28 75 -47 13
16. Káloz 26 2 321 21 77 -56 9
Dunafém-Maroshegy, Etyek, Pusztavám csapatától -1,
Sárszentmiklós csapatától -11 pont levonva.

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Sárosd 26 22 3 1 118 24 94 69
2. Mezõfalva 26 20 2 4 65 10 55 62
3. Aba–Sárvíz 26 18 4 4 65 27 38 58
4. Adony 26 18 4 4 62 26 36 58
5. Seregélyes 26 17 4 5 82 35 47 55
6. Lajoskomárom 26 12 8 6 48 39 9 44
7. Pusztaszabolcs 26 10 610 54 56 -2 36
8. Sárbogárd 26 9 611 43 52 -9 33
9. Kulcs 26 9 611 49 55 -6 32
10. Mezõszilas 26 8 612 40 57 -17 30
11. Dég 26 8 414 55 70 -15 28
12. Vajta 26 5 615 53 76 -23 21
13. Enying 26 4 913 42 59 -17 21
14. Rácalmás 26 5 516 41 76 -35 20
15. Cece 26 2 618 25 81 -56 12
16. Sárszentágota 26 1 124 27 126 -99 4
Kulcs csapatától -1 pont levonva.

Kézilabda

„Bedaráltuk” a vendéglátókat
Seregélyes–Sárbogárd II.

33:24

Fiatal csapattal érkeztünk május 14-én Se-
regélyesre. Átlövõinket a másnapi mérkõ-
zésre pihentettük, így az ellenfél méltán
reménykedhetett egy jobb eredmény el-
érésében.
Technikai hibák, ellépések, eladott labdák
jellemezték játékunkat az elsõ félidõben,
ami 20:12-re zárult Seregélyes javára.
Újonnan igazolt játékosunk, Fésû Máté
ezen a meccsen mutatkozhatott be. Szép
megmozdulásai, lövései voltak, a lövések
pontosságán azonban még látszott az
edzések hiánya. Szilveszter János nyújtott
jó teljesítményt 5 találatával, valamint Sza-
bó József Zsolt (Totó) játszott jól.
Borostyán, Németh–Varga R. (1), Szil-
veszter J. (5), Fésû M. (2), Szabó J. Zs. (4),
Németh II. T. (3), Szabó J. (1), Hegedûs N.
(3), Bodoki Gy. edzõ (2), Vorsléger Z. (1),
Kaló P. (2).

Rácalmás–Sárbogárd I.
27:31

Nehéz mérkõzés várt a fiúkra vasárnap
délelõtt, hiszen a „kötelezõ” gyõzelem el-
érése a legnehezebb feladat idegenben. A
Rácalmás csapata mögöttünk áll a tabel-

lán, és már régóta szeretnének bennünket
megverni, eddig azonban ez nem sikerült
nekik.
Szépszámú nézõ kísérte el a csapatot a
meccsre, buzdításuk kellett is, hiszen az el-
sõ félidõ 12. percében az ellenfél vezetett
6:3-ra. Ezután felváltva estek a gólok, így a
30. percre 16:15-re vettük át a vezetést.
A reklamálás miatt eltiltott Bodoki edzõ
helyett a Rehák–Takács kettõs dirigálta a
csapatot.
Borostyán és Németh kapusok bravúrjai-
nak, ifj. Bodoki gyönyörû átlövéseinek
(tízszer talált az ellenfél kapujába), Pluhár
szép beállós góljainak, Németh II. gyors és
hatékony védõmunkájának köszönhetõen
a második félidõben gyors és látványos já-
tékkal szinte „bedaráltuk” a vendéglátó-
kat. Megérdemelt 27:31-es eredmény szü-
letett a VAX Sárbogárd javára.
Borostyán, Németh–Varga R., Szilveszter
J., Szabó J. Zs., Németh II. (3), Kaló P.,
Nacsa M. (5), Rehák T., Balogh V. (6),
Takács L. (1), Pluhár T. (6), ifj. Bodoki Gy.
(10).
A következõ összecsapásra
Martonvásáron kerül sor má-
jus 22-én, vasárnap, 11 órától.
Hajrá, Sárbogárd!

Tudósítónktól

Az Agárdi Termál csoport
eredményei

Rácalmás–Mezõfalva 0-4

Enying–Cece 0-1

Adony–Mezõszilas 1-0

Aba-Sárvíz–Pusztaszabolcs 0-0

Sárosd–Seregélyes 5-3

Sárszentágota–Vajta 3-5

Lajoskomárom–Sárbogárd 3-2

Dég–Kulcs 1-3

A Femol csoport eredményei

Etyek–Aqvital-Publo Csákvár 0-10

Iváncsa–Kápolnásnyék 2-0

Velence–Kisláng Telmex 1-2

Szabadegyháza–Baracs 0-7

Bakonycsernye–Káloz 2-1

Sárszentmiklós–Polgárdi 3-0

Martonvásár–Dunafém-Maroshegy 3-2

Pusztavám–Pákozd Eudeal 2-1

MEGHÍVÓ
Kedves egyesületi tagunk!

A „VAX” KÉZILABDA EGYESÜ-
LET (7000 Sárbogárd, József A. u. 14.)
2011. május 24. napján 19.00 órakor a
tornacsarnok öltözõjében évi rendes
közgyûlést tart, melyre ezúton tisztelet-
tel meghívunk.

Napirendi pontok:

1. Az egyesület 2010. évi beszámolója
(elnök).

2. Az egyesület 2010. évi közhasznúsági
jelentése.

3. A felügyelõ-bizottság jelentése.

4. Döntés az elnök, a közhasznúsági és a
felügyelõ-bizottság jelentésérõl.

5. A 2011. évi pénzügyi terv tárgyalása
és döntés.

6. Elõterjesztés és döntés az egyesület
tagjainak személyében bekövetkezett
változásokról.

7. Egyebek.

Tájékoztatunk, hogy a közgyûlés hatá-
rozatképtelensége esetén a megismé-
telt közgyûlést változatlan helyen és na-
pirenddel 2011. május 24. napján19.30
órakor tartjuk.

A megismételt taggyûlés a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatké-
pes.

Bodoki György elnök
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Miklósi hírcsokor
Iskolánkban a különbözõ világnapok közül szívesen válogatunk,
és tesszük így emlékezetessé, megfoghatóbbá, megjegyezhetõbbé
tanulóink számára az egyes napok üzenetét, mondanivalóját.

Európa-nap

Május 12-én a felsõs osztályok három szünetben is Európa népei-
vel foglalkoztak. Országismereti totót töltöttek ki, híres európai
épületeket raktak ki apró darabokból, a nap végén még egy közös
tánccal is próbálkoztak a 6. b osztályosok az udvaron az ered-
ményhirdetés után.

Madarak és fák napja

Akadályversenyeztek az alsósok
Az iskolaotthon lehetõséget nyújt számtalan szabadidõs program
megvalósítására is, mely hozzájárul a gyerekek sokoldalú fejlesz-
téséhez. Így került sor a jó idõ beköszöntével egy ízig-vérig sza-

badtéri eseményre, az akadályversenyre. A szó sok felnõttben is
nosztalgikus, önfeledt játékkal töltött perceket, hajdani iskolai
emlékeket idéz. Iskolánk fontosnak tartja, hogy új köntösben, de
tovább éljenek, váljanak ismertté közösségformáló tevékenysé-
gek a gyerekek körében. Május 12-én az alsó tagozatosok így igazi
akadályversenyen vettek részt. Minden osztály két csoportra vált,
megalakultak a csapatok. Neveket is választottak. Így lettek töb-
bek között sasok, pumák és tavirózsák. Nyolc állomáson küzdöt-
ték keresztül magukat érdekes feladatokkal, melyeket kellemes
nyári melegben, kint, a természetben oldottak meg. A végén
cukorkát kaptak a gyõztesek. Ez egy izgalmas délután volt.

Focitorna

2011. május 10-én délután 3 órakor rendezték meg a focitornát a
sárszentmiklósi nagypályán. Sajnálatos módon Alap csapata nem
jött el. Elõször Cecével játszottunk, akik ellen 4:0-ra nyertünk.
Majd jött a Mészöly csapata, akikkel izgalmas döntetlent játszot-
tunk. Mivel Sárbogárd megverte Cecét 3:0-ra, ennek köszönhetõ-
en I. helyezést értünk el. Az egész csapat hatalmas örömben tört
ki, még a szülõk is, akik a pálya szélérõl buzdítottak bennünket.

Bartók Zoltán, Bátai László, Csanádi Levente 4. a

Atlétika

Idén is megrendezésre került a körzeti atlétikai verseny május
10-én, Sárbogárdon a Mészöly iskolában. Az elsõ versenyszám a
60 méteres futás volt. Második feladatként a távolugrás jött. Utá-
na következtek sorrendben a kislabdadobás, a váltófutás. Meg-
szereztük az elsõ helyet!
Nagyon jól éreztük magunkat. A csapat tagjai: Bögyös Bendegúz,
Kovács Dominik, Kaszás Norbert, Kondor Kristóf, Iván Zoltán,
Dörögdy Dániel. Bögyös Bendegúz egyéniben is I., Kaszás Nor-
bert pedig III. helyezett lett.

Bögyös Bendegúz, Kovács Dominik 4. a

Megyenap

A minden évben megrendezésre kerülõ megyenapnak idén
Fehérvárcsurgó adott otthont az elmúlt hétvégén. A nemrégiben
felújított Károly-kastély parkjában számtalan program várta az
ide látogatókat. A parkban gyermekprogramok, népmûvészeti ki-
állítás és vásár, na és persze finomabbnál finomabb ételek sora hí-
vogatta az embereket. A szabadtéri színpadon, a közel 80 fellépõ
között a sárszentmiklósi iskola 2 csoporttal is képviseltette magát:
a Törekvõ néptánccsoport, melyet iskolánk tanítványai alkotnak,
és a felnõttcsoport, amelyben tanáraink közül többen is táncol-
nak.

A felnõttcsoport nemrég állt
össze, így ez volt az elsõ fellé-
pésük ebben a felállásban.
Talán jobban izgultak, mint
mi, gyerekek.
Nagyon sikeres volt mindkét
csoport mûsora. Sokszínû
volt az elõadások sora. A fel-
lépõk este kilencig folyama-
tosan váltották egymást a
színpadon. Aki ellátogatott
ide, nagyszerû élményekkel
gazdagodott ezen a napsüté-
ses hétvégén.

Paczona Boglárka 6. a

Egészség témahét

Iskolánk már második éve szervezi meg az egészséghetet, mely-
nek célja, hogy tanulóink környezettudatos, természetkedvelõ,
egészséges felnõttek legyenek. A hét egyik, külsõ helyszínen meg-
valósuló programja, hogy a hetedik és a nyolcadik évfolyam ké-
miaóra keretében üzemlátogatáson vesz részt. A hetedik évfo-
lyam a szennyvíztisztító telepre, a nyolcadikosok a hulladékgyûjtõ
telepre látogatott kedden, ahol szakszerû és érdekes tájékoztatást
kaptak az üzem mûködésérõl, jelentõségérõl.

Köszöntötték az édesanyákat

A Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola második osztá-
lyosai a klubkönyvtárban
mûsorral köszöntötték az
édesanyákat. A gyerekek
pedagógusaik, Viski Péter-
né és Kristóf Ildikó irányí-
tása mellett verset mond-
tak, énekeltek, hárman fu-
rulyáztak, egy kisfiú szinte-
tizátoron, két másik pedig
gitáron játszott. A mûsor
végén a gyerekek saját ma-
guk által készített ajándé-
kokkal köszöntötték édes-
anyjukat.

/H/
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A XX. SÁRBOGÁRDI HETEK
PROGRAMJA MÁJUSBAN

Május 20., péntek
I. Sárbogárdi Pókerverseny
Helyszín: Smaragd bár, 15 óra
Nevezni a Hangulat presszóban és a Smaragd bárban lehet.
Szervezõ: Nikander Kft.
„Beatles-est”
Szeless Péter és barátai közremûködésével
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ, 19 óra
Szervezõ: Sárbogárdi Kulturális Egyesület

Május 21., szombat
Történelmi vetélkedõ
a 7-8. osztályosok részére
a Rákóczi-szabadságharc emlékére
Szervezõ: Honvéd Bajtársi Egyesület
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ, 10 óra
Plank Antal-emléktúra
Örspusztára kerékpárral és gyalogosan
Szervezõ: Fejér Megyei Természetbarát Szövetség Városi Bizottsága
Indulás: 8.30-kor a Coop áruház elõl, autóbusszal

Május 21-22., szombat-vasárnap
SPORTNAP
Asztalitenisz-torna, 9 órától
amatõröknek és profiknak
Szervezõ: Sárbogárdi Asztalitenisz Klub
Helyszín: Szent István Általános Iskola
Íjászbemutató, 14 órától
Szervezõ: Sárbogárdi Íjász Club
Helyszín: Sárbogárdi LSC Sporttelep
Brúzsa Miklós-emléktorna
Helyszín: Sárszentmiklós SE Sporttelep, 8 órától
Szervezõ: Sárszentmiklós Egyesület
Tinódi Kupa – sportversenyek
Helyszín: tinódi sportpálya, 9 órától
Polgárõrnap Pusztaegresen
Szervezõ: Pusztaegresi Polgárõr Egyesület
Helyszín: pusztaegresi sportpálya, 10 órától

Május 26., csütörtök
Tavaszi hangverseny
az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola kórusa és a Zeneiskola növendé-
keinek közremûködésével
Helyszín: sárszentmiklósi evangélikus templom, 17 óra
Szervezõ: ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

Május 27., péntek
Ünnepi képviselõ-testületi ülés Sárbogárd várossá nyilvánításának
25. évfordulója alkalmából
Elõadás, kiállítás-megnyitó, fogadás
Szervezõ: Sárbogárdi Múzeum Egyesület, Sárbogárd Város Önkormányza-
ta
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ, 16.30 óra

Május 28., szombat
PÖRKÖLTFESZTIVÁL Dél-Fejér településeinek részvételével
Helyszín: Ifjúsági park, 9 órától
bornap és borkóstoló, népi együttesek bemutatója, kézmûvesek, sajtosok,
mézesek stb., népmûvészeti, iparmûvészeti bemutató és vásár, hagyo-
mányõrzõk mûsora, utcabál

Május 29., vasárnap
Élõ kívánságmûsor
GYERMEKNAP
Ifjúsági park, Sárszentmiklós, Papföld, Rétszilas, Pusztaegres, 10 órától
Játszóház, kerékpáros ügyességi verseny, játékos sportversenyek, Barta
Tóni csúzlizdája, kézmûves-foglalkozások, tûzoltó- és rendõrségi bemuta-
tó, ugrálóvár, arcfestés, népi játékok, gyermekmûsor, mini vidámpark,
szalmavár, gazdatalálkozó, gépbemutató, a Vertikál Zrt. bemutatója

Cecérõl az
Európa-bajnokságra

A szombati alapi díjugrató lovasversenyen több nemzetközi ver-
senyzõ is részt vesz. Külön öröm számunkra, hogy köztük két ha-
zánkfiát is biztathatunk a sikeres bemutatkozásban. A szünetek-
ben rendezendõ mûsor egyik látványossága lesz a vajtai Érsek
Anett pónifogatos bemutatója, akirõl korábban írtunk már az
újságban. Õ a világbajnok magyar csapat tagja.
A díjugratásban már
nem elõször vesz részt
egy 19 éves cecei lány,
Danicsek Zsófi is, aki
egyre szebb eredmé-
nyeket ér el, s rövidesen
nemzetközi szinten is
jegyzik a nevét.
Zsófinak szenvedélye a
lovaglás. Édesapjuk in-
díttatására a cecei csa-
lád csaknem minden
tagja valamilyen mó-
don kötõdik a sporthoz.
Két testvére a kézilab-
dában ért el sikereket a
mezõszilasi kézilabdá-
sokkal, Zsófit pedig –
ha minden sikerül –, rö-
videsen az Európa-baj-
nokságon üdvözölhet-
jük.
Zsófit kérdeztem, hogyan került ilyen szoros kapcsolatba a lovag-
lással.
– A családunkban senki sem foglalkozott lovakkal, csak a déd-
nagypapám. Gondolom, innen örököltem a lovak iránti szerete-
tet. 5 éves korom óta érdekel a lovaglás, és minden évben jártam
Mohácsra lovastáborba. Mezõszilason kezdtem el komolyabban,
napi szinten lovagolni Micskó Jani bácsi kezei alatt, majd késõbb
Kapoli Pista bácsi vett a szárnyai alá. 2007-ben Inárcson
rajtengedély-vizsgáztam, az elsõ versenyem pedig Simontornyán
volt egy héttel késõbb. Az igazolásom is Simontornyához köt. Jár-
tam kisebb versenyekre Sanzon nevû lovammal, majd 2009. októ-
ber 10-én a születésnapomra kaptam meg Kaszandrát, akinek na-
gyobb sikereimet köszönhetem. Gácsi Vendel ménesébõl került
hozzánk, de õ már sajnos nem láthatja, milyen különleges lovat
adott.
2010 februárjában minõsültünk elsõ fedett pályás országos baj-
nokságunkra, majd augusztusban a kiskunhalasi szabadtéri OB-n
is részt tudtunk venni. A tempó kicsit gyors volt mindkettõnknek,
ugyanis egyikünk sem ment ilyen magasságon elõtte. A felkészü-
lésünket sajnos sérülések tarkították, ezért nem sikerült az élme-
zõnybe kerülnünk. Idén márciusban ismét sikerült minõsülni a fe-
deles OB-ra, majd áprilisban a junior válogatott színeiben kijutot-
tunk Arezzoba, egy nemzetközi versenyre, ahol sikeresen helyt
tudtunk állni. Most pedig a Portugáliában megrendezendõ junior
Európa-bajnokságra készülünk. Ha a következõ két külföldi mi-
nõsítõ versenyünket Ausztriában és Szlovéniában sikerrel zárjuk,
akkor minden bizonnyal résztvevõi leszünk a nagy megmérette-
tésnek.
Köszönetet szeretnék mondani a Petõfi Sándor Gimnázium igaz-
gatójának, Boda Jánosnak, tanáraimnak, akik hozzásegítettek a
hazai és nemzetközi versenyeken elért eredményeimhez, illetve
köszönet a szüleimnek, akik annyi áldozatot hoztak azért, hogy
idáig eljuthassunk!
Gratulálunk Zsófinak, és sok sikert kívánunk a nagy megmérette-
téshez!

Hargitai Lajos
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Kínai dióleves
Hozzávalók: 30 dkg dióbél, 2 csipetnyi só, 8 dkg kristálycukor, 2
evõkanál méz, 5 evõkanál fõzõtejszín, 4 evõkanál keményítõ, 1 li-
ter víz.
Forraljunk fel egy kevés vizet, dobjuk bele a diót 3-4 percre, majd
szûrjük le, s hántsuk le a héját. Ezután daráljuk finomra. Tegyük
egy lábosba a 6 deciliter vizet, sót, diót és mézet. Lassan forraljuk
fel, majd a forrástól számítva fõzzük 15 percig, idõnként keverjük
meg. Amíg a diós massza fõ, tegyük egy keverõtálba a tejszínt, ke-
ményítõt és a cukrot, 4 dl vizet, alaposan keverjük el, majd adjuk a
leveshez. Kevergetés mellett forraljuk fel újra. Melegen kínáljuk,
hagyjunk minden tányérhoz 1-2 egész diószemet díszítés gyanánt.

Diós rakottas
Hozzávalók: 25 dkg széles metélt tészta, 1 evõkanál olaj, 6 gerezd
fokhagyma, 1 kis cukkini, 10 dkg gomba, 1 dl tejföl, 1 dl tejszín, 1
dl zöldségleves kockából, 10 dkg reszelt sajt, 2 evõkanál vágott
dió, vaj a formához, só, bors
A tésztát a csomagoláson olvasható utasítás szerint kifõzzük, le-
szûrjük, lecsepegtetjük, összekeverjük az olajjal. A fokhagymát
meghámozzuk, és nem túl apró szeletekre vágjuk, összekeverjük
a tejföllel, a tejszínnel, a levessel, majd kb. 5 percig forraljuk. Só-
val, borssal ízesítjük. A megmosott és vékonyra vágott cukkinit és
gombát 3 percre forró vízbe mártjuk, kimeregetjük, és lecsepeg-
tetjük. Kivajazunk egy lapos tûzálló tálat, összekeverjük a tésztát,
a fokhagymás szószt meg a zöldségeket, majd a tálba simítjuk.
Megszórjuk a reszelt sajttal, és elõmelegített sütõben 30 percig
pirítjuk. Tálaláskor megszórjuk vágott dióval.

Diókrémes tekercs
Hozzávalók: (a tésztához) 7 tojás, 7 evõkanál porcukor, 2 evõka-
nál zsemlemorzsa, 1/2 cs sütõpor, 1 evõkanál liszt, 1 mokkás-
kanál szalalkáli, 15 dkg darált dió; (a krémhez) 20 dkg darált dió,
1,5 dl tej, 20 dkg vaj, 20 dkg porcukor, kevés rum.
A 7 tojásfehérjét a porcukorral habbá verjük, hozzáadjuk a tojá-
sok sárgáját, zsemlemorzsát, sütõport, lisztet, szalalkálit és a da-
rált diót. Sütõpapírral bélelt tepsiben megsütjük (tûpróba!) sütés
után még melegen felgöngyöljük, mint a piskótatekercset. Amíg
kihûl, elkészítjük a krémet: a darált diót megfõzzük a tejben és ki-
hûtjük. A vajat a porcukorral kikeverjük és a kihûlt dióhoz adjuk.
Kevés rummal ízesítjük. Ezzel a krémmel töltjük meg a tésztate-
kercset, úgy, hogy egy vékony réteg krém a külsejére is jusson.
Díszítésként villával kicsit megcsíkozzuk a krémet, és csokit re-
szelünk rá. Jól lehûtve szépen szeletelhetõ.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Présházfeltörõket keresnek a bogárdi rendõrök
Összesen öt présházat, vagy ahhoz tartozó melléképületet törtek
fel Sárbogárdon ismeretlenek szerdára virradóra. Az egyik ház-
ból szeszesitalokat vittek el. A másik négybõl lopási kárt nem je-
lentettek. A bogárdi nyomozók keresik a Rádi-dûlõben járt elkö-
vetõket.
Május 11-én, szerdán, kora délelõtt érkezett az elsõ jelzés a sárbo-
gárdi Rádi-dûlõbõl, miszerint ismeretlenek mentek be erõszak-
kal a bejelentõ ingatlanára. A tettes nem kevesebb, mint 150 ezer
forint értékben vitt el szeszes italokat. A kiérkezõ szemlebizott-
ság a nyomkutatás során újabb feltört ingatlanokra bukkant. Az
összesen négy présház és az egyikhez tartozó kamra ajtaját felfe-
szítették, megrongálták, de végül nem vittek el semmit. A tulajdo-
nosok kára 2-50.000 forint között van.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság nyomozói keresik az ismeret-
len tettest, vagy tettesek.

Azt mondta, kirabolták
Nagy erõkkel indultak a helyszínre a sárbogárdi nyomozók egy
május 12-ei déli bejelentés nyomán. Egy sárkeresztúri férfi azt
mondta a rendõröknek, hogy három ismeretlen férfi támadta
meg még tizedikén éjjel az otthonában, és egy tõrrel kénysze-
rítették, hogy eltûrje, amíg pénzét elveszik. Az eljárás során elvég-
zett tanúkihallgatások, az orvosi vizsgálat, valamint a lefolytatott
helyszíni szemle egyértelmûen kizárta, hogy a rablás a hatóság
elõtt elõadott módon megtörtént volna. Az eljárás során kiderült
az is, hogy a férfi korábban már több alkalommal tett feljelentést
terhére rótt cselekmények miatt, amelyekrõl szintén az derült ki,
hogy meg sem történtek. Egy korábbi ügy kapcsán elkészült szak-
értõi vizsgálat megállapította, hogy a férfi téveszmés elmebeteg.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Idõjárás
Beköszönt hazánkba a májusi nyár, anticiklon épül ki a Kárpát-medence fe-
lett, az idõjárás állandósult jelleget vesz fel: a délelõtti napos idõt követõen
délután megnövekszik a gomolyfelhõzet, és a napok elõrehaladtával egyre
nagyobb eséllyel alakul ki frissítõ záporesõ, zivatar. A légmozgás mindvé-
gig igen gyenge marad, csupán zivatarok környezetében élénkülhet meg
átmenetileg. Napról napra egyre melegebb lesz, szombattól pedig minden
valószínûség szerint több helyen a 30 fokot is eléri a hõmérséklet csúcsér-
téke. A déli órákban érdemes lesz odafigyelni az erõs napsütés elleni véde-
kezésre.

www.metnet.hu

KÉK HÍREK

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden jókedvû kisgyermeket szüleivel

2011. május 21-én (szombaton) 9.00–13.00-ig
a Zengõ Óvoda udvarán tartandó

CSALÁDI NAPRA.
Programok:
9.30 Figura Ede zenés mûsora;
ugrálóvár, kézmûves-foglalkozás, lufihajtogatás, arcfestés, ho-
mokvárépítés, zsákbamacska, mazsorett-bemutató.
Mindenkit szeretettel vár a rendezõség!
Leendõ óvodásainkat is szeretettel várjuk.

Központi Óvodát Segítõ Alapítvány, szülõi szervezet
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Hírek a cecei
iskolából

Jutalomkirándulás Balatonfûzfõn
Az Algebria országos, internetes matematikaversenyen a Cecei
Általános Iskola tanulói kiemelkedõen szerepeltek, hiszen csa-
patban az elsõ helyezést érték el, illetve az egyéni verseny elsõ és
harmadik helyezését is cecei diák érdemelte ki. Ennek jutalma-
ként az egyéni helyezettek pénzdíjban részesültek, míg a csapat-
verseny-gyõzelemért egy interaktív eszközzel gazdagodott az is-

kola. Az intézmény egy jutalomkirándulással díjazta a program-
ban részt vevõ diákok szorgalmát. A kirándulás során a gyõztes
csapat Balatonfûzfõre utazhatott el és tölthetett el egy vidám dél-
elõttöt a helyi nyári bobpályán és a hozzá kapcsolódó kalandpark-
ban. A versenyben résztvevõ 29 gyermeket több szülõ is elkísérte,
akik szintén sokat tettek a kiemelkedõ versenyeredményért. Az
intézmény ezúton is köszönetet szeretne mondani a támogatásu-
kért. Külön köszönet Kiss Tiborné tanárnõnek, aki szervezte,
koordinálta a verseny teljes ideje alatt a gyermekek felkészülését,
munkáját.

Drogmentes Magyarországért Maraton
A Drogmentes Magyarországért Maraton elnevezésû rendez-
vényre idén már 10. alkalommal került sor. A kezdeményezés cél-
ja, hogy a különbözõ drogok jelentette veszélyekre hívja fel a fi-
gyelmét annak a korosztálynak, amely talán a leginkább veszé-
lyeztetve van drogkérdés kapcsán. Ennek jegyében látogatott el
intézményünkbe a mozgalom három fiatal aktivistája, akik a fia-
talok nyelvén szólva tartottak elõadást, beszélgettek az iskola fel-
sõ tagozatos diákjaival. A rendezvény során a gyermekek letették
a Drogmentes Kapitányi Esküt, amelyben megfogadták, hogy az
életük minden területén tenni fognak a drogfogyasztás ellen. Er-
rõl ünnepélyes oklevelet is kaptak, illetve egy kiadványt, amely
segíti õket a vállalt feladatok teljesítésében, és pályázati lehetõsé-
gekre hívja fel figyelmüket.

A Wesselényi Sport Közalapítvány
fittségi versenye

A Cecei Általános Iskola si-
keresen pályázott a Wesse-
lényi Miklós Sport Közala-
pítványhoz, amely során tá-
mogatást nyert el sportver-
senyek rendezéséhez, uta-
záshoz, sportszerek vásárlá-
sához. A pályázat feltételei
között szerepelt, hogy az is-
kola testnevelõinek fittségi
felmérést kellett elvégezni a
diákok körében, és a legjob-
baknak egy körzeti fittségi vetélkedõn kellett részt venniük. A
versenyre idén Pusztaszabolcson került sor, ahol a helyi József
Attila Általános Iskola volt a házigazda. A cecei diákok eredmé-
nyesen szerepeltek, és sok éremmel tértek haza a megmérettetés-
rõl. Elsõ helyezett lett a saját korosztályában Csercsa Fanni és
Rozgonyi Kevin 30 méteres síkfutásban, illetve Kalocsai Petra
helybõl távolugrásban. Második helyezést ért el Fésû Fanni és
Várhelyi Zsolt helybõl távolugrásban, Király Dorina pedig 30 mé-
teres síkfutásban. Harmadik helyezést ért el Csercsa Fanni hely-
bõl távolugrásban, Tángli Anita és Sohár Kristóf 3000 méteres
mezei futásban, illetve Várhelyi Zsolt 30 méteres síkfutásban.
Gratulálunk a jó sportolóknak, és további sikereket kívánunk a
késõbbi versenyekre is.

Cecei Általános Iskola

50 éve
ballagtak

Szombaton délelõtt Cecén a Deák utcai régi iskola-
épületben találkoztak az 50 évvel ezelõtt nyolcadik
osztályt itt végzett hajdani diákok. Most újítják fel
ezt a régi iskolaépületet. A hátsó szárnyat már le-
bontották, az elsõ szárnyban azonban még régi for-
májában áll az a régi tanterem, amely sok éven át
ennek az osztálynak adott helyet. Osztályfõnökük,
Pordán Ferencné már meghalt. Az iskola nevében
Király László igazgató köszöntötte a találkozó
résztvevõit.
A hajdani diáktársak boldogan emlékeztek a régi
idõkre, felidézték a derûs eseményeket, a diákcsí-
nyeket. A társaság nagy része már nyugdíjas, s leg-
többjük elköltözött, nem Cecén lakik. A visszaem-
lékezések után együtt kimentek a temetõbe, ahol
virágot tettek osztályfõnökük, Pordán Ferencné és
már meghalt volt osztálytársaik sírjára.

A találkozó után közös ebéden vettek részt a Para-
dicsom csárdában.

Hargitai Lajos

A képen láthatók: Bali Sándor, Boros Sándor, Boros Mihály, Dobos István, Fekete István, Kovács
István, Lengyel József, Márkus József, Orova Pál, Porteleki József, Sárvári Csaba, Szabó Benõ,
Szakács József, Tisljár György, Virág Pál, Zengay László, Barsi Ilona, Czakó Klára, Csajtai Anna,
Dzsaja Éva, Fenyvesi Ilona, Horváth Aranka, Kiss Márta, Kovács Ilona, T. Kovács Julianna, Ko-
vács Julianna, Kovács Klára, Németh Aranka, Pinczési Magdolna, Simon Katalin, Sohár Ilona,
Suhai Erzsébet, Szabó Erzsébet, Szijjártó Mária, Tanárki Zsuzsanna, Varga Judit, Tóth János,
Aradi Györgyi
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Május 21., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30
Marco és Gina 9.50 A bûvös körhinta 10.15 Lülü, a teknõc 10.40 Derek, a fene-
gyerek 11.00 Sandokan 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Sztársáv
13.00 Autóvízió 13.30 Mozdulj! 14.00 Kul-túra 2011 14.30 Magyarország
15.00 Szellem a palackból 15.30 Aranymetszés 16.25 Magyarország története
16.55 Hogy volt!? 18.35 Együtt a család 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05
Szerencseszombat – A luxor, az ötöslottó és a joker sorsolása 21.05 Nehéz
eset 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 22.55 Rost Andrea: Pannon dalok 0.10 Sze-
relem és gyûlölet között 1.40 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Pókember 10.30
Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi
13.40 Forma-1 15.25 Míg a halál el nem választ 15.55 Üzenet a palackban
18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Alekosz – Szerelem a legfölsõbb szinte-
ken 20.30 Csillag születik 23.05 Kiképzés 1.30 Másnap 2.00 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 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 Baba-
világ 13.15 Szobaszerviz – A trend 13.45 Sliders 14.45 Az ügynökség 15.40
Rúzs és New York 16.45 Bûbájos boszorkák 17.35 Vásott szülõk 18.30 Tények
19.00 Magellán 19.35 A testõr 21.45 A kód neve: Merkúr 23.55 A köd mögött
1.45 Ezo.tv 2.45 Kalandjárat 3.10 Teleshop 3.40 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Ka-
baré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
„Magyarországról jövök” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvé-
szeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese
19.58 Zene 20.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 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 22., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek
hozzám 9.05 Így szól az úr! 9.10 Katolikus krónika 9.40 Mennynek királynéja
10.05 A sokszínû vallás 10.15 Unitárius magazin 10.45 Református ifjúsági
mûsor 10.50 Mai hitvallások 11.40 Fasori tanárok 12.00 Hírek 12.10 TS –
Sport 7 13.05 Út Londonba 13.35 Élet a Nagy-korall gáton 14.10 Fogadóóra
14.40 Az Ushuaia expedíció 15.30 Piri mindent tud 16.40 Hogy volt!? 18.00
Anno 18.30 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 Hírek 23.15
Sporthírek 23.25 Aranymetszés 0.20 Koncertek az A38 hajón 2.05 A Zagyva
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Pókember 10.25 Trendmánia
11.00 Törzsutas 11.30 Budapest Bank Kézilabda Liga 12.00 Híradó 13.15 Ma-
gyar autósport-magazin 13.35 Forma-1 16.20 Rabló-pandúr 18.30 Híradó
19.00 Alekosz – Szerelem a legfölsõbb szinteken 20.00 Csúcsformában 3.
21.50 Heti hetes 23.10 A hálózat 1.00 Portré 1.30 Kemény zsaruk
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2 Matiné 10.30
Született kémek 11.00 Nagy vagy! 11.50 Stahl konyhája 12.20 Kalandjárat
12.50 Talpig nõ 13.20 Borkultusz 13.50 A nagy duett – Összefoglaló 14.50
Monk – Flúgos nyomozó 15.50 Bûbájos boszorkák 16.50 Airplane 2. – A folyta-
tás 18.30 Tények 19.00 Napló 19.35 Napló extra 20.05 Taplógáz: Ricky Bobby
legendája 22.15 Frizbi Hajdú Péterrel 23.15 Knight Rider 0.10 10 nap szeptem-
berben 2.10 Ezo.tv 2.40 Napló 3.05 Napló extra 3.30 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a
Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04
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 23., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Va-
sárnap este 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Átjáró 13.30 Roma Magazin 14.00 Domovina
14.30 Mindentudás Egyeteme 15.25 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 New York-i szerenád 23.25 Urbanisták 23.55 Hírek 0.00
Sporthírek 0.05 TS – Motorsport 0.35 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 ket-
tõ 14.20 A nagy szám 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel – Bosszú mind-
halálig 18.30 Híradó 19.05 Alekosz – Szerelem a legfölsõbb szinteken 20.15
Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 Dr. Csont 22.25 Showder Klub 23.40 Face
The Pro Tournament 0.45 Gyilkos elmék 1.40 Reflektor

TV2: 5.25 Teleshop 5.50 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.35 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.40
Seherezádé 12.40 Pinokkio 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 23.25 Elit egység
0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 Változó vizeken 2.50 Magellán 3.15
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Kabaré 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 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 24., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kék-
fény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Átjáró 13.30 Srpski ekran 14.00 Unser Bildschirm 14.30 Mindentudás Egyete-
me 15.25 Tudástár 2011 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti hír-
adók 16.55 Teadélután 17.30 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 Hor-
thy, a kormányzó 22.45 Szellem a palackból 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek
23.30 Ma reggel 1.15 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 ket-
tõ 14.20 Cézár vagyok 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel – Bosszú mind-
halálig 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 2.00 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.40 Stahl konyhája 10.05 Babapercek 10.15 Teleshop 11.45
Seherezádé 12.45 Pinokkio 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 Gladiátor 0.20 Aktív 0.30 Tények
este 1.05 Ezo.tv 1.35 Történetek az elveszett birodalomból 2.35 Babavilág
3.00 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Kö-
zelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószín-
ház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Május 25., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
13.00 Átjáró 13.30 Hrvatska krónika 14.00 Ecranul nostru 14.30 Mindentudás
Egyeteme 15.25 Optika 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.55 Teadélután 17.30 India – Álmok útján 18.20 A királyi ház titkai 19.30 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.05 Mrs. Bradley titokzatos esetei 21.05 Szerda este
21.40 Horthy, a kormányzó 23.15 Múlt-kor 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.55
Ma reggel 1.40 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 ket-
tõ 14.40 Pokémon 6. – Kívánj valamit 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel –
Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Alekosz – Szerelem a legfölsõbb szin-
teken 20.15 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 Sörcsata 0.00 Vékony jégen 1.45
Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.40 Stahl konyhája 10.05 Babapercek 10.15 Teleshop 11.45
Seherezádé 12.25 Keselyûk karmaiban 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 23.25 Szellemekkel
suttogó 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 Mély torok mélyén 2.50 Két testõr
3.15 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.05 Liszt-rapszódia 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREG-
RESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Tele-
com hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Május 20., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Szabó Imre emlékére 5. 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Anyák napja Sáregresen (35p), Ballagó
gimnazisták (kb. 65p), Majális Sárbogárdon 23.00 Lapszemle
Május 21., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Anyák napja Sáregresen (35p), Ballagó gimnazisták (kb. 65p),
Majális Sárbogárdon 18.00 Lapszemle 19.00 Emlékezés Lázár
Ervinre (80p), Tavaszköszöntõ Cecén (87p), Nyitott Egyetem:
Müller Péter elõadása (25p) 23.00 Lapszemle
Május 22., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Anyák napja Sáregresen
(35p), Ballagó gimnazisták (kb. 65p), Majális Sárbogárdon 13.00
Heti híradó 14.00 Emlékezés Lázár Ervinre (80p), Tavaszköszön-
tõ Cecén (87p), Nyitott Egyetem: Müller Péter elõadása (25p)
18.00 Heti híradó 19.00 Szabó Imre emlékére 6. 23.00 Heti
Híradó
Május 23., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Szabó Imre emlékére 6. 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Déli polgármesterek találkozója (10p),
A Kossuth iskola anyák napi rendezvénye (25p), Nyugdíjasklub-
ok mûsora Sárbogárdon (47p), Református keresztelõ (30p), Né-
met–magyar kapcsolat (30p) 23.00 Heti Híradó
Május 24., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti Hír-
adó 19.00 Alap és Sárbogárd a közbiztonságért (32p), Anyák nap-
ja Sárszentmiklóson (20p), Osztálytalálkozó Cecén (70p), Iringó
túra (37p) 23.00 Heti Híradó
Május 25., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Déli polgármesterek talál-
kozója (10p), A Kossuth iskola anyák napi rendezvénye (25p),
Nyugdíjasklubok mûsora Sárbogárdon (47p), Református ke-
resztelõ (30p), Német–magyar kapcsolat (30p) 13.00 Heti Hír-
adó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport, benne Hintók versenye
2011 – 1. rész 23.00 Lapszemle
Május 26., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport, benne Hintók versenye
2011 – 1. rész 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Szabó Imre emléké-
re 6. 23.00 Lapszemle

***

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

Május 26., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 11.45 Útravaló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát exp-
ressz 13.00 Átjáró 13.30 Slovenski utrinki 14.00 Roma fórum 14.30 Összhang
15.25 Papp István portré 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti hír-
adók 16.55 Teadélután 17.50 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.05 Csütörtök este 21.40 Illatos út a semmi-
be 23.15 A rejtélyes XX. század 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 23.55 Ma reggel
1.40 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 ket-
tõ 14.25 Vágott verzió 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel – Bosszú mind-
halálig 18.30 Híradó 19.05 Alekosz – Szerelem a legfölsõbb szinteken 20.15
Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 Halálod napja 23.25 Házon kívül 23.55 Odaát
0.50 Reflektor 1.00 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop
11.35 Seherezádé 12.35 Zálogocska 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 Anyám nyakán 23.15 Aktív
23.20 Divatkreátor 23.55 Bostoni halottkémek 0.55 Tények este 1.25 Ezo.tv
1.55 Szerelem a Berlini fal árnyékában 3.30 Segíts magadon! 3.55 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Kö-
zelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószín-
ház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Május 27., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Jelfo-
gó 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Átjáró 13.30 Körzeti magazinok 14.20 Közlekedõ 14.30 Nemzet és védelem
15.00 Sírjaik hol domborulnak? 15.25 Ez csak divat 15.55 Szomszédok 16.30
Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.50 India – Álmok útján 18.40
Futótûz 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Üdítõ 21.05 Péntek este 21.40
Hosszú nagypéntek 23.40 Színrõl színre – Jankovics Marcellel beszélget Cson-
tos János 0.10 Hírek 0.15 Sporthírek 0.20 Halhatatlanok Társulata 1.15 Ma
reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.25 Sose veszítsd el a reményt! 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel –
Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Alekosz – Szerelem a legfölsõbb szin-
teken 20.15 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 CSI: A helyszínelõk 22.25 Gyil-
kos elmék 23.20 Pokerstars.net – Big Game 0.20 Reflektor 0.30 Törzsutas
1.00 Döglött akták 1.45 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.35 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop
11.40 Seherezádé 12.40 Mike kapitány hadjárata 14.20 Ezo.tv 15.20 Rex fel-
ügyelõ 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 0.10 Tények este 0.45 Ezo.tv 1.45 Víruskommandó 3.20 Ale-
xandra 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 13.30 A baptista 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 Gyerek-
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.05 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Suzuki let’s II típusú, 2004-es robogó 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 If-
júsági 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 emele-
ti, 80 m2-es, erkélyes lakás eladó. 06 (20) 419 4940.
LG közepes, modern hûtõszekrény eladó. 06 (25)
462 218 (este).
Tápkockás és szálas paprika-, paradicsom-, fûszer-
paprika-palánta. Cece, Deák u. 81. 06 (30) 418 7854.
(1228412)

Palánta! Zöldségnövények és egynyári virágokat a
termelõtõl. Tósoki, Nagyhörcsök, H-P: 14 órától, hét-
végén 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)

Háromszobás lakás és felújításra szoruló családi ház
eladó. 06 (20) 478 2050. (1228491)

Sárszentmiklóson összkomfortos családi ház eladó.
06 (20) 369 2996. (1228449)

Bontott cserép eladó. 06 (20) 252 6398. (1228446)

Nyári munkalehetõség Cecén. Fõleg diákoknak ideá-
lis eladói munka. 06 (30) 905 0965.
Németjuhász kölyökkutyák eladók. Telefon: 06 (20)
278 8208.
Árpád-lakótelepen 4. emeleti lakás eladó. 06 (20)
451 1128. (1228445)

Sárszentmiklós központjában négyszobás, gázfûté-
ses családi ház sürgõsen eladó. 06 (70) 595 1042, 06
(25) 625 618. (1228440)

Többféle paprikapalánta kapható. Tinódi u. 21. (1228438)

Vezetõ munkatársat keresek. 06 (70) 6738 228.
(3517767)

M6-os autópályán (Dunaújváros) OMV töltõállomás
nõi munkatársat keres nyári idõszakra. Érdeklõdni:
hétköznap 10-17-ig, telefon: 06 (30) 3850 414, 06 (30)
505 6561. (3517800)

C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ mozgóbolti
eladót és egy fõ rakodót felveszünk. Telefon: 06 (30)
382 4133. (3517799)

Kalmárrostát és nagy teljesítményû, 220 V-os ter-
ménydarálót vásárolok. Telefon: 06 (30) 382 4133.
(3517799)

Csirkevásár! Tinódi u. 52. 06 (30) 384 2294. (3517798)

63-as fõút mellett présház eladó. 06 (20) 9253 414.

Üzlethelyiségek kiadók. Ady E. út 160. 06 (20) 9253
414.

Számítógép kompletten eladó. 06 (30) 4338449.

Régi parasztház eladó. 06 (70) 506 3346. (3517791)

Sárbogárdon az abai út végén, 63-as út mellett, kis
ház eladó, kiadó. 06 (70) 5950 973. (3517788)

Hízók, 120-200 kg-ig, eladók. Terményt beszámítok.
06 (25) 460 278. (1228433)

Óriási akció a Baby Mamiban! Minden termék -30
%-kal, cumik, cumis üvegek -40 %-kal olcsóbban kap-
hatók. Lyoness-kártya akcióknál használható!

Lengyelországba hívunk utasokat utazási irodával jú-
lius 3-4-5-re. Program: Krakkó, Zakopáné és
Wielicska. Költség: 25.000 Ft. 06 (70) 456 5098.

FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

SZIVÁRVÁNY SZÉPSÉGSZALON
(Kossuth u. 9.)

FODRÁSZAT: 06 20 5820 418,
KOZMETIKA: 06 20 3863 400,

MANIKÛR-PEDIKÛR-MÛKÖRÖM:
06 30 3808 330,

Ergoline SZOLÁRIUM: 06 30 9644 322

SIMONTORNYAI SZÕLÕ ideális
környezetben, kicsi présházzal,
pincével, teljes felszereléssel,

JUTÁNYOS ÁRON ELADÓ.
06 25 464 509, 06 70 9530 877

ELADÓ-KIADÓ 100 m2-es,
2008-ban épült CSALÁDI HÁZ

Sárszentmiklóson. 06 70 275 9613

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.

Nemzetközi pénzintézet
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOST KERES

SÁRBOGÁRDI FIÓKBA.
Elvárás: minimum érettségi és

számítástechnikai ismeret.
Szakmai önéletrajzot

dombiz@invitel.hu e-mailre várjuk.

MÁJUS 19-21-ig
–20 % MINDEN TERMÉKRE.

INTIM FEHÉRNEMÛ, Sárbogárd

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉSORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁRKIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2011. május 21-én, szombaton.2011. május 21-én, szombaton.

2011. június 1-jétõl a KÖZÉV Kft.
irodaházában (Sárbogárd, Árpád u. 108.)

irodahelyiség kiadóirodahelyiség kiadó..
Irányár: 20.000 Ft+áfa+rezsiköltség.

Érdeklõdni a 06 (30) 316 0323-as
telefonszámon lehet.

M E G Ú J U L T
A C O O P

A sárbogárdi COOP áruház nemcsak
külsõleg, belülrõl is megújult. Gazda-
gabb lett az áruválaszték is. A megújult
áruház a nyitási napot a vásárlók közt
rendezett sorsolással ünnepelte.

/X/
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Nem láttam oroszlánt Tanzániában
5. rész

Bagamoyo érdekes hely a tengerparton,
fekete történelemmel. A buszállomásról
kerteken keresztül sétáltunk a központba.
Hiába kerestük a könyvemben megneve-
zett látnivalókat, a tíz megkérdezett em-
berbõl egy sem tudta, hol vannak. Ilyennel
még sosem találkoztam. Olyan hatást kel-
tett, mintha Budapesten senki nem tudná,
hol áll a Parlament, vagy a Budai vár. In-
formációs táblákat láttam ugyan, de azok
csak arról informáltak, hogy merre talál-
ható Pepsi Cola vagy hotel. Nagy nehezen
– a forróságban – megtaláltuk a kiinduló-
pontot. Azt is csak úgy, hogy le akartam
fényképezni egy erõdöt, mikor odaszólt
egy leányzó egy kék, mûanyag székrõl,
hogy jegy nélkül nincs fényképezés. Min-
dig gyors vagyok, ha fényképezésre alkal-
mas dolgot látok, mert az évek tapasztala-
tai erre tanítottak. Engedély nélkül meg-
lett a kép.
A leányzót Paulinának hívták. Apróbb ter-
metû, vékonyka hanggal és iszonyú szua-
héli akcentusú angollal ellátva; ügyesen
vezetett körbe minket, miután ajánlatára
és annak árára igent mondtam. 15.000-ért
mind a hét látnivalóhoz elvezetett nagy tü-
relemmel, sok információval és jó humor-
érzékkel.
Az erõdöt ománi arabok emelték, néme-
tek bõvítették. Az egész település a tenger-
parton áll, mert évszázadokig innen szállí-
tották tovább az ország minden részébõl
összegyûjtött rabszolgákat Zanzibar szige-
tére. Az lett a rabszolga-kereskedés felleg-
vára egész Kelet-Afrikában. Az erõd egyik
falán régi fényképeket akasztottak láncra
fûzött, megtört emberekrõl. A fényképe-
ket az elnyomó fél készítette a 19. század
vége felé.
Egy kis séta után egy pici temetõhöz ér-
tünk, közel a tengerparthoz. Néhány, múlt
századból való német és egy angol sír nyu-
godott az árnyat adó fák alatt.
Onnan pár lépésre az Indiai-óceán kéklett.
Fehér homokos partjával, pálmafáival uta-
zási irodák hirdetési élõképében találtam
magam. Az óceán éppen messzire vissza-

húzódott, és mi a homokos parton sétál-
tunk tovább a következõ látnivalóhoz, egy
régi vámépülethez, ami egy kikötõben áll.
Közben a parton érdekes mintázatú és for-
májú kagylókat gyûjtöttem néhány kiso-
dort, döglött hal közül. A homokban, a
szárazon maradt halászbárkák között egy
halászfiú énekelt valami szépet, messzirõl
is tisztán lehetett hallani.
A vámépülettõl jobbra füstös, nyitott olda-
lú, fedett nádkunyhókat láttam, tele sürgõ
emberekkel. Ez volt a halpiac. Nem mo-
dernizálták szerencsére, így jól elképzel-
hettem a település hajdani életét. A kopott
utcán, a gyönyörûen faragott kapuk mö-
gött csak néha jelent meg egy-egy álmos
arc a melegben.
A kivégzõhely emlékmûve fölé óriási,
nagylevelû, lombos fa borult, a gyümölcse
a földön. Paulina készségesen fölkapott
egy ilyen „kungu”-t, egy közeli csapnál
megmosta, és harapásra nyújtotta. Savany-
kás, édeskés, lila, érdekes ízû gyümölcs.
A buszállomáson leültünk a „váróterem-
ben”. Szék helyett kidobott gumiabroncs,
körülöttünk a füvön néhány utas várt he-
verészve.
A daladala szinte szétrobbant a rengeteg
utastól. Csak állóhelyünk maradt, ezért

igazságosan le is alkudtam a jegy árát.
Nem volt könnyû az egyórás út állva. Féke-
zéskor a tenyeremmel jól kitámasztottam
magam a kocsi mennyezetén, közben hoz-
zám tapadt utastársaim könyöke a vesém-
be vagy más nemes részeimbe állt. Ismét
nem láttam ki, mert most álltam. De szorí-
tó helyzetemben is bátran elõkapartam a
gépemet, és az ablakhoz közelítve a külvi-
lágról készítettem sorozatokat.
Sinan az utolsó estéjét töltötte itt. Egy tea
mellett sorjában bemutatta a különbözõ
híres török énekeseket, de annyira jól,
hogy megfájdult a hasizmom a nevetéstõl.
Nagy tehetségû gyerek, szakmát tévesz-
tett. Éjjel egykor vittük ki a reptérre.

Második hét
Reggel egy üzleti megbeszélés tanúja le-
hettem, közel a reptérhez, apró üzemecs-
kék között, egy Scania-alkatrészeket tar-
talmazó elosztóhelyen. Itt szerintem én va-
gyok az elsõ és valószínûleg az utolsó turis-
ta. Még jó, hogy ezt is élvezem.
Kadir engem is felhasznál az üzletkötés-
hez. A keleti, afrikai világban egészen más-
képp történik egy ilyenféle üzletkötés,
mint a nyugati világban. Kadir rögtön el-
meséli, hogy újságíró és egyben pszicholó-
gus is vagyok, így remélve biztosabb és jobb
üzletet. Nem tudom megállapítani, hogy
ezt helyesen tette-e, vagy sem. Tárgyaló-
partnere Jemenbõl származik, tartja a szo-
kásait, de övén már nem hord handzsárt.
Nem messze innen egy indiai tulajdonossal
tárgyaltunk egy rövidet. Majd egy modern,
„világi”, standard bevásárlóközpontba
mentünk, ahol eddig nem látott mennyisé-
gû fehér bõrû európait vagy amerikait lát-
tam ténferegni. Lefényképeztem egy
presszóban a fagyikat, és kivágyódtam az
egészbõl. Számomra sokkal izgalmasabb
egy afrikai piac a maga sajátos forgatagá-
val és tartalmával.
Szerencsémre új barátaim jóvoltából olyan
helyekre is eljutottam, ahová hátizsákosan
már kevesebb esélyem lenne. A nagykö-
vetségek villái környékén leálltunk a
visszahúzódó, zöldeskék parton, frissen
nyitott kókuszdióból ittuk a levet, utána a
kikapart zsenge belet ropogtattuk kéjesen.
A friss kókuszdióval lehetetlen betelni!
Gyönyörû képeket készítettem a habos
tengerrõl. A messzi láthatáron hatalmas
teherhajók lebegtek a türkizkék hullámo-
kon.
Nem messze onnan egy szálloda kaszinójá-
ban találtam magam. Vezetõje egy mace-
dón hölgy. Hogy mik vannak! Míg Kadir a
sörét szopogatta, valami fáraós játékon a
gombokat felváltva nyomogattuk, és nyer-
tünk is egy kis pénzt. Kadir szerint szeren-
csejátékon nyert pénzt sosem szabad üz-
letbe tömni, mert nem hoz szerencsét.
Vacsorára költöttük hát.
Folytatása következik.

Gulyás Ibolya

MEGHÍVÓ
A Sárszentágotai Általános Iskola

szülõi munkaközössége

GYERMEKNAPI
BÁLT

szervez, melyre szeretettel vár
minden érdeklõdõt.

Ideje: 2011. május 21-én 21 órától.
Helye: búcsútér.

Zene: Kõrösi és társa.
Belépõ: 500 Ft.

Adó 1 %

Tisztelt adózó polgárok!

A Madarász József Városi Könyvtár kö-
szönti Önöket! Önt, aki már korábban
is nekünk juttatta személyi jövedelem-
adója 1 %-át, és Önt, aki reményeink
szerint ezután fogja. Az így befolyó
összeg segít bennünket abban, hogy a
könyvtár elhasználódott eszközeit pó-
tolni tudjuk.

Adószámunk: 16696527-1-07.

Kérjük és köszönjük!
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