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Tulipánfa
a tûzoltóknál

Családi nap
Tinódon
Az elmúlt hét szombatján barátságos hangulatú gyereknappal egybekötött családi
napot tartott a Tinódi utca közössége a
vasúti focipályán. Jó szokásukhoz híven
vittek ki padokat, asztalokat, hosszan kígyózó kábel végén hûtõt is, hogy legyen
mindig behûtött üdítõ. Horváth Gyula fõzött, s a finom étel illatát az utca végén is

Mentõsök
a miklósi iskolában

Varga Zoltán tûzoltóparancsnok újságolta, hogy a tûzoltóság udvarán lévõ tulipánfán az idén sok virág nyílt. A gyönyörû virágok a levelek közt bújnak meg. A látványt
lencsevégre kaptam.

Írás a 4-5. oldalon.

Hargitai Lajos

Mészölyösök sikeres pályázata
érezni lehetett. Fogták a családot, s az
asszonyok, gyermekek, férfiak önfeledten
szórakoztak, és beszélgettek az élet nagy
dolgairól. Amíg fõtt az étel, az asszonyok
játékos versenyeket szerveztek a gyerekeknek, volt palacsintaevõ-verseny, és számokat is kellett keresniük a pálya körül. Aki
ahányat talált, annyi cukrot kapott. Fociztak a felnõttek és külön a gyerekek is, a
meccsek után pedig együtt ünnepeltek, és
gratuláltak egymásnak.
Jó érzés volt, hogy minket is családtagként
fogadtak, mikor megérkeztünk!
Hargitai Gergely

Írás a 8. oldalon.
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Közbiztonság és személyvédelem a kistérségben
Vendégünk volt a héten a Bogárdi TV stúdiójában Méhes Lajosné, Alap polgármestere és a kistérség oktatási bizottságának elnöke, Ozsváth Zsolt, Sárbogárd
rendõrkapitánya, Kelemen Csaba tûz- és vagyonvédelmi szakértõ, valamint Tóth
Ervin, a Sárbogárdi kistérség munkaszervezetének vezetõje. A találkozóra abból
az alkalomból került sor, hogy a Sárbogárdi kistérség nagy vállalkozásba vágta a
fejszéjét. Szeretnék a térségben minél teljesebben kiépíteni azt a biztonságtechnikai rendszert, amivel az idõsek és bárki más számára lehetõvé tennék azt, hogy
azonnali segítséget kapjanak rosszullét esetén, illetve akkor, ha például rablótámadás, vagy egyéb bûncselekmény áldozatává válnak.
Méhes Lajosné: – Olyan szolgáltatásról
van szó, ami a bûnmegelõzést, a vagyonvédelmet szolgálná. Cece, Vajta, Sáregres és
Alap községben már megvalósult egy közös projekt, amelyben már közösen dolgoztunk egy olyan projekten, ahol térfigyelõ kamerákat helyeztünk el. Ezt tovább is
szeretnénk bõvíteni, a többi lakos számára
is, hogy a vagyonukat védeni tudják. A mi
településünkön és a környékben sok az
egyedülálló idõs ember és a fiatalok, akik
dolgozni járnak. Ott van a lakásuk õrizetlenül.
– Kapitány úr, mi a véleménye errõl a rendszerrõl, mennyire szolgálja a közbiztonságot?
Ozsváth Zsolt: – Az utóbbi években megfigyelhetõ volt, hogy a bûnelkövetõknek változott a módszere, célja, s ma már egyre inkább a lakóházak, melléképületek, kamrák feltörése, támadása lett a céljuk. Sok
település van, ahol sok idõs ember egyedül
lakik, a gyerekek elköltöztek, s az idõsek
kiszolgáltatottabbá váltak, nem érzik biztonságban magukat. Fontos, hogy a lakosság próbáljon mindent megtenni a saját vagyontárgyai, személye védelme érdekében. Ez kiegészül a közösség, polgárõrség
és a rendõrség összefogásával. Köszönjük
a polgármester asszonynak, hogy szorgalmazzák a biztonsági rendszer jobb kiépülését.
Kelemen Csaba: – Az elektronikus rendszerek jó hatásfokúak. Jelzik a behatolást,

tehát lehetõséget adnak arra, hogy akár
egy kivonuló szolgálat, vagy a rendõrség,
vagy akár egy diszpécserközpont jelzése
alapján intézkedni lehessen. A riasztó jelez akkor is, ha a villanyórát lenyomja a betörõ. Már az alaprendszer is alkalmas egy
csapdaszerû védelemre. A jelzések egy
távfelügyeleti központba futnak be, ahol
meg lehet tenni a szükséges intézkedéseket.
Tóth Ervin: – A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás szociális ellátásként már három
éve mûködik a kistérségben. Kétféle
igénybevételi módja van. Az egyik a piaci
alapon történõ. Ha valaki egyedül él, és
tartós, súlyos betegségben szenved, semmi
akadálya annak, hogy keressen egy szolgáltatót és vásároljon nála, vagy béreljen egy
készüléket és rácsatlakozzon egy ilyen
rendszerre saját pénzén. Ez a mi rendszerünk esetében kb. 5.000 Ft/hó, de ez lehet
több is kevesebb is. A rászorulóknak
ugyanez államilag támogatott. Jelen pillanatban nem normatív támogatást kapunk
rá. Az idei évre 1,9 millió Ft-ot, a társulás is
hozzájárul, így a térítési díja a rászorulók
részére 40 Ft/nap, ami egy hónapban 1.200
Ft. Mindenki, aki ebben szeretne részt
venni, kap egy kis készüléket. Azt vagy a
csuklójára szerelheti, vagy a nyakába.
Vízálló, mehet vele fürödni is akár. Van
rajta egy gomb.
– Ezt hívják pánikgombnak.

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS
IDÕSKORÚAK SÉRELMÉRE ELKÖVETETT
BÛNCSELEKMÉNYEK MEGELÕZÉSÉRE
A közelmúltban ismételtem megjelentek a Sárbogárdi Rendõrkapitányság területén magukat az áramszolgáltató (EON) munkatársainak kiadó személyek, és idõskorúak sérelmére – többszöri felhívásunk
ellenére – bûncselekményt követtek el.
Módszerük a régi: túlfizetésre hivatkozva nagyobb címletû bankjegyet mutatnak, majd az egyik elkövetõ közli, hogy nem tudja azt felváltani. Ekkor a sértett a lakásba vezeti az ismeretleneket, ahol a pénz felváltása miatt akarata ellenére megmutatja a készpénz tárolási helyét. Ekkor a másik elkövetõ egy pillanatnyi figyelmetlenséget kihasználva az összes készpénzt eltulajdonítja.
Teszik, illetve tehetik a bûnelkövetõk ezt annak ellenére, hogy köztudott:
– az energiaszolgáltatók a túlfizetést soha nem készpénzben térítik vissza, azt általában a következõ
számlán írják jóvá;
– aki valamely energiaszolgáltató nevében jár el, fényképes igazolvánnyal kell rendelkeznie, feliratos
formaruhát hord, illetve szinte minden esetben a szolgáltató emblémájával ellátott, céges gépkocsit
használ.
Kérem, figyeljenek értékeikre, egymásra!
Sárbogárdi Rendõrkapitányság, bûnügyi osztály

Tóth: – Ha bármi történik, mondjuk, alszik
éjszaka, motoszkálást hall az ajtón, megijed, feszegetik az ajtót, vagy elesik, és úgy
megüti magát, hogy nem tud fölkelni, egy
rosszullét miatt lesz magatehetetlen, akkor megnyomja ezt a gombot, ami a csuklóján, a nyakában, vagy a kezében van. A
gombnyomással a diszpécserközpont jelentkezik, ahol minden rászoruló összes
adata nyilván van tartva. Az is, hogy milyen
betegségei vannak, az is, hogy kit kell értesíteni probléma esetén. Az asztali egységen van egy kihangosító, amelyen közvetlenül a diszpécserrel beszélhet, s elmondhatja a problémát.
– Jók a tapasztalatok?
Tóth: – Kevés riasztás van, ami jó, mert akkor általában minden rendben van. Évente
10-20 riasztás van, és akkor a megfelelõ ellátást megkapják.
– Ez úton is felhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy figyeljenek majd az ezzel kapcsolatos híradásokra. Aki úgy gondolja, hogy nagyobb biztonságban érzi magát, ha van ilyen
rendszere, akkor a helyi polgármestert keresse, vagy azt az önkormányzati képviselõt, aki
a körzetében lakik, és érdeklõdjön, hogyan
lehet ehhez csatlakozni.
Hargitai Lajos

KÉK HÍREK
Porcelántányért
húzott barátja fejébe
Május 23-án súlyos testi sértés kísérlete miatt indult büntetõeljárás egy 43 éves sárkeresztúri férfivel szemben, aki otthonában egy porcelántányért
húzott ismerõse fejébe. A 42 éves barát koponyája
megsérült, artériás vérzése volt. A mentõk a sérültet Székesfehérvárra, a Fejér Megyei Szent György
Kórházba szállították, ahol nyolc napon belül
gyógyuló sérüléseit ellátták.
Mint kiderült, a két férfi együtt italozott az este folyamán az egyik helyi kocsmában, majd késõbb,
amikor már az idõsebbik férfi házában voltak, akkor
kérte meg a tulaj a barátját, hogy menjen már el a
közeli talponállóba, és hozzon már nekik bort. A 42
éves férfi a kérésnek eleget is tett, viszont a borosüveggel csak mintegy két óra múlva tért vissza. Ez
azonban a házigazdának nem tetszett, tekintettel
arra, hogy szerinte fél óra alatt megfordulhatott volna az itallal a férfi. Ezen aztán összevesztek, majd a
vita hevében az idõsebbik férfi egy porcelántányért
húzott barátja fejébe, amitõl annak fejsérülése keletkezett.
A bejelentést követõen a helyszínre érkezõ járõrök
elõállították a férfit a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. Szabadlábon védekezik.
Németh-Kész Mónika r. szds.,
FMRFK-szóvivõ
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Díjugrató Bálint László emlékére
Ebben az évben az alapi díjugratót a tragikus lovasbaleset következtében elhunyt
Bálint László emlékére rendezték Alapon,
az Arany János MSZGSZ központjában,
Tavasz-majorban, a hajdani Szluha-kastély elõtti park lovaspályáján.
Ezt a versenyt mindig nagy érdeklõdés kíséri a környékben élõk és a lovastársadalom részérõl. Az idén 126 startnevezés érkezett a versenybírákhoz.
A több kategóriában rendezett verseny
szüneteiben a pályán és a kastély elõtt felállított színpadon látványos mûsorral szórakoztatták a nagyszámú nézõközönséget.
Látványos pónibemutatót tartott a szünetben a Mészáros család, valamint Érsek
Anett világbajnok fogathajtó. A nap során
fellépett a színpadon a Mezõföld Népi
Együttes, az alapi gyermektánccsoport, a
vajtai hastáncosok, az alapi Ten Dance
csoport, a németkéri nemzetiségi táncegyüttes. Meglepetésként az alapi táncosok westerntáncot is bemutattak.
A 30 éves Alapi Lovas Egyesület színeiben
versenyez a régi nagyok közül Dobrádi
György. Az idén meglepetésként õ és barátai elkészítettek egy asztal nagyságú fényképes emléktablót az egyesület történetérõl, és azt ünnepélyesen átadták Méhes
Lajos elnöknek.
A nap egyik színes eseménye volt Sasvári
Sándor színmûvész énekes lovasbemutatója. Sasvári Sándor maga is jó lovas, ez bebizonyosodott, amikor lóháton vágtatva
énekelt egy hazafias dalt. Õ is megemlékezett Bálint Lászlóról. Elsõ dalát az õ emlékére énekelte.
A futamok végén a bírók döntése alapján
átadták a versenyzõknek a díjakat. A díjak
átadásánál közremûködtek a verseny tá-

mogatói, Varga Gábor országgyûlési képviselõ és több neves személyiség. Díjat
adott át Szluha László, a volt birtokos,
Szluha Benedek unokája. A Bálint László
Emlékdíjat Bálint László özvegye adta át.
A verseny eredményei a teljesség igénye
nélkül az alábbiak voltak:
B0 futam: 1. Hollósy Péter, Virgonc, Sárosd LE; 2. Szabó Bálint, Csaló, Sárosd
LE; 3. Patt Krisztina, Merschuch, Bój LE.

B1/A futam: 1. Rácz Klaudia, Rafinált,
Pécs LE; 2. Pólai Dorottya, Lord, Mohács
LE; 3. Czakó Zsolt, Curioso, Tolnanémedi
LE.
B1/B futam: 1. Rácz Klaudia, Leila, Pécs
LE; 2. Néph Tibor, Fatima, Simontornya
LE; 3. Papp Eszter, Szamóca, Völgység
LE.
B2 ifjúsági: 1. Reich Renáta, Áron, Pécs
LE; 2. Rácz Klaudia, Fatima, Pécs LE; 3.
Szamek Dóra, Cohrus, Colorado Lovasiskola.
B2 felnõtt: 1. Zsoldos Attila, Colonel, Sárbogárd LE; 2. Belladonna Aliz, Mentol,
Vértes LE; 3. Weisengruber János, Kartel,
Corotino LE.
Bálint László Emlékdíj: 1. Belladonna
Aliz, Raspi, Vértes LE; 2. Bozsoki Balázs,
Grafitti, Pellet Hungary Kft.; 3. Rajnai
Csilla, Tihany, Pécs LE.
B4 Alapi Nagydíj: 1. Erdélyi Tamás, Herman, Mohács LE; 2. Belladonna Aliz,
Raspi, Vértes LE; 3. Bozsoki Barnabás,
Grafitti, Pellet LE.
A nagysikerû rendezvény nem jöhetett
volna létre az Arany János MSZGSZ vezetõinek és dolgozóinak áldozatos munkája,
a helyi vállalkozók és magánszemélyek
összefogása nélkül. A szervezõk ezúton is
megköszönik mindenki segítségét, valamint a támogatók hozzájárulását! Ígérik,
jövõre is megrendezik ezt a versenyt,
amelynek gyökerei még az elõzõ század
elejéig nyúlnak vissza, hiszen az alapi lótenyésztés híres volt a Monarchiában is. A
híres alapi vérvonalból itt nevelték a Monarchia hadseregének lovait is.
Hargitai Lajos

Megújult az iskolaudvar

Gratulálunk!

Szorgos kezeknek és némi támogatásnak köszönhetõen folyamatosan változik az alapi iskola környezete. Az
elmúlt idõszakban a parkosítás mellett – melybõl gyerekek, pedagógusok és közhasznú munkások is kivették a részüket – új játékokkal bõvült az iskolaudvar.
A játékokat (nagyméretû sakk, dáma, malom) az Alapi
Iskolásokért Alapítvány vásárolta meg az õsz folyamán. A játszóhely kialakítására most került sor. A térkövet ugyancsak az alapítvány vásárolta meg, a szakmunkát viszont lelkes szülõk végezték, akiknek ezúton
is köszönetünket szeretnénk kifejezni.
A gyerekek örömmel vették birtokba az új játékokat,
és vannak olyan tanulók is, akik emiatt haza sem akarnak menni az iskolából.
Az Alapi Iskolásokért Alapítványról is illik néhány szót
ejteni, hiszen folyamatosan igyekszik támogatni az intézményt. Versenyek nevezési díjával, a röplabdások utaztatásával, színházi elõadások
támogatásával, jutalomkönyvekkel, a leendõ elsõsök füzetcsomagjával, gyermeknap, táborok, kirándulások támogatásával, focilabdák vásárlásával igyekszik tanulóinknak örömet szerezni. Nekik is köszönjük, hogy az iskola szebbé tételében, a gyerekek hasznos
idõtöltésében segítségünkre vannak és támogatják programjainkat.

A Fejér Megyei Vadásznapot és a Vadászati Kultúra Napját Nádasdladányban, a Nádasdy-kastélyban rendezték
meg a hétvégén. Ezen az ünnepségen
több kitüntetést is átadtak a magyar vadászatban jelentõs eredményeket elérõ
vadászoknak. A Magyar Vadászatért
Érdeméremmel tüntették ki Méhes Lajost, az Alapi Mezõgazdasági Szövetkezet elnökét, aki a Sárréti Egyetértés Vadásztársaság elnökeként ért el jelentõs
eredményeket munkatársaival együtt a
vadgazdálkodásban és a vadászatban.
Ezzel a kitüntetéssel Méhes Lajos sok
évtizedes kitartó, áldozatos munkáját
ismerte el a magyar vadásztársadalom.
Gratulálunk a kitüntetettnek, és kívánjuk, hogy még sok évtizedig szolgálhassa jó erõben, egészségben szakmai tudásával, emberségével a közösséget!

Tudósítónktól

Hargitai Lajos
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MIKLÓSI HÍRCSOKOR
Iskolánk felsõ tagozatos tanulói kétnapos osztálykiránduláson
vettek részt az elmúlt héten. Az alábbiakban a gyerekek beszámolóit olvashatják.

Kétnaposok
2011. május 12-13-án a Velencei-tó környékén kétnapos kiránduláson vett részt az 5. évfolyam.
Elsõ megállónk Gárdonyi Géza szülõháza volt. Sok mindent megtudtunk itt róla, a családjáról illetve arról, hogy milyen körülmények között élt. Láttuk a kézzel írt naplóját, titkos írásait és még
számos munkáját.
Következõ állomásunk Nadap, ahol egy rövid gyalogtúra után
megnézhettük a szintezési õsjegyeket.
Ezután következett harmadik állomásunk: Sukoró. Ott egy református templomba tértünk be, amely 1702-ben épült. Számos fontos ember neve olvasható ott a padokon, pl.: gr. Batthyány Lajos
miniszterelnök, Repeczky Ferenc országgyûlési küldött, Görgey
Artúr õrnagy, Kiss Ernõ altábornagy, Móga altábornagy, fõvezér.
Pákozdon az emlékmû körül sétáltunk, majd megérkeztünk a
szállásunkra, Bodajkra, egy felújított pajtába. Miután leraktuk a
holminkat, körülnéztünk a környéken.
Következõ nap reggelizés után túrázni mentünk a Galya-patakhoz.
Hazafelé menet a fehérvárcsurgói kastélynál álltunk meg, ahol
körbevezettek minket és bemutatták az épületet. Miután megnéztük a kastélyt, hazafelé vettük az irányt.
Szerintem érdekes, élményekkel teli volt az osztálykirándulás.
Madarász Gréta 5. o.

2011. május 12-én 8 órakor indult az óvoda parkolójából a 6. évfolyam kirándulni. Mindenki nagyon izgatottan várta már ezt a
napot.
Miután bepakoltuk nehéz csomagjainkat a buszba, felültünk rá,
és elõször Dégre utaztunk. Ott megnéztük a kastélyt, az erdõt, a
tavat, és meg is reggeliztünk.
Ezután Balatonalmádi felé vettük az irányt. Sikeresen meg is érkeztünk a városba, de a sárosdi táborba már nehezebb volt eltalálni. Mikor oda is megérkeztünk, megkaptuk a kis faházakat, és bepakoltunk. Egy kis idõ elteltével már mindenki ismerkedett a táborral. A fiúk fociztak, néhányan szurkoltak nekik, sokan beszélgettek, sétálgattak.
Nem sokkal utána Balatonfüredre utaztunk, ahol megnéztük a kikötõt, vásárolhattunk, és kisvonattal mentünk el egy mészkõbarlangba.
Visszautaztunk, meg egy kicsit vásárolgattunk, majd megtekintettük a Balaton egyik legszebb partját.
Késõbb a táborban ebédeltünk, majd újra fociztunk. Este táncoltunk, sokat nevettünk, beszélgettünk, bújócskáztunk, aki akart,
rendelhetett pizzát is. Nagyon jól éreztük magunkat.
Késõn feküdtünk le, majd korán keltünk. Reggeliztünk a táborban, majd megnéztük a tihanyi apátságot, ebédeltünk egy étteremben, majd hazautaztunk, de közben megálltunk, és belelógattuk a Balatonba a lábunkat.
Igazán érdekes volt ez az együtt töltött két nap.
Bátai Nóra 6. a

Május 12-13-án kirándulásra indultunk a Balaton környékére.
Az elsõ napon elmentünk a szállásunkra és beköltöztünk. A szállásunk a Sárréti Ifjúsági Tábor volt.
Késõbb tovább indultunk a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban
található Lóczi-barlangba, majd kimentünk a Balaton partjára.
Késõ délután visszamentünk a szállásra. Ott a fiúk fociztak, a lányok pedig sétálva beszélgettek. Este, amikor lefeküdtünk, senki
sem akart aludni.

Másnap korán ébredtünk. Reggeli után meglátogattuk a
Köcsi-tavat és a Köcsi-tanösvényt, majd visszamentünk a szállásra. Összerakodtunk, és elindultunk ebédelni egy étterembe.
Ebéd után elmentünk a tihanyi apátságba. Itt megnézhettük I.
András királyunk sírját. Ezután elmentünk fagyizni, majd hazaindultunk. Út közben megálltunk Balatonkenesén.
Remélem, jövõre is ilyen jó lesz a túránk.
Tõke Luca 6. b

Érdekességek a Búbánat-völgyben
Indulás után az elsõ megállónk a visegrádi vár volt, amely a Dunakanyar csodálatos, ívelt, hegyekkel körülvett magaslatán található. A várban különösen érdekesek voltak a páncélok, a kiállított
fegyverek, és gyönyörû volt a táj, ami a szemünk elé tárult.
A vár után alig vártuk, hogy végre bobozhassunk. Mindenki alaposan kiszáguldozhatta magát.
A mulatozás után átmentünk Szentendrére sétálni. A település
elvarázsolt bennünket szûk kis utcácskáival, ódon házaival és a
Dunára nyíló, csodaszép panorámájával.
Este fáradtan, de örömmel foglaltuk el a szállásunkat, és egy mozgalmas éjszaka után alig vártuk a napfelkeltét és a finom reggelit.
Másnap elsõ utunk az esztergomi bazilikába vezetett, ahol többen
felmentek az épület kupolájába. Innen csodálatos látvány nyílt
Esztergomra és a szomszédos Szlovákiára. Mindannyiunkat elvarázsolt a hatalmas méretû, klasszicista épület.
A templomban tett séta után mindkét osztály átsétált a Mária Valéria-hídon, melyet 2001-ben adtak át a forgalomnak. Szlovákiában megpihentünk, majd visszasétáltunk a magyar oldalra ebédelni.
Hazafelé menet körüljártuk a zsámbéki várat, a második nap végén pedig boldogan üdvözöltük újra az otthonunkat és a családunkat.
Juhász Fani, Kiss Adrienn, Kern Beatrix,
Molnár Krisztina, Plájer Nikolett, Hegedüs Judit 7. o.

Idén a kétnapos kirándulásunk úti célja Nagylók volt.
Az iskolától nyolc óra körül indultunk, és húszpercnyi utazás után
érkeztünk meg abba a faluba, ahol a következõ két napot töltöttük.
A szállás elfoglalása után szabadon tölthettük el az idõt, így voltak, akik kihasználva a jó idõt napoztak, de többen kártyáztunk és
labdáztunk is.
Ebédet a nagylóki iskola menzáján kaptunk, majd ezután visszasétáltunk a Tavi palotába.
Délután fagyizni mentünk, majd a nap további részét a tónál töltöttük.
Szállásunk mellett egy nagy karámban a hintósok a szombati fogathajtásra gyakoroltak.
Vacsorára szalonnát sütöttünk. Az osztály nagy része kint maradt
a tûznél.
Másnap egy néni jött, és sütött nekünk reggelire finom pizzát.
Ebéd elõtt meglátogattuk a nagylóki iskolát. Ajándékba egy-egy
szál papírból készült virágot vittünk a diákoknak és a tanároknak.
Délután körbejártuk a tó egy másik részét. Este indultunk el hazafelé, miután két nagyszerû napot töltöttünk el együtt.
Nagyon jó volt ez a kirándulás, de sajnos ez volt az utolsó egy osztályként.
Sebestyén Melinda 8. c

Megyei atlétikaversenyen
A sárbogárdi körzeti atlétikaverseny egyéni összetett elsõ helyezettje lettem. Ezzel az eredménnyel jutottam el a megyei versenyre. Egy futószámban 60 m-en és egy ügyességi számban kislabdahajításban versenyeztem a megye sok más tanulójával, akik kö-
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zött szép számmal voltak sportiskolások. Ennek ellenére az elsõ
fordulóban 5. helyezést értem el, mellyel a döntõbe jutottam. Itt a
nyolc versenyzõ közül hatodikként értem célba. A döntõ elõtt
csak pár percem volt a kislabdahajításra, ahol szintén sikerült az
5. helyet megszereznem. A tanáraim, Zsuzsa néni és Kati néni
biztattak és izgultak értem.
Remélem, jövõre is versenyezhetek ebben a szép és korszerû stadionban.
Bögyös Bence 6. a

Egészség témahét
Iskolánkban többéves hagyomány már, hogy egészséghetet rendezünk. Fontos dolog, hogy a tanulóifjúság megismerje az egészséges életmód kritériumait.
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VI. Országos Pesovár Ferenc
Csoportos Népdaléneklési Verseny
Május 20-án délután 3 csoportunk énekelt Székesfehérváron az
MMK Mûvészetek Házában.
Az országos versenyen rangos zsûri értékelte a fellépõket. Vakler
Anna, Eredics Gábor, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
népzene tanszakának oktatói, kiváló népzenészek, Mackó Mária
népdalénekes, Németh István, a Zenetudományi Intézet munkatársa, Varró János, a székesfehérvári Hermann László Zeneiskola és Zenemûvészeti Szakközépiskola tanára.
Stefán Judit és Csöndes Judit kettõse bronz, a Csaloglányok csoport ezüst, a Tündérrózsa csoport arany minõsítést szerzett.

XVI. Bruzsa Miklós-emléktorna
Az idén a Sárbogárd Hetek rendezvénysorozat keretében lebonyolított iskolai bajnokságon 8 csapat játszott. Az eredmények: 1.
Cece, 2. Sárszentmiklós, 3. Sárbogárd. Gólkirály: Kovács Dániel
(Cece). A legjobb kapus: Sümegi Zsolt (Sárbogárd). A legjobb
mezõnyjátékos: Majláth László (Sárszentmiklós).

A hét folyamán számos programon vehettek részt a gyerekek. A
hétfõ a „Takarítás fél egészség” szlogen keretében szemétszedéssel, illetve az osztálytermek kitakarításával telt el.
Kedden „És mégis mozog a föld…” címmel megmozdult a fél iskola. Elhozhattuk a kedvenc sportszerünket (pingpong, ugrókötél, gördeszka, görkorcsolya stb.) és a szünetekben megmutathattuk másoknak, hogy mivel játszunk szívesen.

A szerda a „Vitalitás az életerõ” címet viselte. A szünetekben
zöldség- és gyümölcsbüfé várt bennünket, csupa finomságot kóstolhattunk meg a nyolcadikosok jóvoltából. Egészségünk alapját
a vitaminok képezik, ezért igazán jólesett a sok kis apró falat.
Csütörtökön „Fûben–fában orvosság” rejlett. A 4. szünetben egy
kirakodóvásár keretében mutathattuk be egymásnak, hogy milyen gyógynövényeket ismerünk és használunk otthon. Hoztunk
képeket, cikkeket, könyveket, plakátokat gyógynövényekrõl,
gyûjtöttünk krémeket, és gyógyhatású készítményeket, hiszen
minden bajra terem gyógyfû.
Péntek volt a legérdekesebb nap, melyet a „Kincsünk az egészségünk” cím is jelzett. Az egész klub területén reggeltõl kezdve
„egészségpark” mûködött ingyenes szûrõvizsgálatokkal, véradással, biotermékek vásárával, egészség- és szépségtanácsadással.
Az ötödik óra után volt a „Hulladékok új ruhája” divatbemutató.
A számunkra legjobbnak tartott ruhára egészen május 27-éig szavazhatunk. A délután egy részét a kicsik is szívesen töltötték az
„egészségpark” területén. Szerencsére az idõjárás is kedvezett a
szabadtéren zajló versenyeknek, játékoknak és zenés bemutatóknak.

Köszönjük a segítõ közremûködést Sárbogárd Város Önkormányzatának, a Sárszentmiklós Egyesületnek, Varga Lászlónak,
a Sárszentmiklós SE vezetésének, id. Nagy Lászlónak, ifj. Bruzsa
Miklósnak, Fekete Lászlónak, Rehák Sándornak, Bihar Ferencnek, Bodó Zoltánnak, és mindenkinek, aki megjelenésével megtisztelte rendezvényünket.
Jövõre mindenkit újra várunk szeretettel!

KÖSZÖNET A VÉRADÓKNAK
2011. május 20-án a Sárszentmiklósi Általános Iskola egészségnapjának keretén belül véradást szerveztünk, amelyen 59
fõ vett részt. Ezúton szeretném megköszönni minden véradó
segítségnyújtását és a véradást támogató Kísértés Férfi és Nõi
Divatszalon felajánlását.
Szeretettel várjuk minden kedves új és állandó véradónkat legközelebbi véradásunkon, amelyet 2011. június 1-jén (szerdán)
a Cecei Mûvelõdési Házban tartunk 14 órától 17 óráig.
Vért adni 18 év felett lehet. A véradás elõtt napi rutinjukhoz
megfelelõen étkezzenek, és fogyasszanak minél több folyadékot!
Köszönettel: Soós Réka, Sárbogárdi Vöröskereszt
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Segély helyett munkát – közös összefogással!
Múlt hétfõn elkezdõdött Alapon a falu
szépítése, a közterületek megtisztítása a
szeméttõl. Napról napra virágosabb, csinosabb lett a falu képe. Nemcsak az országos nagytakarítás kapcsán dolgozott a falu
apraja-nagyja, hanem azért is, mert hétvégére, a díjugrató lovasversenyre várták a
fél ország lovasait.
Pénteken kimentem, hogy a helyszínrõl
számoljak be a nagy készülõdésrõl. Méhes
Lajosné polgármester asszony kis elektromos motorkerékpárján járta a falut. Az orvosi rendelõ elõtt nagy konténerbe hordták az emberek a szemetet talicskával.
Amikor megérkezett Julika, a munkában
serénykedõk még nagyobb sebességre
kapcsoltak. Persze, a polgármester aszszony „pörgésével” nem könnyû lépést tartani. Õ maga is beállt gereblyézni, lapátolni, és tolta a talicskát. Aztán sietõsen kiadta az utasításokat, majd a megérkezõ konténeres autóval indultunk a sportpályához,
ahol már bezsákolva várt bennünket az ott
felszedett szemét. Miután a szemetet fölrakták a konténerbe, irány egy illegális szeméttelep a temetõ közelében, a Hajtó csapáson. Ezt az illegális szeméttelepet már
jórészt fölszámolták, de a hulladék egy részét csak kézzel lehet fölszedni. Jöttek velünk a sportegyesület tagjai és a polgárõrök is Szalai Csaba vezetésével.
Elõzõ nap az alapi bejárónál is rendet raktak a környék lakói és önkéntesek. Lekaszálták a füvet és szalmabálákból egy lovat
építettek. A fején a sörény a frissen vágott
fûbõl készült. Ez a ló hívogatja a szombati
díjugratóra a vendégeket.
Visszafelé menet még megcsodáltunk néhány nagyon szép virágos portát. Több helyen még az árkokban is virágözön köszönti az erre járókat. A gyalogút sorompójára
zöldre festett malacvályú került láncra függesztve. Abba szintén virágok pompáztak.

Körutunk végén a polgármester asszony
büszkén mutatta meg a falu konyhakertjét.
A gyógyszertár mögötti önkormányzati területet fölszántották, Nagy Dezsõ termesztési útmutatásai alapján kiépítettek
ide egy csepegtetõs öntözõberendezést.
Az öntözéshez a vizet egy régi ásott kút kitisztításával nyerik. Ebbe szivattyút eresztettek le, és az nyomja föl a vizet két nagy
mûanyag tartályba, amit egy alapi vállalkozó ajándékozott a közösségnek. Készült
fóliasátor is, amelyben palántát nevelnek.
A palánták kikerülnek szabadföldbe. A
kertet a közmunkások gondozzák. Az itt
megtermelt paradicsom, paprika, saláta,
káposzta, sárgarépa, zöldség teszi olcsóbbá az iskolában és az óvodában, valamint
az idõsek ellátásánál a közétkeztetést. Telepítettek gyümölcsfákat is. Néhány év
múlva innen friss gyümölcs kerülhet a gyerekek asztalára.
Tervezik, hogy kistérségi szinten több falu
összefogásával hoznak létre egy termelési
rendszert. A közös földön közmunkával
elõállított palánták kerülhetnek majd a
házi kertekbe, és idõvel a felhalmozódó tapasztalatok alapján létesülhet helyben
munkát adó feldolgozóüzem is. Fontos
célként fogalmazta meg a polgármester

asszony, hogy a települések maguk is próbáljanak tenni helyi szinten azért, hogy
csökkenjen a munkanélküliség, hogy a
megtermelt termények eladásából származó bevétel javítsa az itt élõk életszínvonalát.
Az elmúlt években egyre több kertet gyöpösítettek. A pázsit karbantartására minden haszon reménye nélkül sokat költenek
ma is az emberek, ugyanakkor az áruházakban kell megvásárolni a vegyszerezett,
ízetlen, messzi földön megtermelt zöldséget, gyümölcsöt. Vissza kell térnie az országnak a régi útra. gyöp-Magyarország
helyett legyünk újra kert-Magyarország, s
lehessen ez az ország ismét Európa éléskamrája, mint volt évszázadokig.
Meg kell említenem, hogy nemcsak Alapon indult meg a változás. Nagylókról hasonló jó hírek érkeznek. Tóth József polgármester szintén azon dolgozik, hogy a
helyi sajátosságok figyelembevételével
részt vegyenek a térségi termelési tevékenységben.
Mint errõl elõzõ lapszámunkban már beszámoltam, a három hátrányos helyzetû
déli térség összefogott, hogy közösen tegyenek sorsuk jobbra fordulásáért. Az emberek találékonyságát ismerve remény van
arra, hogy az összefogásból igazi eredmények szülessenek – nem valamikor, hanem
belátható idõn belül!
Az összefogás erõsítése érdekében közös
találkozókat szerveznek, ahol megismerhetik egymást, kicserélhetik tapasztalataikat a térség településeinek lakói. Mint az
újság más oldalain olvashatják, a három
térség települései szombaton, Sárbogárdon, az Ifjúsági parkban találkoznak. Az itt
megrendezett pörköltfesztivál házigazdája Sárbogárd lesz.
Hargitai Lajos

Gyermeknap Sárszentágotán
2011. május 21-én az általános iskola szülõi munkaközössége Hufnágel Józsefné Baranyák Éva vezetésével
egész napos gyermeknapot szervezett a sárszentágotai
óvodásoknak és iskolásoknak. A rendezvényre kilátogatókat egész nap légvár, arcfestés és kézmûves-foglalkozás várta. A déli ebéd – babgulyás és paprikás krumpli
– után rendõrségi és tûzoltó-bemutatót láthatott a gyermeksereg. A délután programja volt még a hintózás és a
lovaglás is. A színpadi programot a hastáncos táncház
nyitotta, õket követte Siák Magdolna énekes–gitáros
produkciója, majd a citerások, a Bokréta mazsorettcsoport, valamint Gõbölös Gábor és barátainak néptáncos bemutatója. A tombolasorsolás után Handa Soma
diszkózenéjére rophatták a gyermekek, 9 órától pedig a
felnõttek bálja zárta a napot.
Az iskola szülõi munkaközössége köszönetet mond
mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárultak az
ÁGOTAI GYERMEKNAP sikeréhez!
Tudósítónktól
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A vasútállomás senki földje?

„A sajátos nevelési igényû tanulók
együttnevelésének támogatása” címû
pályázat keretében

Áldatlan állapotok uralkodnak a vasútállomás környékén évek
óta. Sokszor megígérték már képviselõk, polgármesterek, hogy
segítenek a megoldásban. A helyzet azonban csak egyre rosszabb.
Milyen képet kap a városról egy ide érkezõ vendég? Mi, az itt lakók szégyelljük, hogy a város ezen a részén ilyen állapotok uralkodnak. A városnak se tesz jót, ha az ide utazók vagy az átutazóban lévõk a vasútállomás és környéke látványa alapján szerzik
elsõ benyomásukat Sárbogárdról.

SZERETETTEL VÁRUNK BENNETEKET
INTÉZMÉNYENKÉNT 10 GYERMEKKEL
EGY VIDÁM BÁBELÕADÁSRA.
Helyszín: Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda.
7003 Sárbogárd, Gesztenye sor 1.
Idõpont: 2011. május 24. (kedd) 14–15 óráig.

SÁRBOGÁRDI VÁROSI UTCAI
KOSÁRLABDATORNA
2011. június 11-én 9 órai kezdettel megrendezésre kerül a Sárbogárdi Hetek rendezvénysorozat keretein belül a Sárbogárdi
Városi Utcai Kosárlabdatorna.
Helyszín: a Mészöly Géza Általános Iskola szabadtéri pályái.
A kosárlabda mellett az erõsportok kedvelõit is várjuk
fekvenyomó-versennyel és egy rekordkísérlettel is!
A kicsiknek ugrálóvár és egyéb versenyek teszik feledhetetlenné a napot.
Várjuk továbbá graffitisek jelentkezését is, akik legális keretek
közt mutathatják meg tehetségüket! A legjobb munkákat
díjazzuk.
A rendezvény ideje alatt a pályák mellett büfé üzemel.

Ez a terület senkié? Senkit nem érdekel, hogy hatalmas gödrök vannak az
úttesten, hogy nincs normális vízelvezetés, ezért a vonattal érkezõ utasok
tavakon átgázolva érkeznek a városba, s lassan a lakásainkat mi, akik itt
élünk, alig tudjuk megközelíteni?
A terület egy részét, ami városi közterület, néhanapján rendbe teszi a város. A terület másik fele, ami állítólag
a vasúté, csupa szemét és rendezetlen. A kátyúk már akkorák, hogy az autók kerekei elvesznek benne. Azok a táblák, amiket a vasút kihelyezett, csak a szégyent növelik az õ számukra, hiszen ország-világ figyelmét felhívják arra,
hogy ki a terület felelõtlen, rendetlen tulajdonosa.
A járókelõknek (utasoknak, munkába járóknak, iskolásoknak)
egy nagyobb esõ után szinte lehetõségük sincs átkelni az út másik
oldalára, hacsak nem hordanak maguknál gumicsizmát, vagy nem
a másik oldalra születnek.
A járatos buszok nagy része az udvarokba vezetõ hidakon fordul
meg, amelyek ezt követõen sorra beszakadtak, s ezáltal az árkoknak lehetõségük sincs elvezetni a felgyülemlett csapadékot, ezért
a víz elõbb, vagy utóbb a mi pincéinkben köt ki.
Mi úgy látjuk, hogy a MÁV és az önkormányzat a kérdés megoldása helyett csak egymásra mutogat.
Baki Balázs

Vajtai dalos nagykövetek
Az „Életet az éveknek” Országos Szövetségének Pest Megyei
Szervezete Tápiószelén rendezte meg a 14. Nemzetközi Nyugdíjas Béketalálkozót. Fejér megyébõl a Vajtai Õszirózsa Dalkör
vett részt a rendezvényen. Erdélybõl, Kárpátaljáról, Szerbiából és
Magyarország minden tájáról érkeztek mûvészeti együttesek.
Elõször a vezetõket hívta állófogadásra Tápiószele polgármestere, majd megkoszorúzták a Béke emlékmûvet. Utána népviseletben vonultak a résztvevõk a Népligetbe, ahol színes produkciókkal szórakoztatták egymást és a közönséget.
Lázár Melinda
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MÉSZÖLY-NAPOK
Idén május 18-a és 20-a között volt iskolánk hagyományos rendezvénysorozata, melyet névadónk, Mészöly Géza születésnapja
alkalmából rendeztünk meg.
A 7. a osztályosok a Mészöly család sírboltját tették rendbe az ünnep alkalmából.
18-án az ünnepélyes megnyitó és a szobor megkoszorúzása után
szavalóverseny, majd sportverseny várt nemcsak a mi diákjainkra,
hanem a vendégekre is, akik a környezõ iskolákból jöttek hozzánk. Sok szép verset hallhattunk tehetséges versmondók elõadásában. Minden résztvevõnek élmény volt ezeket meghallgatni.
A sportversenyt Steitz Ádám volt testnevelõ tanárunk emlékére
szerveztük. Különféle játékos ügyességi feladatok várták itt a gyerekeket, akik minden erejüket összeszedték a gyõzelem érdekében. Mind a versenyzõk, mind a szurkolótábor jól érezte magát
ezen a nemes vetélkedõn.

Másnap, 19-én került sor a gálára, ahol színes mûsorral kedveskedtek a gyermekek szüleiknek, vendégeiknek, akik zsúfolásig
megtöltötték a nézõteret. Bemutatkoztak versmondók, osztályok
mozgásos jelenettel, a népdaléneklési verseny gyõztesei, zongorát tanulók négykezessel, az angolt és németet tanulók, furulyások és az énekkarosok. Sokszor vastapssal jutalmazták a szereplõket a remek produkcióért.
20-án szabadidõs napon vehettek részt a tanulók. Mindenki talált
az érdeklõdésének megfelelõ programot a hatalmas kínálatból:
sportverseny, komplex tanulmányi verseny, informatika- és rajzverseny, könyvtári vetélkedõ, sakkverseny. Közben megismerkedhettünk az ökojátszóházban a környezettudatos magatartással, a szelektív hulladékgyûjtés fontosságával is.
Hasznosan, jól telt el ez a három nap mindenkinek.
Nagy Ferencné

Zöldtan-óra – sárbogárdi 8. osztályos tanulók
nyertek a Tesco környezetvédelmi pályázatán
A sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola 8. a osztálya rendhagyó
környezetismeret órán vett részt a Dunakeszi–Göd Tesco áruházban.
Zöldtan-óra címmel környezetvédelmi pályázatot hirdetett 2011
áprilisában a Tesco-Global Áruházak Zrt. Magyarországon mûködõ, „Ökoiskola” címmel rendelkezõ általános iskolák felsõ tagozatos diákjai számára. A 18 nyertes egyike és egyben Fejér megye legjobbja a sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola 8. a
osztálya, akik május 24-én, kedden a Dunakeszi-Göd Tesco áruházban egy rendhagyó környezetismeret órán vettek részt.
2011. április végéig várta az áruházlánc az ökoiskolás felsõ tagozatos diákok által írt fogalmazásokat arról, hogy jelenleg mit tesznek iskolájuk, közvetlen környezetük védelméért, és a jövõben
még mit szeretnének, mit terveznek tenni környezetük megóvása
érdekében.

Az ország minden területérõl érkeztek be pályázatok. Fejér megye legjobbjának a sárbogárdi Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Mészöly Géza Általános
Iskola 8. a osztálya bizonyult.
Az alma materétõl idén búcsúzó osztály, öko-osztályfõnökük vezetésével, rendszeresen részt vett az iskola parkjának rendben
tartásában, növényeket ültetett, sõt az elmúlt évben egy kerti tavat is létesített. Emellett külön gyûjtötték a papírt, PET-palackot,
aludobozt, elemet. Káprázatos dolgokat készítettek hulladékba
szánt anyagokból, így készült például teafilter-papírból anyák
napjára poháralátét, gurigából ceruzatartó, PET-palackból madáretetõ. A kupakgyûjtésnek köszönhetõen pedig egy beteg kisgyermek gyógyulását is támogatták.
A sárbogárdi diákok – a 18 nyertes egyikeként – egy rendhagyó
környezetismeret-órán elméletben és gyakorlatban is megismerkedhettek az alternatív energiafelhasználás és energiamegtakarítás lehetõségeivel a Dunakeszi–Göd zöld Tesco hipermarket területén. Ennek az áruháznak az a különlegessége, hogy a jelenleg
elérhetõ innovatív technológiák alkalmazásával az áruház
szén-dioxid kibocsátása 50 százalékkal kevesebb, mint a hagyományos megoldásokkal mûködõ áruházaké. Az órán a gyerekek
megvizsgálhatták többek között az áruház modern világítási
rendszerét, a gépházat, a kazánházat, az áruház tetején lévõ napkollektorokat és a szellõzõrendszert.
A diákok az órát vezetõ szakértõ „tanár urak” segítségével nemcsak olyan ismeretekhez jutottak hozzá, amelyeket a mindennapokban, otthon és az iskolában is hasznosíthatnak, hanem számos
élménnyel is gazdagodtak, az órát követõen pedig egy vetélkedõn
is összemérték tudásukat a látottakból, hallottakból.
TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.
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HIRDETMÉNY

Meghívó

A magyar EU-elnökség
egyik legnagyobb rendezvénye

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségen (továbbiakban: Felügyelõség) 3836/2010. ügyszámon, 2010. 02. 12-én a rétszilasi vízbázis hidrogeológiai „A” és „B” védõidomának kijelölése
és kialakítása tárgyában indult eljárás során hozott döntésrõl a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 80.
§ (3)-(4) bekezdései értelmében az alábbi hirdetményt adom ki.
Az eljáró Felügyelõség megnevezése,
elérhetõségei:
Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.,
levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137.
Telefon: 06-22-514-300,
telefax: 06-22-313-564
Központi e-mail cím:
kozepdunantuli@zoldhatosag.hu
Honlap: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ, szerda 9–15 óra;
kedd, csütörtök és péntek 9–12 óra
A kérelmezõ ügyfél neve (megnevezése):
FEJÉRVÍZ Zrt.
Az ügy tárgya: a rétszilasi vízbázis
hidrogeológiai „A” és „B” védõidomának
kijelölése és kialakítása
A védõterület lehatárolásával érintett ingatlanok kiterjedése: Sárbogárd–Rétszilas közigazgatási területén, a 3836/2010. ügyszámú határozatban felsorolt ingatlanok
Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a Felügyelõség az ügyben 3836/2010. ügyszámon
határozatot hozott, amely hivatalomban megtekinthetõ. A hirdetmény útján közölt döntést a
hirdetmény kifüggesztését követõ 15. napon
kell közöltnek tekinteni a Ket. 78. § (10) bekezdése értelmében. Felhívom a figyelmet arra,
hogy a döntés ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséghez címzett, de a Felügyelõséghez benyújtott fellebbezéssel lehet élni a döntés közlésétõl
számított 15 napon belül.

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2011. május 31-e és
június 1-je között
az uniós rendezvények hivatalos helyszínén, a
gödöllõi királyi kastélyban,
közvetlenül az EU agrárminisztereinek magyarországi találkozójához kapcsolódóan, Dacian
Ciolos EU-mezõgazdasági és vidékfejlesztési
biztos, Paolo de Castro, az Európai Parlament
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának elnöke,
Marek Sawicki, az EU következõ elnökségét
adó Lengyelország mezõgazdasági és vidékfejlesztési minisztere,
valamint a rendezvény házigazdájaként, Magyarország kormánya és az EU-elnökség képviseletében
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
részvételével kerül megrendezésre
„Az ökológiai gazdálkodás, mint lehetõség az
európai mezõgazdaság számára”
címû nemzetközi konferencia keretében, a magyar EU-elnökség, az IFOAM (biomozgalmak világszervezete) európai uniós munkacsoportja, a
Magyar Biokultúra Szövetség és a Biokontroll
Hungária Nonprofit Kft. szervezésében.
A konferencián magas rangú elõadók szólalnak
meg az EU közös agrárpolitikájának alakulásáról, arról, hogy az ökológiai gazdálkodás
mennyiben tud megoldást kínálni az egyre égetõbbé váló környezetvédelmi és ökológiai kihívásokra, a vidéki társadalom és gazdaság gondjaira.
A konferencián való részvételhez idegennyelv-tudás nem szükséges, mert az elõadások
szinkrontolmácsolással magyarul hallgathatóak.
A nyilvános tanácskozásra interneten lehet
regisztrálni a magyar nyelven is elérhetõ
weboldalon
(http://www.organic-congress-ifoameu.org),
ahol a konferencia programja és a gyakorlati
tudnivalók is mind megtalálhatók.
Amennyiben valaki technikai okokból nem tud
az interneten keresztül regisztrálni, kérem, jelezze nekem, és fõbb adatainak megadása után
szívesen elvégezzük a regisztrációt, illetve bármilyen egyéb technikai segítséget is megadunk.

2011. május 27-én
(pénteken) 16.30 órakor

RENDKÍVÜLI ÜNNEPI
ÜLÉST TART.
Az ülés helye:
József Attila Mûvelõdési Központ
(Sárbogárd, Hõsök tere 3.).
Napirend:
1. 25 éves a város.
Elõadó: polgármester.
2. Visszaemlékezés a várossá nyilvánításról.
Elõadó: Szalai István.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Meghívó
Egyesületünk a magyar hõsök emlékünnepe kapcsán megemlékezésre hívja
Sárbogárd lakosságát.

A megemlékezést
2011. május 29-én 18 órai
kezdettel tartjuk
a sárbogárdi evangélikus
templomban.
A megemlékezést követõen a megjelentek együtt vonulnak el a Hõsök terén
lévõ emlékmûegyütteshez, ahol elhelyezzük a megemlékezés virágait, gyertyát gyújtunk elhunyt hõseink emlékére.
Az eseményre tisztelettel várunk mindenkit.
Gál Sándor nyá. százados

Dr. Zay Andrea igazgató

TÁJÉKOZTATÁS
az I. sz. fogorvosi körzet rendelési idejérõl

A Kishantosi Nonprofit Kft. korlátozott számban
ingyenes részvételt biztosít azoknak, akiknek a
részvételi díj megfizetése gondot jelent, de szívesen részt vennének a rendezvényen.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az I. sz. fogorvosi körzet orvosát, dr. Kancsár
Anitát 2011. június 1-je és 2011. november 30-a között dr. Furják Mónika és dr. Rákosi Anikó fogszakorvos helyettesíti a Sárbogárd, Ady Endre út 222. szám alatti
rendelõben.

Különös jelentõséget ad a rendezvénynek Magyarország készülõ vidékstratégiája is, melynek társadalmi vitája épp a napokban zajlik, és
amely a konferencia által is tárgyalt problémákra, feladatokra keres megoldást, s ennek fényében kiemelten kezeli az ökológiai gazdálkodást.

Rendelési idõ:

A Nemzeti Vidékstratégia vitaanyaga elérhetõ
itt: http://videkstrategia.kormany.hu.
Ács Sándorné,
az IFOAM EU Group magyar tagja

Dr. Furják Mónika
Hétfõ:
13.00–17.00
Kedd:
8.00–12.00
Szerda:
14.00–16.00
Csütörtök:
8.00–12.00 iskolafogászat
Péntek:
13.00–14.00

Dr. Rákosi Anikó
Hétfõ:
14.00–16.00
Kedd:
14.00–17.00
Szerda:
8.00–12.00 iskolafogászat
Csütörtök:
13.00–18.00
Péntek:
13.00–14.00
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Családi nap a Zengõben A gyermeknap üzenete
Az idén ötödik alkalommal került megrendezésre az oviban a szülõk és gyerekek közös programjaként a családi nap.
Bemelegítésként óvodásaink mazsorettbemutatójával indult a
program. Ezután az óvoda dolgozói mint country táncosok mutatták be mûsorukat.
Figura Ede fantasztikus hangulatú mûsort adott, amelyet nemcsak a gyerekek, de a felnõttek is élveztek.
Amerre csak a szem ellátott, mindenhol valamilyen program várta a gyerekeket és szüleiket az óvoda hagyományos családi napján.

Amikor kigondoltunk ezt a rendezvényt, az volt a célunk, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a családokat, és egy kicsit másképp éljék meg ezt a napot, mint általában a mindennapokat. A programok összeállításánál arra törekedtünk, hogy kicsik és nagyok egyaránt találjanak kedvükre valót. Az évek alatt a megszokott játékok, bemutatók mellett mindig igyekszünk újabb programokat is
kitalálni.
Az óvoda dolgozói és a szülõk közösen szervezték meg a gyermekek számára ezt a felejthetetlen délelõttöt, mely a gyermekek számára sokféle programot tartogatott: arcfestés, lufihajtogatás,
kreatív tevékenységek, pónilovaglás. De alkalmuk nyílt arra is,
hogy közelebbrõl megtekinthessenek egy tûzoltóautót, rendõrautót. A büfében sokféle finomság várta a vendégeket.
Móka, játék, kacagás töltötte be az egész délelõttöt! Jó volt együtt
lenni!
A rendezvényen nemcsak az óvodások, hanem még a kisebbek és
a kisiskolások is találtak megfelelõ szórakozási lehetõséget. A kicsik kitombolhatták magukat a trambulinon és az ugrálóvárban
is.
A nap végére mindenki kellemesen elfáradt.
Az önkormányzat által kiírt pályázat elnyerése lehetõvé tette alapítványunknak, hogy színvonalas programot tudjunk szervezni
gyermekeinknek.
Köszönet a szervezésben, lebonyolításban résztvevõknek és az
önzetlen támogatóknak, hogy az óvoda gyermekei ilyen nagyszerû élményekkel gazdagodtak: tûzoltóság, rendõrség, Sáfrány pékség, Domján pékség, Tóth Roxána, Dániel Zsolt, a szülõk és a
nagyszülõk!
Freschli Józsefné

Sárbogárd várossá nyilvánításának 25. évfordulója tiszteletére

„Rendezvényeink az elmúlt negyedszázadban”
címmel kiállítás nyílt a Madarász József Városi Könyvtár
kisnyomtatványaiból.
Megtekinthetõ a könyvtár nyitvatartási idejében.

Napjainkban a gyermeknap a világ számos országában ünnepnap.
Május utolsó vasárnapján hazánkban is több helyszínen, színes
programokkal várják a gyermekeket, hogy családjukkal együtt,
hasznosan és vidáman töltsék ezt a napot.
Magyarországon e nap gyökerei 1931-ig nyúlnak vissza. Akkoriban még egy teljes hét állt rendelkezésre a gyermekek ünneplésére. A szokás egyébként török eredetû. Az ünnepnapot azzal a céllal hívták életre, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira és
sajátos világukra.
A gyermek jogi helyzete alapvetõen más, mint a felnõtté. „A gyermek egyrészt jogképes, ami azt jelenti, hogy mint jogalanyt megilletik
mindazon jogok és terhelik mindazon kötelességek, amelyek a
társadalomban bármely személyt.” Kivéve azokat, amelyek jogszabályokban meghatározott életkorhoz kapcsolódnak. Másrészt viszont a gyermek cselekvõképessége hiányzik vagy korlátozott.
Ebben az esetben jogai érvényesítése érdekében jognyilatkozatot
csak törvényes képviselõje tehet a nevében.
Nyíri Tamás fogalmazza meg a legtalálóbban gyermekantropológiai tanulmányában
a gyermek jogainak
létjogosultságát: „Joga van az élethez és arra, hogy megszülessen;
joga van törvények
nyújtotta védelemre,
gondozásra és nevelésre, szeretetre és megértésre, gyermeki mivoltának elismerésére
és képességei fejleszHuszár Boldizsár
tésére.”
rajza
Az Egyesült Nemzetek közgyûlése 1959.
november 20-án kelt, „Nyilatkozat a gyermek jogairól” címû iratában olyan jogokat kíván rögzíteni, amelyekre minden gyermek
igényt tarthat. Habár az emberi jogokhoz hasonlóan itt sem bírói
úton érvényesíthetõ jogról van szó, e jogok mégis megadják azt a
keretet, amelyen belül a gyermek iránti jóindulatú társadalom ma
berendezhetõ.
A Gyermek Jogairól Szóló Egyezmény célja a gyermekeknek
nyújtandó különleges védelem szükségességének elismerése, a
különleges védelemhez és támogatáshoz való jog, illetve a család
védelmének biztosítása. Az egyes rendelkezések részletesen kitérnek a polgári és politikai jogok, a gyermeket a családban és a
társadalomban megilletõ, a gyermekek speciális csoportjainak és
a gyermekek rendkívüli helyzetekben történõ védelmének lehetõségeire is.
A gyermeki jogok minden gyermeket megilletnek függetlenül attól, hogy diák, vagy sem. Az ünnepnap üzenete az, hogy a gyermekjogoknak mindennap érvényesülnie kell a közösségi élet minden színterén. A felnõtt ember felelõssége, hogy a gyermekekben
kialakítsa a jogtudatosságot, azt, hogy mindenki felelõs a saját tetteiért, hogy az egyéni törekvéseket a közösségi érdekekkel egyeztetni kell. A közösségi élet hétköznapi gyakorlatában adódó
konkrét példákból kiindulva kell, hogy a gyermekek megértsék és
gyakorolják saját jogaikat és kötelességeiket, valamint azt, hogy
szabadságuk gyakorlását mennyiben korlátozza mások jogainak
és szabadságának gyakorlása. Ez a biztosítéka annak, hogy a gyermeki jogok nem doktrínákká alakulnak, hanem általuk megvalósulnak azok az alapelvek, melyek megteremtik az emberi méltóság tiszteletben tartását.
Forrás: Németh András: Nevelés, gyermek, iskola; Nyíri Tamás:
A gyermek az antropológia szemszögébõl.
Huszárné Kovács Márta pedagógus, szaktanácsadó
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Dan-vizsga Sárbogárdon

Sárbogárd II.–Alba Regia
32:30

A Sárbogárdi Karate Csoport mûködésében ismét bõvült a feketeövesek száma.
2011. május 20-án Németh Attila 5 Dan
JKA-mester vezetésével Dan-vizsgákat
rendeztek, melyen Antal János 8 Dan
JKA-mester, a magyarországi karate megalapítója, Bruzsa Ferenc 6 Dan JKAmester és tanítványai is jelen voltak. A
vizsgák sikeresen zárultak, a sárbogárdi
Clubból Szunyog László 1 Dan fokozatot
ért el.
A vizsgák utáni ebéden a többi feketeöves
tanítvány is megjelent, ahol aztán gratulálhattak a sikeres vizsgázóknak.
Jó érzéssel tölt el, hogy ismét sikerült még
egy tanítványt kinevelni e nehéz és sok kitartást igénylõ sportágban. A továbbiakban is sok sikert kívánok.

Borostyán–Németh (kapusok), Varga R.,
Szabó J. Zs. (2), Németh II. T. (6), Kaló P.,
Rehák T. (2), Balogh V. (10), Pluhár T.
(2), Vorsléger Z. (3), Bodoki Gy. (5).

Martonvásár–Sárbogárd I.
24:18
Németh T. (kapus), Varga R., Szabó J. Zs.,
Németh II. T., Kaló P. (1), Rehák T. (2),
Pluhár T. (1), Szilveszter J., Nacsa M. (3),
Szabó J., Takács L., ifj. Bodoki Gy. (11).
Május 29-én (vasárnap) 18 órától várjuk
szurkolóinkat a Sárbogárd I– Mór I. rangadóra!
Hajrá, Sárbogárd!
Tudósítónktól

OSS

Köszönetnyilvánítás

AMATÕR KÉZILABDAKUPA

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2009.
évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünknek felajánlották.
Az ebbõl befolyt összeg: 118.167 Ft.
További támogatásukban bízva, tisztelettel:

A Bogárdi Napok rendezvénysorozatának részeként a VAX Sárbogárd férfi-kézilabdacsapata amatõr kupát szervez, melyre nõi és férficsapatok jelentkezését várja.
A torna helye, idõpontja: a Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnoka,
2011. június 19-én (vasárnap) 9 órától.
Jelentkezni lehet június 15-éig a következõ telefonszámokon:
Borostyán János 06 (30) 3382 652, Bodoki György 06 (70) 3321 392.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Bogárd-Dal Kulturális Közhasznú
Egyesület (Huszics Vendel Kórus)

Az Agárdi Termál csoport
eredményei
Kulcs–Sárszentágota
Mezõszilas–Aba-Sárvíz
Sárbogárd–Vajta
Cece–Dég
Pusztaszabolcs–Sárosd
Mezõfalva–Adony
Lajoskomárom–Rácalmás
Seregélyes–Enying

6-1
3-2
2-2
6-0
0-3
2-1
9-3
2-0

23
21
18
18
18
13
10
10
9
9
8
5
4
5
3
1

3 1
2 4
4 5
4 5
4 5
8 6
6 11
6 11
7 11
6 12
4 15
7 15
9 14
5 17
6 18
1 25

121
67
84
67
63
57
54
55
45
43
55
55
42
44
31
28

24
11
35
30
28
42
59
56
54
59
76
78
61
85
81
132

97
56
49
37
35
15
5
1
9
16
21
23
19
41
50
104

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

A Turul Macron csoport
eredményei
2-1
4-1
0-0
1-6
1-2
1-7
2-3
4-0

A Femol csoport állása

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Sárosd
27
2. Mezõfalva
27
3. Seregélyes
27
4. Aba–Sárvíz
27
5. Adony
27
6. Lajoskomárom 27
7. Pusztaszabolcs 27
8. Kulcs
27
9. Sárbogárd
27
10. Mezõszilas
27
11. Dég
27
12. Vajta
27
13. Enying
27
14. Rácalmás
27
15. Cece
27
16. Sárszentágota 27
Kulcstól -1 pont levonva.

A Femol csoport
eredményei

72
65
58
58
58
47
36
35
34
33
28
22
21
20
15
4

1. Aqvital–Publo
Csákvár
27 27 0 0 126 8 118 81
2. Velence
27 16 4 7 75 36
39 52
3. Kisláng Telmex 27 16 4 7 64 35
29 52
4. Iváncsa
27 15 6 6 62 35
27 51
5. Martonvásár
27 14 6 7 42 24
18 48
6. Baracs
27 13 7 7 53 40
13 46
7. Kápolnásnyék
27 14 3 10 59 51
8 45
8. Szabadegyháza 27 13 5 9 43 51
8 44
9. Bakonycsernye 27 11 6 10 33 42
9 39
10. Polgárdi
27 9 4 14 35 50
15 31
11. Dunafém–
Maroshegy
27 10 1 16 44 69
25 30
12. Pákozd Eudeal 27 6 6 15 33 54
21 24
13. Sárszentmiklós 27 10 1 16 59 67
8 20
14. Etyek
27 5 4 18 33 85
52 18
15. Pusztavám
27 4 2 21 29 82
53 13
16. Káloz
27 2 3 22 22 83
61 9
Dunafém–Maroshegy, Etyek, Pusztavámtól -1,
Sárszentmiklóstól -11 pont levonva.

Dunapentele–Perkáta

3-5

Kisapostag–Mezõkomárom

7-0

Szabadegyháza II–Nagyvenyim

3-0

Alap–Dunamenti Abroncsgyártók

6-1

Zichyújfalu–Soponya

3-4

LMSK–Elõszállás

4-1

Nagylók–Besnyõ

7-1

A Turul Macron csoport állása
1. Nagylók
24 1 2 8
2. Zichyújfalu
25 17 2 6
3. Alap
25 15 2 8
4. Perkáta
25 13 6 6
5. Besnyõ
25 13 3 9
6. LMSK
25 13 2 10
7. Dunapentele
25 12 3 10
8. Elõszállás
25 10 7 8
9. Szabadegyháza II. 24 11 2 11
10. Soponya
24 9 8 7
11. Nagyvenyim
25 8 3 14
12. Dunamenti
Abroncsgyártók 25 3 3 19
13. Kisapostag
25 4 0 21
14. Mezõkomárom 24 1 4 19
Kisapostagtól -1 pont levonva.

1
71
66
73
68
55
65
55
57
59
33

24
34
42
37
54
44
52
44
56
50
52

23 76
27 90
25 103

57
37
24
36
14
11
13
11
1
9
19

64
53
47
45
42
41
39
37
35
35
27

53 12
63 11
78 7
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Hírek a cecei iskolából
Harmóniarekord cecei diákokkal
az Országház körül
A Világharmónia Futás Szervezõiroda április 20-án, pénteken
várt az ország minden részérõl általános iskolás diákokat Budapestre, a Kossuth térre. A rendezvény célja az volt, hogy egy élõ
gyermekláncot hozzanak létre, amely az Országház épületét fonja körül. A kezdeményezés a Világharmónia Futáshoz kapcsoló-

partok jellegzetes növénytársulásait, hallhattak a folyóvizek állatvilágáról. Útjuk Sárgeresre vezetett, ahol egy másik téma feldolgozására kerülhetett sor. A Takács családnál megfigyelhették a
gyerekek a nem háziállatok ház körüli tartásának jellemzõit, így
struccokat nézhettek és csincsillát simogathattak. Pihenésképpen
a sáregresi játszótéren töltöttek egy kis idõt, majd letekerve az
utolsó kilométereket értek vissza kiinduló településükre, Cecére.
dott, amely 6 földrész 140 országában kerül megrendezésre a
nemzetek közötti barátság és harmónia jegyében. Az egyben világrekord-kísérletnek is minõsülõ hatalmas ölelés sikeres volt, hiszen több ezer gyermek vett részt a programon. A Cecei Általános
Iskola 45 diákkal képviseltette magát a rendezvényen, akik kiemelkedõ szorgalmukkal, magatartásukkal, versenyeken való
szereplésükkel érdemelték ki a jutalomkirándulást. A gyermekek
vonattal utazhattak a fõvárosba, és egy városnézõ séta után maguk is a rekord részévé válhattak. A csoport a napi program zárásaként még a Budavárban található Hadtörténeti Múzeumot is
meglátogatta. Köszönet Asbóth Lászlóné, Balázsné Aranyos
Judit és Csajtainé Szabó Ágnes tanárnõknek a szervezésért és a
kirándulás lebonyolításáért.

Gyõzelem a XIV. Bruzsa Miklós-emléktornán
Május 22-én, vasárnap délelõtt 14. alkalommal került sor a nagyszerû sárszentmiklósi pedagógus, Bruzsa Miklós emlékére megrendezett diáklabdarúgó-tornára.
A Sárszentmiklós SE impozáns sporttelepén 8 órakor az ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a torna, amelyre nyolc csapat nevezése érkezett meg. A csapatokat két csoportba osztották be,
majd a négy legjobb csapat egy rájátszás során döntötte el a kupa
sorsát.
Csapatunk a csoportjában másodikként jutott tovább, majd legyõzve a másik csoport gyõztesét jutott be a fináléba. A döntõben
a Sárszentmiklósi ÁMK csapatát sikerült nagy küzdelem árán legyõzni és ezzel elhódítani a díszes serleget. Csapatunk adta a torna gólkirályát is, Kovács Dániel személyében.
A szép sikert elért csapat tagjai voltak: Albert Ádám, Bogárdi
Krisztián, Barsi Márk, Csányi Kálmán, Kovács Dániel, Nyikos Tibor és Rupa Sándor.
Köszönet a szervezésért Pordán Petra tanárnõnek.
A szervezõk a kupa mellett oklevéllel és érmekkel jutalmazták a
fiúkat.

Dél-mezõföldi biciklitúra
A Cecei Általános Iskola 5. évfolyamos diákjai részt vesznek abban a pályázatban, amelyet a Sárvíz Leader Helyi Közösség írt ki,
és amelynek középpontjában a környezettudatosságra nevelés
áll. Diákjaink a tanév során számos rendezvényen vehettek már
részt ennek köszönhetõen, és sok szemszögbõl ismerkedhettek
már a témával.
Május 22-én, szombaton Balázsné Aranyos Judit tanárnõ vezetésével egy biciklitúrát szerveztek, amelynek a célja a vízparti élõvilág feltérképezése és megismerése volt. Ennek jegyében Cecérõl
a Sárvíz partján elkerekeztek Pálfáig, majd onnan a Sió völgyét
követve Simontornyáig haladtak. A túra során megfigyelték a víz-

„Az egészség 6almának színház a jutalma”
Az iskolagyümölcs program kapcsán a Cecei Általános Iskolába
gyümölcsöt szállító Fruitmarketing Kft. plakátrajz-pályázatot
hirdetett meg, amelynek címe „Az egészség 6alma” volt. Iskolánk
minden alsó tagozatos osztálya nevezett pályamunkával, melynek
elkészítésében valamennyi diákunk részt vett. A pályázat jutalmaként egy színházi elõadást tekinthettünk meg az elmúlt héten a
Cecei Mûvelõdési Házban. A zenés mesejáték címe a Gõgös királykisasszony volt, amit egy fiatal mûvésztársulat adott elõ. A színészek élvezetes játéka az egész elõadás alatt lekötötte a gyermekek figyelmét. A mese tanulsága jó példát mutatott az igazi, érdek
nélküli szerelem, az emberi értékek, a tisztelet, egymás elfogadásának fontosságára, mely a mai világban kissé háttérbe szorult.
Fõként azoknak a kisgyermekeknek nyújtott emlékezetes élményt a mese, akiknek más lehetõségük nem adódik színházba
menni. Most hozzánk jött el a mese, a varázslat, hisz „Színház az
egész világ…”
Szepesiné Palatinus Pálma

Versmondóverseny a Mészöly-napokon
A hagyományos Mészöly-napokhoz kapcsolódó versmondóversenyen a korábbi évek
gyakorlatának megfelelõen a
versenyzõknek egy kötelezõ és
egy választott verset kellett elõadniuk. A Cecei Általános Iskola minden évfolyamáról vettek
részt tanulók a megmérettetésen. A verseny négy kategóriában (1-2., 3-4., 5-6. és 7-8. oszt.),
három zsûri elõtt zajlott. A választott versek széles skálán
mozogtak, Kányádi Sándortól
egészen Vass Albertig.
Jómagam a felsõsöket hallgattam végig. A lebonyolítás érdekessége volt, hogy a felsõsök a húzott számok alapján mondták el
a verseiket, és a zsûrinek késõbb kellett szétválogatni a versenyzõket évfolyamok szerint.
Tanulóink derekasan helytálltak, a pontozáson alig maradtak el a
helyezettektõl. Fésû Fanni 5. osztályos tanuló második helyezést
ért el, ami az erõs mezõnyben igazán kiváló eredmény. Egyébként
jó alkalom volt ez a verseny a kevés tapasztalattal rendelkezõk
rutinszerzésére.
Ráczné Pincési Julianna
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Népi fogatosok bajnoksága Nagylókon
Hétvégén a Nagylóki Lovas Egylet bajnokságot rendezett gumis kocsik részére. Erre
más településekrõl is vártak vendégeket. A
sok rendezvény miatt több meghívott fogatos nem tudott eljönni, csak Seregélyesrõl
jött Kovács Attila fogatával, így családias
bajnokság lett a találkozóból.
Az esemény nagyon jó hangulatúra sikeredett. A közös ebédhez marhapörkölt
készült.
Amíg megfõtt a bográcsban az étel, addig
megrendezték a barátságos, nem vérre
menõ futamot. Ezen elsõ helyezett lett
Durmits Gyula, második Kis Nándor fogata és kutyája, harmadik Tóth Zoltán.
Ebbõl az alkalomból avatták fel a Tavi palota melletti, náddal fedett közösségi
pavilont is.
Az esemény megrendezését Hajnal Attila
támogatta.
Hargitai Lajos

Gyermeknap

Pörköltfesztivál

Május 29., vasárnap, Sárbogárd,
Ifjúsági park 9.30 órától

2011. május 28-án 9 órától

Gyöngyfûzés, kézmûves-játszóház
Bartha Tóni bábszínháza
Csúzlizda
A tûzoltók és a rendõrség bemutatkozása
A Vöröskereszt és a mentõszolgálat bemutatkozása
Rádió távirányítású modellbemutató
Kerékpáros ügyességi verseny
Hintós kocsikázás
A Vertikál bemutatója
Térítéses szolgáltatások: ugrálóvár és trambulin
Kis vidámpark
Mindenkit szeretettel vár Sárbogárd Város Önkormányzata!

KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZATI NAP
a Sárbogárdi Hetek keretében
2011. június 5-én, vasárnap,
9 órától a Hõsök terén.
8.30 óra: megnyitó.
9.00 óra: kispályás labdarúgás. Csapatok jelentkezése: Lakatos
Gyõzõ, 06 (70) 500 8090, jelentkezési határidõ: június 1-jéig.
13.00 óra: sárkeresztúri roma táncosok Lakatos Gizella vezetésével.
Horváth Éva Bernadett slágerei.
Csillagfény együttes.

Dél-Fejér 28 településének részvételével.
Helyszín: Sárbogárd, Ifjúsági park, Túry Miklós utca.
Program
9 óra: a rendezvényt megnyitja Varga Gábor országgyûlési
képviselõ és dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere
A nap folyamán:
– bemutatkoznak a települések;
– kiállítások;
– tájjellegû ételek;
– bor- és pálinkakóstoló;
– ismerkedés egymással, egymás termékeivel, mûvészetével,
szokásaival;
– fõzõverseny (jelentkezni lehet a mûvelõdési házban Sárbogárdon);
– sárszentmiklósi borbarátok borkóstolója;
– kézmûvesek, kistermelõk bemutatkozása, vásár.
Színpadi bemutatók
10.00: a dégi Boróka Néptáncegyüttes mûsora;
11.00: a Ten Dance Táncklub alapi és sárbogárdi csoportja táncol;
13.00:
– Alapi Mezõföld Népi Együttes
– Cecei Gerlice Néptáncegyüttes
– Mezõföldi Csókavirág Népi Együttes, Sárbogárd
– Pusztahencsei Hagyományõrzõk
– Sárszentmiklósi Törekvõ Néptáncegyüttes
Kísér a Szedtevette zenekar.
15.00: a No Comment Tánciskola sárbogárdi csoportjainak
hiphop táncbemutatója;
15.15: Vándorok Táncegyüttes Pálfáról;
16.00: az Írisz Orientális Tánccsoport hastáncmûsora;
17.00: a Dal-Ma Mûvészeti Egyesület énekeseinek bemutatkozása Sárbogárdról;
19.00: bál a J.A.M. együttes közremûködésével.
Egész nap vidámpark üzemel!
Mindenkit szeretettel várunk!
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NAGYMAMA RECEPTJEI

NÉZEM A KÉKFÉNYT

Amerikai töltött fasírt

Van úgy, hogy az ember nem kapcsolja ki a tévét. Például olyasmit
csinál éppen, amit nem lehet abbahagyni: virágot öntöz, rántást
kever, épp a legjobb falatokat fogyasztja a reggelinél. Ilyenkor a
tévé mit tehet? Mûködik rendületlenül.
Én nem szoktam nézni a Kékfényt, ezt a bûnügyi magazint. Pedig
izgalmas. Mégsem jó érzés szembetalálkozni az élet legaljával,
szembesülni azzal a felismeréssel, hogy az emberi nem alapjában
véve bûnre hajló faj. Most úgy adódott, hogy belenéztem.
Épp valami orvosi bûnügyrõl volt szó, még nem figyeltem oda nagyon. Bizonyos orvosok jó pénzért munkaképtelen betegnek nyilvánítottak egészséges embereket, más orvosok pedig pénzügyi
okokból olyan mûtéteket könyveltek el, amelyeket nem is végeztek el. Most bíróság elõtt állnak, kapnak majd valami büntetést,
de az is lehet, hogy fölmentik õket.
Aztán mutatták Stadler Józsefet, ezt az érdekes pásztorembert,
aki hajdan futballstadiont építtetett a falujában, világhírû festmények vásárlása jegyében óhajtott adókedvezményt kapni, le is ült
néhány évet börtönben. Most megint adócsalással vádolják,
visszaesõként ítélték el. Valamilyen kerékbilincs ügy is kipattant,
túl sok ilyen piros szerkentyût szereltek fel autókerekekre az illetékesek, hogy minél több pénzt szedhessenek be saját hasznukra.
Mindig ez a rohadt pénzt! Ha pár ezer évvel ezelõtt Föníciában
valami zseni nem találta volna föl a közvetlen árucserének ezt a
közismert eszközét, sokkal kevesebb bûntény lenne a világon.
Merje valaki azt állítani, hogy a pénz nem a Sátán ármánya! Ahova befészkelõdik, ott azonnal terjed a bûn, mint a lepra: remek
futballistákat, igazi labdamûvészeket vesznek meg kilóra, vérbeli
politikusok, jámbor lelkészek vágják magukat hasra a Pénzisten
elõtt.
De Káin esete, az elsõ gyilkosság mutatja: nemcsak a pénz… Hajjaj! Van a pokolnak ötlete ezernyi!
Mutattak a tévében egy családot. Az asszonyt verte a férje, ráadásul eltiltotta a lányát a szerelmétõl. Az anya szövetkezett a fiatalokkal, egy rokont felkértek, hogy itassa le a férjet némi altatót is
vegyítve a pálinkába. Most jön a szörnyûség, a többkilós franciakulcs. Verték vele az áldozat fejét, gerincét. Kést szúrtak a nyakába. Egy talicskába téve eltolták a testet egy elõre megásott gödörhöz, kezdték elföldelni. Nem törõdtek azzal, hogy a tetem
megmozdult és hörgött.
A négy tettesnek összesen hatvan év börtön járt ki.
Lám, a szerelem is ölhet, meg az asszonyi megalázottság.
A fiatalok a börtönben összeházasodtak. Szép kis házasság, jó kis
házasság! Csecsemõfürdetés, kertészkedés helyett cella. Nem lett
volna jobb életben hagyni az apukát, s franciakulcs helyett jószó?
Azt hiszem, ezután sem tartozik majd a kedvenc mûsoraim közé a
Kékfény.

Hozzávalók: 60 dkg darált hús, 10 dkg sajt, 10 dkg gépsonka, 2 db
zsemle, 2 egész tojás, 1/2 csokor petrezselyem, 1 teáskanál oregano, 1 mokkáskanál õrölt bors, só, 1 kis doboz paradicsompüré,
kevés zsemlemorzsa.
Megáztatjuk a zsemléket, kinyomkodjuk, összegyúrjuk a darált
hússal, a tojásokkal, a fûszerekkel, a sóval, a petrezselyemzölddel
és a paradicsompürével. Egy konyharuhára fóliát terítünk, amit
bevizezünk, erre egyenletesen kiterítjük a fasírtmasszát. Rárakjuk a vékony sonkaszeleteket, megszórjuk reszelt sajttal. Felgöngyölítjük, mint a kalácsot. Óvatosan levesszük róla a fóliát, majd
morzsával meghintjük, hústûvel megböködjük. Elõmelegített sütõbe téve készre sütjük. Ha kihûlt, akkor szeleteljük.
Sonka helyett lehet párolt gombával, vagy párolt zöldséggel is tölteni, és reszelt sajt helyett lapkasajtot használni.

Fejessaláta-fõzelék
Hozzávalók: 3 fej saláta, 2 dl tejföl, 1 dl tejszín, 2 cs kapor, 1 ek étkezési keményítõ, 1 ek cukor, 1 ek 10 %-os ecet, 2 gerezd fokhagyma, só.
A salátaleveleket 2-3 cm-es darabokra vágjuk. Annyi sós vízben,
hogy ellepje, a kapor szárával feltesszük fõni. (A kapor levelét
összevagdalva csak a végén szórjuk rá.) Közben a tejfölt elkeverjük az étkezési keményítõvel, és a megfõtt salátára öntjük. Felforraljuk. A tûzrõl levéve beletesszük a zúzott fokhagymát, az ecetet,
a cukrot és a tejszínt. Már nem fõzzük, csak fedõ alatt állni hagyjuk még jó tíz percig. Tálaláskor megszórjuk kaporral.

Gombás krumplipogácsa
Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 40 dkg tisztán mért, héjában fõtt
krumpli, 2 dkg friss élesztõ, 1 teáskanál cukor, 6 evõkanál tej, 25
dkg margarin, 2 egész tojás, 2 evõkanál bármilyen fajta gombakrémlevespor, 1 dl langyos víz, 1 csapott teáskanál só, 1 csapott
mokkáskanál törött bors.
Egy bögrében elkeverjük a tejet a szétmorzsolt élesztõvel és a cukorral, majd felfuttatjuk. Közben nagy gyúrótáblára szórjuk az átszitált lisztet, közepébe mélyedést vájunk, amelybe beletesszük a
kis darabokra vágott margarint. Hozzátesszük a tojásokat, a gombakrémlevesport, az áttört krumplit, a felfutott élesztõt, a sót és a
borsot, majd apránként langyos vízzel összedolgozzuk. Közepesen kemény tésztát kell kapnunk. Gyorsan dolgozzunk, nehogy a
margarin túlságosan megolvadjon! Az egy cipóba formált tésztát
lisztezett tálba helyezzük, és betakarva duplájára kelesztjük. Ezután ismét átgyúrjuk, majd ujjnyi vastagra kinyújtjuk, és közepes
méretû pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. A pogácsákat sütõlemezre tesszük, tetejüket kevés tejjel bekenjük, és az elõmelegített, közepesen forró sütõben pirosra sütjük.

(L. A.)

MEGHÍVÓ
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

pünkösdvasárnapi
mulatságunkra, melyet 2011. június 12-én
20 órától tartunk
a sáregresi kultúrházban.
A jó hangulatról Vörös József gondoskodik.
Belépõdíj: 500 Ft. Büfé, tombola! Tombolatárgyat és egyéb
támogatást köszönettel fogadunk. A bál bevételét a településen
rendezendõ gyermekprogramok költségeire fordítjuk.
Sáregresért Közhasznú Egyesület

Gólyák a városközpontban
Az esõs idõjárás miatt elszaporodtak a békák. Mindenhol a lábunk alatt ugrálnak a kis hüllõk. Ezzel terített asztalt biztosítanak
a városban fészkelõ gólyáknak. Kedves nagy madaraink, persze,
nem hagyják ki a lehetõséget, ott vadásznak élelemre, ahol az legközelebb van a fészkükhöz, hogy táplálják a megszületõ gólyacsemetéket. Íme, egy vadászó gólya a Radnóti utcában.
Fotó: H. Kiss Balázs
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BOGÁRDI HETEK PROGRAMJA
Június 4., szombat

Június 18., szombat

Helyi kötõdésû rockzenekarok a Rock
Caféban
Helyszín: József Attila Mûv. Közp., 21.30
óra. Szervezõ: Sárbogárdi Kulturális
Egyesület
N. K. J. focitorna
Helyszín: Sárszentmiklós SE sporttelep,
10 óra. Szervezõ: Nagy Károly vállalkozó
Horgászverseny és családi nap
Szervezõ: Nagy József. Nevezés a Nagyhörcsöki-tónál, 6 órától. Jelentkezni május 30-áig: 06-70-374-9444,
ersek.eniko@freemail.hu
Lövészbemutató és nyílt nap
Szervezõ: Flórián Lövészklub. Helyszín:
sárbogárdi lõtér (Videotonnál), 10 órától

„Hatvan év Hatvanon”
helytörténeti kiállítás és kézmûves-bemutató. Helyszín: Sárhatvani Klub, 9 órától. Szervezõ: Sárhatvanért Egyesület
Andrew boy-lemezbemutató
Helyszín: Silver Club, 22 órától

Június 5., vasárnap
Kisebbségi önkormányzati nap
Helyszín: Hõsök tere, 8.30 óra
Szervezõ: Roma Kisebbségi Önkormányzat, Sárbogárd

Június 7., kedd
„Mutasd meg, mit tudsz!”
sárbogárdi amatõr mûvészek bemutatója,
kiállítás-megnyitó 17 órától
Szervezõ: Sárbogárdi Múzeum Egyesület
Helyszín: a régi községháza kiállítótermei

Június 19., vasárnap
Június 10., péntek
Sárbogárd a XXI. század küszöbén
Elõadás 18 órakor
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ
Szervezõ: Sárbogárdi Múzeum Egyesület

Június 11., szombat
Kosárlabdatorna
Szervezõ: Sárbogárdi Kosárlabda Club
Helyszín: a Mészöly Géza Általános Iskola sportpályája, 9 órától

Június 11-12-13.,
szombat-vasárnap-hétfõ
Pünkösdi-kupa labdarúgótorna
Helyszín: Sárszentmiklós SE sporttelep
Mindegyik nap 9 órától
Szervezõ: Sárszentmiklósi SE

Vetélkedõ Rákócziról
és a szabadságharcról

Kézilabdakupa
Nõi és férfi amatõr csapatok
Helyszín: a Mészöly Géza Általános Iskola sportcsarnoka, 9 órától. Szervezõ:
VAX Kézilabda Egyesület
Zenés áhítat
Közremûködik: a Sárbogárdi Református Kórus. Helyszín: a sárhatvani kápolna, 16 óra

Június 24., péntek
Szent Iván-éj
varázslatos este, sámánének, versek
Helyszín: Ifjúsági park, 20 órától
Szervezõ: Hargitai Lajos

Június 25., szombat
Fúvós térzene
Szervezõ: Sárbogárdi Fúvószenekar
Helyszín: Hõsök tere, 10 óra
Az ünnepségsorozat zárása

Emlékezés a mártírokra

A Sárbogárdi Hetek rendezvénysorozat keretében a Honvéd Bajtársi Egyesület május 21-ére vetélkedõt hirdetett a Sárbogárdi
kistérség általános iskoláinak 7-8. osztályos tanulói számára „Rákóczi és a szabadságharc” címmel. A versenyre örömünkre nagy
érdeklõdés mutatkozott. A térség iskoláiból 8 csapat nevezett. A
gyerekek nagyon ügyesen birkóztak meg a vetélkedõ könnyûnek
nem mondható feladataival. A hangulatos versengést végül a
mezõszilasi Németh László Általános Iskola II. csapata nyerte. 2.
helyezett az ÁMK Sárszentmiklósi Iskola csapata lett. A 3. helyet
a mezõszilasiak I. csapata szerezte meg. Minden résztvevõ diákot
és tanáraikat csak dicsérni lehet a felkészülésért és a vetélkedõn
való részvételért.

Vasárnap délben a sárbogárdi zsidó temetõben emlékeztünk a
második világháborúban elhurcolt és haláltáborokban mártírhalált halt zsidó áldozatokra. Az eseményen megjelent több közéleti
személyiség. A temetõben lévõ emlékmû elõtt Lakk Norbert
mondott bevezetõ köszöntõt, s visszaemlékezett a deportálásokra. Ezt követõen Agyagási István református esperes, majd Tota
Péter Joel rabbi emlékeztek, s mondtak imát. Énekkel közremûködött Vencel György kántor.
Tota Péter Joel hangsúlyozta, hogy a holokauszt emberellenes
bûntetteit nem kicsinyíthetjük le, és soha nem felejthetjük el,
mert akkor újra megtörténnek.
A megjelentek köveket, virágot helyeztek el az áldozatok emlékmûvénél.

A szervezõk

Hargitai Lajos
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Május 28., 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 fenegyerek 11.00 Sandokan 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.10 Sztársáv
13.00 Mozdulj! 13.30 XX. századi történetek 14.25 Magyarország 14.55 Zegzugos történetek 15.25 Aranymetszés 16.25 Magyarország története 16.55
Hogy volt!? 18.40 A fantasztikus nagynéni 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.05 Szerencseszombat – A luxor, az ötöslottó és a joker sorsolása 21.05
Száll a kakukk fészkére 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.30 Neoton Unplugged
1.20 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Pókember 10.30
Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi
13.40 Forma-1 15.25 Õslények kalandorai 16.25 Csapás az égbõl 18.30 Híradó
19.00 Fókusz Plusz 19.30 Alekosz – Szerelem a legfölsõbb szinteken 20.30
Csillag születik 23.05 Bakancstánc 0.55 Kemény zsaruk 1.50 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.30 Egy tini naplója 11.45 Bajnokok Ligája magazin 12.15 Két testõr 12.45 Babavilág 13.15 Szobaszerviz – A
trend 13.45 Sliders 14.45 Az ügynökség 15.40 Rúzs és New York 16.45 Bûbájos boszorkák 17.35 Vásott szülõk 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 A Nagy
Duett 20.30 Bajnokok Ligája 23.30 Jackass 1.10 Ezo.tv 2.10 Kalandjárat 2.35
Teleshop 3.05 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Kabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
„Magyarországról jövök” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese
19.58 Zene 20.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 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 29., 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 Tanúságtevõk 10.05
Mikor gyermek voltam 10.15 Kérdések a Bibliában 10.30 Református magazin
10.55 Református ifjúsági mûsor 11.05 Református cigánymisszió 11.30 Az
utódok reménysége 12.00 Hírek 12.10 TS – Sport 7 13.05 Fogadóóra 13.35
Kincskeresõ 14.05 Az Ushuaia expedíció 14.55 Macskajáték 16.40 Hogy
volt!? 18.00 Anno 18.30 A fantasztikus nagynéni 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 A karvaly csendje 21.00 Vasárnap este 21.55 24 22.45 Panoráma
23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.25 Aranymetszés 0.20 Koncertek az A38
hajón 2.10 Joseph Conrad, a toll és a hajózás mestere
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35
Asztroshow 11.30 Törzsutas 12.00 Híradó 12.15 Jópofa kofa 13.10 Magyar
autósport-magazin 13.30 Forma-1 16.30 A gyereknepper 18.30 Híradó 19.00
Alekosz – Szerelem a legfölsõbb szinteken 21.15 Heti hetes 22.45 A hálózat
0.30 Portré 1.00 Másnap 1.20 Portré 1.50 Másnap
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2 Matiné 10.30
Nagy vagy! 11.25 Stahl konyhája 11.55 Kalandjárat 12.25 Talpig nõ 12.55 Borkultusz 13.25 A Nagy Duett – Összefoglaló 14.30 Monk – Flúgos nyomozó
15.30 Bûbájos boszorkák 16.30 Kutyám, Jerry Lee 18.30 Tények 19.00 Napló
19.35 Napló extra 20.05 Rumlis vakáció 22.05 Frizbi Hajdú Péterrel 23.05
Knight Rider 0.00 Mária, a skótok királynõje 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 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Unitárius istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 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 30., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Vasárnap este 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Átjáró 13.30 Roma Magazin 14.00 Domovina
14.30 Mindentudás Egyeteme 15.25 Kastélyok és kúriák 15.55 Szomszédok
16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.50 India – Álmok útján
18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Kékfény 21.05 Hétfõ este
21.40 Kocsis Zoltán jótékonysági hangversenye a Nemzetközi Gyermekmentõ
Szolgálat javára 23.15 Urbanisták 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.55 TS –
Motorsport 0.25 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.20 Az õzgida 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A mentalista 20.05 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.20 Dr.
Csont 22.15 Showder Klub 23.30 Face The Pro Tournament 0.35 Gyilkos
elmék 1.30 Reflektor
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TV2: 5.25 Teleshop 5.50 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.55 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45
Seherezádé 12.45 Az osztályutolsó 14.20 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20
Edina és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé 18.30
Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 NCIS 23.20 Aktív Extra
23.25 Különleges ügyosztály 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 A dög 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 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Kabaré 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Május 31., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kékfény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Átjáró 13.30 Srpski ekran 14.00 Unser Bildschirm 14.30 Mindentudás Egyeteme 15.25 Tudástár 2011 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.50 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.40 A királyért és a koronáért 23.20 Zegzugos történetek 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.00 Ma
reggel 1.50 A kékvércse
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.20 Hiphop szerelem 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel
– Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A mentalista 20.05 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.20 Vészhelyzet 23.10 XXI. század – A legendák velünk élnek
23.45 Vészhelyzet 0.00 Róma 2.00 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 11.25
Seherezádé 12.25 Péntek esti fények 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 Utcai igazság 23.20 Aktív
Extra 23.25 A médium 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 A titkos háború 4.30
Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Június 1., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
13.00 Átjáró 13.30 Hrvatska krónika 14.00 Ecranul nostru 14.30 Mindentudás
Egyeteme 15.25 Médiaguru 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.50 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.05 Mrs. Bradley titokzatos esetei 21.05 Szerda este 21.40
A királyért és a koronáért 23.15 Múlt-kor 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 23.55
Ma reggel 1.45 Varsó – Tegnap és ma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.25 Wendy Wu: A harcos tini 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A mentalista 20.05 Fókusz
20.35 Barátok közt 21.20 Baromi õrjárat 23.25 Míg az exem el nem választ
1.00 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.50 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.40
Seherezádé 12.40 Az ezüst oroszlán birodalmában 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 Hawaii Five-0 23.20 Aktív Extra
23.25 Szellemekkel suttogó 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Baljós óra 3.20
Két testõr 3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.05 Liszt városai 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Június 2., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 11.45 Útravaló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Átjáró 13.30 Rondó 14.00 Együtt 14.35 Összhang 15.30 Volt egyszer egy német Afrika 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.55 Teadélután 17.50 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.05 Csütörtök este 21.40 Jó zsaru, rossz zsaru
23.10 Szélesvászon 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.55 Ma reggel 1.40 Szürke
kincsünk
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Törzsutas 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi,
az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.20 Másodszor is szerelem 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel
– Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A mentalista 20.05 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.45 Róma
1.00 Reflektor 1.10 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.55 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop
11.45 Seherezádé 12.45 Az elsõ gyémántrablás 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 Fúrófej
Taylor 23.30 Aktív Extra 23.35 Divatkreátor 0.05 Bostoni halottkémek 1.00 Tények este 1.30 Ezo.tv 2.05 Szerelem a Berlini fal árnyékában 3.40 Segíts
magadon! 4.05 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Június 3., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Jelfogó 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Átjáró 13.30 Körzeti magazinok 14.25 Nemzet és védelem 14.55 Sírjaik hol
domborulnak? 15.25 Remekmûvek 15.30 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 Mrs. Bradley titokzatos
esetei 21.05 Péntek este 21.40 Idõbanditák 23.35 Barangolások öt kontinensen 0.05 Hírek 0.10 Sporthírek 0.20 Ma reggel 2.05 Alvás és memória
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi,
az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.20 Pokoli küzdelem 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel –
Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 A mentalista 20.05 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.20 CSI: A helyszínelõk 22.15 Gyilkos elmék 23.15 Pokerstars.net –
Big Game 0.15 Reflektor 0.25 Törzsutas 0.50 Döglött akták 1.45 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop
11.35 Seherezádé 12.35 Kislány, nagylány 14.20 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ
16.20 Edina és Joshi 16.25 Második élet 17.25 Update konyha 17.30
Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 Katasztrófafilm 23.20 Aktív Extra 23.25 Tények este 23.55 Ezo.tv 0.55
Víruskommandó 2.35 Alexandra pódium 3.00 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 metodista egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04
A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Május 27., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Szabó Imre emlékére 6. 13.00 és 18.00
Lapszemle 19.00 Alap és Sárbogárd a közbiztonságért (32p), Anyák napja
Sárszentmiklóson (20p), Osztálytalálkozó Cecén (70p), Iringó túra (37p)
23.00 Lapszemle
Május 28., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport, benne Hintók versenye 2011
– 1. rész 13.00 Lapszemle 14.00 Alap és Sárbogárd a közbiztonságért
(32p), Anyák napja Sárszentmiklóson (20p), Osztálytalálkozó Cecén (70p),
Iringó túra (37p) 18.00 Lapszemle 19.00 Déli polgármesterek találkozója
(10p), A Kossuth iskola anyák napi rendezvénye (25p), Nyugdíjasklubok
mûsora Sárbogárdon (47p), Református keresztelõ (30p), Német–magyar
kapcsolat (30p) 23.00 Lapszemle
Május 29., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Alap és Sárbogárd a közbiztonságért
(32p), Anyák napja Sárszentmiklóson (20p), Osztálytalálkozó Cecén (70p),
Iringó túra (37p) 13.00 Heti híradó 14.00 Déli polgármesterek találkozója
(10p), A Kossuth iskola anyák napi rendezvénye (25p), Nyugdíjasklubok
mûsora Sárbogárdon (47p), Református keresztelõ (30p), Német–magyar
kapcsolat (30p) 18.00 Heti híradó 19.00 Szabó Imre emlékére 7. 23.00
Heti Híradó
Május 30., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Szabó Imre emlékére 7. 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Családi nap a Zengõben (60p), Bruzsa-kupa (45p),
Tinódi majális (15p), Alapi rendrakás (25p), Emlékezés a zsidó áldozatokra
(30p) 23.00 Heti Híradó
Május 31., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport, benne Hintók versenye 2011 –
1. rész 13.00 és 18.00 Heti Híradó 19.00 Minicon, Mészöly-gála (90p),
Nyitott Egyetem: Pálné Kovács Ilona (25p), Díjugrató Alapon (90p), Történelmi vetélkedõ (10p) 23.00 Heti Híradó
Június 1., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Családi nap a Zengõben (60p),
Bruzsa-kupa (45p), Tinódi majális (15p), Alapi rendrakás (25p), Emlékezés
a zsidó áldozatokra (30p) 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben
19.00 Sport, benne Hintók versenye 2011 – 2. rész 23.00 Lapszemle
Június 2., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport, benne Hintók versenye 2011 –
2. rész 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Szabó Imre emlékére 7. 23.00 Lapszemle

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

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
SIMONTORNYAI SZÕLÕ
ideális környezetben, kicsi présházzal,
pincével, teljes felszereléssel,
JUTÁNYOS ÁRON ELADÓ.
06 25 464 509, 06 70 9530 877

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Tûzifa eladó – aprított cser: 1950 Ft/q, aprított akác:
2140 Ft/q, aprított juhar, dió, hárs hulladékfa: 1750
Ft/q. Díjmentes szállítás. 06 (30) 9862 623. (1228219)
Sárbogárd központjában, téglaépületben elsõ emeleti, 80 m2-es, erkélyes lakás eladó. 06 (20) 419 4940,
06 (30) 9941 332.
LG közepes, modern hûtõszekrény eladó. 06 (25)
462 218 (este).
Tápkockás és szálas paprika-, paradicsom-, fûszerpaprika-palánta. Cece, Deák u. 81. 06 (30) 418 7854.
(1228412)

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.
Magyar rövidszõrû
VIZSLA KISKUTYÁT alkalmi áron
vásárolnék. 06 30 620 7355

Sárszentmiklóson összkomfortos családi ház eladó.
06 (20) 369 2996. (1228449)
Bontott cserép eladó. 06 (20) 252 6398. (1228446)
Nyári munkalehetõség Cecén. Fõleg diákoknak ideális eladói munka. 06 (30) 905 0965.
Németjuhász kölyökkutyák eladók. Telefon: 06 (20)
278 8208.
Árpád-lakótelepen 4. emeleti lakás eladó. 06 (20)
451 1128. (1228445)
Sárszentmiklós központjában négyszobás, gázfûtéses 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)

63-as fõút mellett présház eladó. 06 (20) 9253 414.
Üzlethelyiségek kiadók. Ady E. út 160. 06 (20) 9253
414.
Régi parasztház eladó. 06 (70) 506 3346. (3517791)

Óriási akció a Baby Mamiban! Minden termék -30
%-kal, cumik, cumis üvegek -40 %-kal olcsóbban kaphatók. Lyoness-kártya akcióknál használható!
Költöztet? Szállíttat? Hívjon bizalommal! Üvegezés,
javító kõmûvesmunkák, festés, rövid határidõvel. 06
(70) 226 1533. (3517878)
Széna körbála eladó. 06 (70) 931 7750. (3517877)
Sárszentmiklóson jó állapotú családi ház alacsony
rezsivel eladó vagy kiadó. Érdeklõdni: 06 (70) 2413
738. (3517876)
Harkányban strandközeli apartman kiadó. Használt
fodrászszéket vennék. 06 (30) 384 0228. (3517880)
Sárbogárdon, régebben épült, összközmûvesített
családi ház eladó a Lidlhez közel. 06 (20) 548 9731.
Alsószentivánon összkomfortos családi ház melléképületekkel, nagy kerttel, szép környezetben eladó.
Telefon: 06 (30) 354 9559.
Kirándulás Kolozsvárra június 29-tõl július 3-ig akciósan 35 ezer forintért, Zetelakára július 6-10-ig, 45 ezer
forintért. Érdeklõdni: Bõdiné Boros Csilla, telefon: 06
(70) 450 3296, 06 (70) 335 6404. (3517875)
Eladó Alsószentivánon, Sallai u. 1. 70 m2-es ház+30
m2-es istálló, gázzal, villannyal. Telek+szántó 7300
m2. Irányár: 2 millió Ft. 06 (20) 588 9071. (3517932)
Árpád-lakótelepen 3. emeleti, középsõ lakás eladó.
Irányár: 4,7 millió Ft. 06 (70) 312 0384.
Kiadó Sárszentmiklóson másfélszobás családi ház. 06
(30) 8635 196.
Sárbogárdon panellakás eladó/kiadó. 06 (70) 703
1875.
C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ sofõrt és rakodót felveszek, kalmárrostát vásárolok. 06 (30) 382
4133.

GÁZOLAJ LEGJOBB ÁRON,
KISZÁLLÍTÁSSAL is. Korrekt Kút Kft.,
Cece, Vasútállomás. 06 20 923 1567

JOGOSULT ÁLLATORVOSI ÉS
BETEGELLÁTÁSI ÜGYELET 2011. JÚNIUS

ROVER 414 SI
2013. május 11-ig érvényes
mûszakival ELADÓ. 06 30 301 6321

A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece,
Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
Június 4-5.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404;
június 11-12-13.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent István u. 3., 06-20-9749-065;
június 18-19.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;
június 25-26.: dr. Pátzay István, Köztársaság út 156., 06-30-5208-877.
A hatósági állatorvosi ügyelet a 06-30-9563-168-as számú telefonon érhetõ el.

TETÕCSERÉP szállítással 1350 Ft-tól,
garanciával. 06 20 9475 970
KAZÁNOK 98.000 Ft-tól,
RADIÁTOROK féláron, garanciával
akár hitellel! 06 20 9475 970

Megváltozik
az e-mail címünk!

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos, dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

Újra megnyílt a MIKLÓSI ABC!
AKCIÓS ÁRAKKAL, MINÕSÉGI ÉS OLCSÓ ZÖLDSÉGEKKEL,
FRISSEN SÜLT SÜTEMÉNYEKKEL
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

3000 Ft feletti vásárlás esetén ajándékot adunk!* (*A készlet erejéig!)
Ezúton értesítjük ügyfeleinket, hogy a
Bogárd és Vidéke Lapkiadó e-mail címe megváltozik. Kérjük, hogy az eddigi
internetes postaláda helyett 2011. május 12-étõl a

Edel UHT tej 1 l

159,-

Lecsókolbász

469,-

Meggybefõtt 680 g

329,-

Rice Land gyorsrizs

179,-

Alba Molaris finomliszt

179,-

bogardesvideke@gmail.com

Virgin ételízesítõ 1 kg

címre küldjék elektronikus üzeneteiket.
Köszönjük!
Szerkesztõség

Coop cérnametélt és eperlevél tészta 149,Coop pudingpor

39,589,-

Fóliás sonka

1299,-

Aszpikos pulyka

1499,-

24 tekercses toalettpapír

1099,-

Jar mosogatószer

359,-

Coop mosogatószer

169,-

Hentes löncs

879,-

Testápolók

Príma baromfipárizsi

419,-

Johnson’s babafürdetõ

219 Ft-tól
749 Ft
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Nem láttam oroszlánt Tanzániában
6. rész
Éjjel a melegtõl nem lehetett aludni. Kadir befogott pólókat és cipõket pakolni. Az ember itt minden órában tusolhat, a megkönnyebbülés csak pár percig tart. A lakásban három fürdõszoba
is van, mindegyikben tusoló és kézmosó, mégis a vakszerencsén
áll, melyikbõl folyik meleg víz.

Ma is összevissza járkáltunk a városban Kadir pénzét hajkurászva. Sosem fizettek neki idõben. Megálltunk megint a tengerparton, ahol a visszahúzódott víz helyén különbözõ madarak különbözõ dolgokat uzsonnáztak.
Egy szerény, ötcsillagos hotel nyitott bárjában húzódtunk meg a
tengerparton estére. Amíg Mahmuddal a boldogtalan, elõre elrendezett házasságát elemeztük, addig Kadir egy újonnan szerzett barátnõcskével eltûnt. Nemsokára a kaszinóból hívott, hogy
nyert megint egy csomó pénzt – ontosan egymillió shillinget.
Azonnal ki kellett jönnie, ezt adtam ki parancsba. Kár, hogy most
nem én nyomtam az automata gombjait, mint tegnap; szépen
megoszlott volna a pénz, és mehettem volna szafarira. Nem panaszkodhatok, kaptam egy vacsorameghívást a lakáshoz tartozó
indiai étterembe.
Még egy bárba betértünk a változatosság kedvéért. „Sex on the
beach” (Szex a tengerparton) elnevezésû koktélt szopogattam,
hogy hû legyek a közeghez, és szokásom szerint megfigyeléssel
töltöttem a fennmaradó idõt.
Szombaton reggel repülõjegyet vettünk Kadirnak. A Turkish
Airlines irodája az egyik legelõkelõbb szállodában található, így
ott is szépen körbenézhettem. Különösen az ametiszt színû, márvánnyal kirakott mellékhelyiség nyerte el a tetszésemet.
Kadir utána kitett a városban, és elporzott szokásos teendõi irányába. Leültem egy árnyas téren nézelõdni, és majdnem elaludtam, sajnos. Hiába, nehezebben bírom már az éjszakázást.
Nagy köröket tettem az utcákon, és kezdtem magam unni. Szerencsére a gyümölcsösök elõtt – teljesen véletlenül kerültem oda
szerintem –, ismét összefutottam a kukázó fiúval. Meghívtam egy
gyümölcsre, aztán leültünk egy dülöngélõ kispadra beszélgetni.
Eszembe ötlött, hogy elkísérhetne engem fizetésért Kilwaba. Nekem is jó, neki is jó. Megtárgyaltuk a részleteket. Nem lehet állandóan ugyanazzal menni, mert akkor csak egyet segítek, így meg
megoszlik a pénz. A kukás jól beszélt angolul, mivel Mozambique-ban dolgozott húsz évig. Ismer mindent, fõleg az olcsó helyeket. Nem gond valahol az éjszakát eltöltenie. A táskámra meg
úgyis mindig vigyázok. Holnap vasárnap, alig jár valami, nincs
nagy forgalom. Órája nincs, de megnyugtatott, hogy mindig van
valaki, akinek van. Ruhája csak az, amit rajta látok. A feltételeim
közé soroltam, hogy másik ruhát húz, és megmosakszik.

Ma is felöntöttem kókuszlébõl a garatra. Kadir késõn jött értem
Raj hoteljába, ahol az elsõ napokat töltöttük. Itt vártam bent három órát, a többit kint az utcán a biztonságiakkal csevegve. Az õrzõfiúk egy kávéra hívtak. Éppen arra járt egy kávésfiú. Cukorral
kevert, mogyorós édességet esznek a kávéhoz!
Estére Mahmud érkezett Nurhannal, az újdonsült feleségével.
Aranyos, talpraesett, helyes lány. Meggyõzõdésbõl hord fátylat.
Amíg Kadir eltûnt üzletelni, addig én külön beszélgettem
Nurhannal. Mahmud addig a távoli elõszobában volt.
Kadirral a búcsúzás gyorsan zajlott, egyikünk sem szereti. Most itt
ülök egy üres lakásban Dar es Salaamban, kaptam külön kulcsot,
amit jövõ ilyenkor ismét magammal viszek. Még ilyet se láttam!
Elhúzott elõttem egy maszáj. Vasárnap van, várok a megbeszélt
sarkon a kukázóra, hogy Kilwaba menjünk. Közben azon gondolkodom, hogy vajon ezeket a nomádokat hogyan tartják nyilván.
Ha szerencsém van, jön a kukás. Ha nincs, akkor a kikötõben
megkérdezem a hajót Zanzibárra, és holnap átmegyek.
Ülök egy spontán összetákolt padon, a sarkon, egy akácféle árnyékában. Egy szemétkupac bûzlik az orrom alatt. A Libressereklámra gondolok a tévébõl: „Segíts abban, hogy a szegény afrikai országokban is Libresse-t használhassanak a lányok, hogy
könnyebb legyen az életük!” Hmm. Elképzelem, hogy minden
lány azt használ, és mind eldobja használat után. Vajon hol marad
az a sok modern szemétégetõ ehhez a lelkes akcióhoz? Nem jobb
volna elõbb szemétégetõkre gyûjteni és aztán elkezdeni a
Libresse-t mozgósítani? Eddig mit használtak? Amit nagyanyáik
is, és akkor még nem hordta a nejlonszatyrokat szerte a szél mindenhova.
Jönnek-mennek körülöttem. Maszájok a tradicionális öltözetükben, kávéhordó fiúk, fõtt tojásokat a fejükön nagy tálcákban hordó asszonyok és cigarettaárusok. Õk és a vizesek az aprópénzt az
ujjaik közé szorítva, kasztanyetthez hasonlóan egymáshoz ütögetik, így messzirõl is hallani õket. Egy taxis az elõbb fejezte be a kávéját. A másik, padon ülõ férfi még mindig kávézik. Egy kukásfiú
jön, üres ivóvizes flakonokat kutat maga körül.
Úgy nézem, senki nem ad a ruházatára különösebben. Valószínûleg azért, mert nincs rávaló. Öreg, kifakult, túl bõ és rongyos aljú
nadrágok, mosatlan, foltos ingek fedik a testeket. A nõk lengén
öltözködnek, ruháik gondozottabbak. A még járni nem tudó gyereküket a hátukra vetett kendõben hordozzák. Egy kisebb csapat
tréningruhában szalad el a szomszéd utcában, sportolók. Együtt
él indiai, pakisztáni, jemeni, fekete és fehér, lutheránus és keresztény, hindu és muszlim. A maszájok autógumikból készítik a
szandáljaikat.
Csakhogy el ne felejtsem! Nem jött a kukás, pedig sokáig vártam.
Úgy látszik, az egyik feltételem – vagy a mosdás, vagy az új öltözék
– túlhaladhattak a személyes limitjén.
Folytatása következik.
Gulyás Ibolya
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Nyílt nap az íjászoknál
Szombaton délután nyílt napot rendezett a Sárréti Íjász Club
(SÍC), amelyen megnézhettük, hogyan lõnek az ifjak, illetve a haladók, akik már több versenyen is bizonyítottak, s számos kupát,
érmet hoztak már haza. Ahogy az ember nézte õket, kedve tá-
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Miklósi lányok sikere
országos versenyen

Stefán Judit és Csöndes Judit kettõse bronz, a Csaloglányok csoport ezüst, a Tündérrózsa csoport arany minõsítést szerzett.
Bõvebben az 5. oldalon.

Idõjárás
madt magának is kipróbálni, milyen is egy íj megtartása, kifeszítése, és a nyíl ellövése a cél felé. Ha valaki nem találta el a táblát, annak sokáig tartott megkeresnie az ellõtt vesszõt a sûrû fûben. Én is
így jártam! De ha tehetik, próbálják ki, nem fognak csalódni! Ha
valakinek kedve van csatlakozni a klubhoz, az menjen el az egyik
edzésre: hétfõn és szerdán 17 órától, szombaton 14 órától a
sárbogárdi focipályára.
Hargitai Gergely

Változékony marad idõjárásunk. Csütörtökön
kevés lesz a felhõ, ám péntek délutánra újabb
hidegfront érkezik; elõtte többfelé kialakuló zápor és zivatar, mögötte megélénkülõ szél jelzi
áthaladását. A front mögött, a hétvégén csak
elszórt jelleggel alakulhatnak ki záporok. A front
elõtt ismét 30 fokig emelkedõ hõmérséklet a
hétvégére néhány fokot csökken.
www.metnet.hu

