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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Meghatározó élmények kapcsolnak mindenkit gyermek-
évei pedagógusaihoz. Bármennyire fanyalgunk nebuló-
ként a kötelmektõl, késõbb azon kapjuk magunkat, hogy
átitatódtunk az óvodai, iskolai közeggel egy életre: fel-
felidézünk magunkban egy elhangzott mondatot, dalla-
mot, verssort, mozzanatot. Hogy is lehetne elfeledni
hosszú évek együtt töltött pillanatait a „második ottho-
nunkban”? Fõleg úgy, hogy a gyermek-, ifjú- és felnõtt-
kor átmeneteiben képlékeny anyagként gyurmázódunk.

Éppen ezért nagy felelõsség pedagógusnak lenni. S a kö-
szönet sokszor dac, harc, közömbösség. Nem egyszer há-
látlan feladatnak, reménytelen szélmalomharcnak tûnik
a tanítás, de az elvetett magvak egyszer csak kihajtanak –
egyik hamarabb, más évek múlva bont virágot.

Szabó Pista bácsi vérbeli „kertész” volt. Szorgalmasan,
odaadással gondozta, nevelte a gimnázium rá bízott sar-
jait. S átadva magát a természet törvényeinek, nesztele-
nül távozott. Április 20-ai búcsúszertartásán régi kedves
kollégái stílusosan egy-egy szál fehér szegfût helyeztek
Pista bácsi sírjára.

József Attila: Kertész leszek…
Kertész leszek, fát nevelek,
kelõ nappal én is kelek,
nem törõdök semmi mással,
csak a beojtott virággal.

Minden beojtott virágom
kedvesem lesz virágáron,
ha csalán lesz, azt se bánom,
igaz lesz majd a virágom.

Tejet iszok és pipázok,
jóhíremre jól vigyázok,
nem ér engem veszedelem,
magamat is elültetem.

Kell ez nagyon, igen nagyon,
napkeleten, napnyugaton –
ha már elpusztul a világ,
legyen a sírjára virág.

(1925. április)

Hargitai–Kiss Virág

GimisarokGimisarok
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Sámándob és rock and roll
Interjú Hegyi Johnyval

A pálfai Teleki utcán sétálgattam, amikor
megakadt a szemem az egyik házon. Régi
típusú, hosszúkás parasztház, falán népi
eszközök, díszes faragások és különbözõ
bõrök kiaggatva. Az utcára nézõ, nyitott
szobaablakból tömör gitárszóló zeng,
majd hamarosan egy sapkás, bajszos,
hosszú hajú ember jön ki az ajtón, és be-
invitál egy sörre.
Hegyi Jánosnál jártam, akit mindenki
Johnyként ismer.
– Hogyan találtál rá Pálfára?
– Kilencvenhatban költöztem ide, elõtte a
vendéglátóiparban dolgoztam Budapes-
ten és a Balaton északi partján. Egy idõ
után besokalltam a sûrû ingázástól, a ván-
dorló életmódtól és a város zajától, rájöt-
tem, hogy olyan helyen szeretnék élni,
ahonnan bárhova el lehet menni, de utána
bármikor vissza lehet térni, mint egy alap-
táborba. Az elsõ ötletem az volt, hogy ve-
szek egy tanyát, de mivel nem akartam
annyira elszigetelõdve, remeteként élni,
ezért döntöttem emellett a kis falu mellett.
– Mik voltak a további terveid?
– Az elsõ koncepcióm az volt, hogy nyitok
egy kocsmát az újonnan vett házamban,
amire volt is egy keretösszegem, de sajnos
utólag mértem fel a körülményeket, és mi-
vel a Köjál szerint közintézménytõl két-
száz méteren belül nem lehet kocsma, saj-
nos le kellett tennem az ötletrõl, mivel a
kettõvel arrébb lévõ szomszédom az orvosi
rendelõ. De dolgoztam a helyi kocsmában,
majd a rehabilitációs intézet konyháján ki-
lenc évig, mindkét helyen megismertem a
falusi embereket. Aztán jött a leépítés, és
új munka után kellett néznem, részt vet-
tem ásatásokon, s most jelenleg a Sió-par-
ton dolgozom a közmunkaprogramban.
– Hogy éled ki itt a kreativitásodat?
– Mindig azt csinálom, amihez kedvem
van, de törekszem a szépre, a jóra az ottho-
nomban is; rendezem a kertemet, barack-
lekvárt fõzök, sok mindennel foglalkozom,
csak dolgozni ne kelljen (nevet). Nekem az

alkotás örömet okoz, és az is, ha másnak
tetszik, amit csinálok, még ha csak egy em-
bernek is, de úgy érzem, akkor már megér-
te. Nyitott szemmel járok a világban, és ha
valami megtetszik, egy ahhoz hasonlót ké-
szítek itthon: a gyöngyfüzértõl kezdve a
bõrbõl készített telefontokokig mindennel
próbálkozok. Szeretem a történelmet, és
kitaláltam, hogy sámándobokat is akarok
készíteni. Tartottam kecskéket, voltak itt-
hon bõrök, utánajártam, hogy kell ezeket
kikészíteni, hogy kell dobot alkotni, pusz-
tán természetes anyagokból. Kívülre
mindezt nemigen mutatom, és a helyiek is
meglepõdtek, mikor megtudták, hogy
ezekkel foglalkozom, hisz elég furcsán te-
kintettek rám, mikor ideköltöztem. Egy
veszkócsizmás, hosszú hajú, rocker fazon
nem egy szokványos falusi jelenség.
– Van-e kereslet ezekre a munkáidra?
– Többször is meghívtak már hagyomány-
õrzõ napokra, és ott sokan dicsérték a
munkáimat. Azt tapasztaltam, hogy egy
ilyen dobnak nagy ára van, és sokszor nincs
pénzük az embereknek megvenni, bár-
mennyire is tetszik nekik. Ezért érdemes
pár száz, vagy 1-2 ezer forintos apróságo-
kat is csinálni, mint például a telefontokok,
mert azokat viszik, és az ilyen kis kaliberû
áruimra mindig is volt és van kereslet. Nem
lettem hivatásos népi iparcikkes, „kény-
szervállalkozó”, mert akkor muszájból,
megélhetés végett kellene ebben „dolgoz-
nom”, és úgy már nekem nem öröm.
– Mióta zenélsz?
– A zene gyerekkorom óta elkísér. Akkori-
ban, a nyolcvanas évek elején minden ut-
casarkon alakult egy zenekar, és a mi
pomázi házunk pincéjébe is lejárt egy ba-
rátom a bandájával gyakorolni. Én voltam
a technikus. Próbák után az otthagyott
hangszereken és erõsítõkön mindig kísér-
letezgettem ezt-azt. Magamtól tanultam
meg játszani. A munkámban jól kerestem,
így én is tudtam venni saját gitárt, erõsítõt.
Mivel gyûjtõ vagyok, ezért mind a mai na-

pig megvan minden hangszerem, amire
szert tettem: akusztikus és elektromos gi-
tárok, kongák, lant, elektromos orgona
stb.
– Hogyan hozod szintézisbe a sámándobo-
kat és a gitárokat?
– Nos, igen, szép tág intervallum van a két
dolog közt, fõleg idõben, de ugye a kétez-
res évek elején jött divatba a világzene,
amikor rock- és népzenészek összeálltak,
egyesítették erejüket, és csodák születtek
ebbõl kifolyólag. Nekem is volt és van is
egy ilyen jellegû szándékom: a rock mo-
dernségét összhangba hozni az õsi népmû-
vészettel.
Egyedül élek, és ugyan már kicsit öregedõ
rocker vagyok, de nyitott vagyok bármire.
Anyám próbált megnevelni, meg pár ba-
rátnõm is a maga arcképére szeretett volna
átformálni, de én ilyen vagyok, ilyen is ma-
radok, és a legtöbben ezt elfogadják.
– Hogyan képzeled el a jövõdet, mit szeretnél
csinálni?
– Nagy terveim nincsenek, egyszerûen
csak békében szeretnék élni, a földön já-
rok, és tisztában vagyok azzal, hogy jelen-
legi helyzetemben mit tudok elérni, mire
van lehetõségem, de azért törekszem arra,
hogy legyen elég tartalékom. Sosem érde-
kelt a sok pénz, és problémák akkor is len-
nének, ha gazdag lennék, de én alapvetõen
optimista vagyok, és eddig amúgy is mindig
jobbra fordultak a dolgaim az utolsó pilla-
natban. Én azt mondom, szeressük egy-
mást. Csajok, bográcsozás, zene, rock and
roll – ez a lényeg.
A Johnyval készített teljes beszélgetést, és
még sok minden mást a Bogárdi TV mûso-
rán láthatják a kedves érdeklõdõk.

Monhalt Ákos

Meghívó
a 2012. május 5-én, pénteken,

10–16 óráig megrendezésre kerülõ

EGÉSZSÉGNAP
címû rendezvényünkre a Sárszentmiklósi Klub udvarába.

Az „Egészségnap” rendezvénye hozzájárul egészségünk meg-
óvásához az ingyenes szûrõvizsgálatokkal, tanácsadásokkal az
egészséges életmód részletesebb megismertetésével.

Ingyenes szûrõvizsgálatok, tanácsadások: 10–16 óráig.
Véradás: 12.30–16.30 óráig.
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Borverseny
A Sárszentmiklósi Borbarát Kör 2012. áp-
rilis 28-án rendezte meg immár 14. alka-
lommal borversenyét, melynek helye Hor-
váth Istvánék nádfedeles borozójában volt
Rétszilason.

Idén is rekordot döntött a nevezés, mert
117 bormintát adtak le bírálatra. A verseny
egyre nagyobb elismertségét jól mutatja,
hogy nemcsak helybõl és a környékrõl
(Káloz, Pálfa, Nagylók, Simontornya), de
távolabbról (Balatonkenesérõl, Tolnané-
medibõl, Lepsénybõl, Adonyból és Mór-
ról) is hoztak, illetve küldtek borokat.
A fentiek miatt a szokásos 2 csoport zsûri
bírálatra kevés lett volna, így a 6 fõt 3x2
csoportra tagoltuk. Erre azért volt szük-
ség, mert kb. 40 bírálat után a borok ízét
már objektíven nem lehet érezni. A zsûri
elnöke az idén is László Éva hivatásos bo-
rász volt, mint eddig minden évben. Tagjai:
Vorák József, Köller László, Csóka Dezsõ,
Hegedûs János és fia, Tamás. Majdnem
mindannyian rendszeres borbírálók.
Vörösborból a 38 nevezésbõl 1 nagyarany
született, tulajdonosa Márkovics Lajos; 7
arany, 12 ezüst, 11 bronz és 7 fõ elismerés-
ben részesült.
Fehérborral 67-en indultak. E fajtánál 3
bor érdemelt nagyarany minõsítést. Kö-
zöttük is Nagy István vegyes fehérbora ér-
demelte ki a gyõztesnek járó kupát; 19
arany, 18 ezüst, 15 bronz és 12 elismerés
született.
Rozéval 11-en indultak, melybõl 3 arany, 5
ezüst, 2 bronz és 1 elismerésben részesült.
Egy habzóbor nevezés is volt, mely verse-
nyen kívüli bírálatában részesült és bronz-
minõsítést kapott.
A szakértõ zsûri megállapítása az volt,
hogy a korábban felvetett hibákból tanul-
tunk és egyre jobb borokkal rendelkezünk.
Elnök asszony elmondta, hogy Márkovics
Lajos bora az országos versenyen is meg-
állná a helyét, de sajnos otellóval ott indul-
ni nem lehet.
Míg a bírálat tartott, addig a vendégeink a
Borbarát Kör tagjainak borospincéit láto-
gatták meg, ahol természetesen a borokat
is kóstolgatták. Mire visszaértek, addigra
Gili János elkészítette a tõle megszokott fi-
nom pörköltet, majd annak elfogyasztása
után nótázgatás mellett fogyasztottunk az
immár zsûrizett borokból.
Végezetül köszönettel tartozom mind-
azon társaimnak, akik közremûködtek ab-
ban, hogy a rendezvény sikeresen zajlód-
jon le.

Szilveszter János, a Borbarát Kör elnöke

Nektármustra
Sárbogárdon

Pénteken este egyre-másra fordultak be Horváth István rétszilasi présházához az autók.
A szõlõsgazdák hozták a szombati versenyre a bormintákat. A borminták regisztrálásá-
val foglalkozók alig gyõzték a munkát. Mire kiérkeztem, már a százat közelítette a ver-
senyre jelentkezõk száma. A házigazda felesége nagy tálcákon hozta a hagymás, zsíros
kenyereket. Mert hát a borokból némi elõkóstolás is kellett, ehhez pedig jólesett a
harapnivaló.
A nagy nap reggelén a segítõk terített asztallal várták a vendégeket, a zsûri tagjait és a
messzirõl érkezõ borosgazdákat Enyingrõl, Lepsénybõl, Mórról. Õket a helyi borbará-
tok fogták karon, s mentek velük szerte a szõlõhegyekben pincelátogatásra. Míg a zsûri a
bormintákat értékelte, lassan gyülekeztek a borbarátok. Készült a közös ebéd is, az õz-
pörkölt Gili János borbarát mesterszakács keze alatt. Elmúlt már dél is, mire a három
részre szakadt zsûri végzett az értékeléssel.

A tagság és a vendégek közben egyre izgatottabban várták az eredményeket. Közben fo-
gyott a feltálalt finom ebéd és hozzá a jó borok is.
A zsûri értékelése elõtt Szilveszter János, a Sárbogárdi Borbarát Kör elnöke köszöntötte
a vendégeket. A zsûri elismeréssel szólt a bemutatott bormintákról. Az elismerést iga-
zolta a számos kiadott kiemelt és arany minõsítés.
Az értékelés után nagy ovációval gratuláltak a legjobbaknak.
Bor mellett még késõ délutánig töltötték együtt az idõt a borbarátok és vendégeik. A
hangulatról ékesen tanúskodott a nótaszó, melytõl hangos volt Horváth István présháza.

Hargitai Lajos

Vérszilvák története
Tizenegy vérszilvafa-csemetét vásárolt és ültetett a Független Baloldali Egyesület hús-
vét elõtt a sárbogárdi KITE kerítése mellé szépítõ szándékkal. Abban a hiszemben, hogy
az közterület, a polgármesternek szóltak, a cégnek viszont nem. Az önkormányzattal fa-
ültetés ügyében korábban egyeztettek ugyan, de nem erre a területre, hanem a Széchenyi
és Magyar utcára vonatkozóan.
Két hete, egy útépítési egyeztetés kapcsán jelezte a KITE az önkormányzatnak, hogy ki
kellene szedni a beleegyezésük nélkül elültetett fákat. Ez most kedden megtörtént, a cse-
meték (a FÜBE egyetértésével) a Radnóti utcában és a Tinódi–Berzsenyi utca sarkán
kapnak helyet.
Nedoba Károly, a FÜBE elnöke sajnálja a történteket. Hangsúlyozta: jó szándék vezé-
relte õket. Legközelebb körültekintõbben járnak el.
Az egyesületben egyébként már többéves hagyománya van a faültetésnek, így szeretnék
szebbé tenni a várost. Reméljük, hogy – tanulva a fenti esetbõl – folytatják jó szokásukat.

Hargitai–Kiss Virág
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Felavatták a székelykaput
Április 19-én este avattuk fel a sárszent-
miklósi evangélikus templomnál felállított
székelykaput. Az idõjárás kóstolgatott
minket, de végül megkímélte az ünneplõ-
ket az elázástól (nem úgy a hûvös széltõl),
így a kertben került megrendezésre az al-
kalom.

Az egyedi székelykapu Váraljai Péter, a Fafaragó Kör tagjai, valamint sok-sok segítõ
munkájának gyümölcseként jött létre, és igazi látványossága, ékessége lett a városrész-
nek és az egész településnek.
A kapu szimbolikus jelentésérõl szólt Bõjtös Attila, a Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evan-
gélikus Gyülekezet munkatársa, valamint Nemes Ferenc fafaragó népi mûvész, Váraljai
Péter mestere. Péter pedig a munkálatokról beszélt lelkesen az egybegyûlteknek.
Az avatáson közremûködött a gyülekezet furulyakórusa.
Az ünnepséget követõen egy nagyszerû kiállítást tekinthettünk meg a gyülekezeti ház-
ban a fafaragók munkáiból, szerszámaiból, fényképekbõl. S míg a felnõttek finom fala-
tok mellett beszélgettek egy kicsit, a jóllakott apróságok az udvari játékokat „nyúzták”.
Akinek kedve tartotta, persze, a fafaragásban is kipróbálhatta magát.

Hargitai–Kiss Virág

Dicsõítõ alkalmak a sárszentmiklósi
református gyülekezetben

Minden hónap utolsó szombatján, e hónapban április 28-án 17 órakor várunk min-
den érdeklõdõt a sárszentmiklósi református gyülekezetbe (a miklósi gyógyszertár
mellett), aki szeretne bibliai tanítást hallani, dicsõíteni, jót beszélgetni, közösségben
lenni, új embereket megismerni, mindezt fiatalos környezetben.
Téma: Pál apostol élete.
Hozd magaddal ismerõsödet, barátodat!

A gyülekezet tagjai

Toronymagasan
Visszakerült a tetõ a kálozi katolikus temp-
lom tetejére. A készre szerelt fedélszerke-
zetet daruval emelték a helyére.
A beemelés igen balesetveszélyes és nagy
pontosságot igénylõ feladat. A magasba
függesztett acélsodrony végén himbálózó
tetõnek elég egy kis széllökés, hogy alapo-
san belengjen, hiszen a fedés miatt úgy mû-
ködik, mint egy vitorla. Egy ilyen belengõ
tömeg óriási károkat tud okozni a templom
szûk utcájában.
Végül a szakemberek összehangolt csapat-
munkával, gond nélkül rögzítették a fedél-
széket a torony koszorújához.

Hargitai-Kiss Balázs

Fotó: Szeless Péter

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

KISS JÓZSEF
életének 78. évében,

hosszú szenvedés után elhunyt.

Temetése 2012. május 2-án, 14 órakor
lesz a pusztaegresi temetõben.

Gyászoló család

Meghívó
„Mindenkinek mindene lettem,
hogy mindenkit megmentsek.”

(Szent Pál apostol elsõ levele
a korintusiakhoz 9.22)

Tisztelettel meghívjuk

2012. május 12-én
10 órakor

a néhai Sebestyén Imre plébános
tiszteletére épült

EMLÉKHELY
MEGSZENTELÉSÉRE,

melynek helyszíne
Alap község temetõje.

Méhes Lajosné polgármester,
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzõ
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Pánik a városban
Futótûzként terjedt a hír Sárbogárdon, hogy szigorú rendõrsé-
gi ellenõrzések vannak, mindent néznek, és ha egy autóban le-
járt az egészségügyi doboz szavatossága, azért 50.000 Ft hely-
színi bírságot szabnak ki.
A hír nyomán az autósok pánikszerûen rohanták meg a gyógy-
szertárakat egészségügyi dobozért. Miután már vagy öten szó-
lítottak meg engem is az utcán, és többen hívtak telefonon, utá-
nanéztem, nemcsak vaklárma-e az egész.
Valóban, egy gyógyszertárban sem lehetett kapni egészségügyi
dobozt, ami kb. 3.000 Ft. Fölajánlották a készséges gyógyszeré-
szek, hogy vállalják a régi doboz újrafeltöltését, de ez jóval drá-
gább lenne, mint az új doboz.
Érdeklõdésemre a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon dr.
Ozsváth Zsolt rendõrkapitány és Bognár Endre osztályveze-
tõ-helyettes elmondták, hogy valóban életbe léptek a szigo-
rúbb rendszabályok és nõttek a bírságok, de a rendõrség nem
„utazik” az egészségügyi dobozokra. Így is van elég gyorshajtó,
a zebrán a gyalogosok közé hajtó, biztonsági övet be nem csa-
toló, vezetés közben telefonáló autóvezetõ. Egyébként se fix
bírságösszegû a kötelezõ autókellékek hiánya. A körülmények
figyelembevételével az ellenõrzést végzõ rendõr mérlegeli,
hogy bírságol, vagy figyelmeztet. Természetesen alapkövetel-
mény, hogy legyen az autónkban elakadásjelzõ háromszög, lát-
hatósági mellény, egészségügyi doboz, amelyben steril anya-
gok vannak, és oda kell figyelni a doboz tartalmának szavatos-
sági idejére.
A rendõrség elsõdleges feladata a megelõzés, nem a minden-
áron való büntetés.

Hargitai Lajos

Kérdezték

Reménytelenül
Nikolits Lászlóné, Sárbogárd, Bem utcai lakos kérte a nyilvá-
nosság segítségét. Kérését, kérdését itt közreadom:
„Harminc évig dolgoztam a Videotonban betanított munkás-
ként. Aztán megszûnt a gyár és én az utcára kerültem. Rendes
munkához azóta se jutottam. A bizonytalanság meg az ideges-
ség tönkretette a szervezetemet, s most rokkantkocsiba kerül-
tem. 54 éves vagyok, 57.600 Ft a rokkantnyugdíjam, a férjem
közmunkásként alig keres valamit. Õ talán jövõre eléri a nyug-
díjjogosultságot. A rokkantság a mindennapi életemben kilá-
tástalan helyzetbe hozott. Egy komfort nélküli kis lakásban
élünk. Nincs fürdõszobánk, ahol akadálymentesen tisztálkod-
ni tudnék. Érdeklõdésemre megtudtam, hogy fürdõszobát
csak akkor építhetünk, ha rákötünk a szennyvízre. Ez 300.000
Ft, meg a szerelés. A fürdõszoba kiépítése is százezrekbe kerül.
Gondoltuk, hogy kölcsönt veszünk föl. De ehhez értékbecslõt
kell fizetni, tulajdoni lapot kell kiváltani, költségvetést, tervet
kell készíttetni. Ezek százezres tételek, ami fölöslegesen drá-
gítja a munkát.
A kölcsönhöz 60.000 Ft jövedelmet kell igazolni.
Köszönöm az önkormányzatnál a jegyzõ asszonynak, hogy se-
gített abban, hogy a férjem munkát kapjon, így a kölcsönhöz
szükséges jövedelmünk meglesz.
Mi a fürdõszoba megépítését szeretnénk saját erõbõl megolda-
ni. De ezt a sokféle, sokba kerülõ igazolást méltánytalannak ér-
zem. A szociálisan hátrányban élõkön úgy tudnának segíteni,
ha eltekintenének ezektõl a költségektõl és méltányos kama-
tokkal juthatnánk kölcsönhöz.
A nyilvánosságon keresztül kérem képviselõinket, és azokat,
akik ebben az ügyben tehetnek, hogy az olyanokat, akik önhi-
bájukon kívül hátrányos helyzetbe kerültek, jó intézkedések-
kel emberhez méltó élethez segítsék!”

Lejegyezte: Hargitai Lajos

Papírgyûjtés a Mészölyben
Április 18-án reggel izgatottan, összekötözött újságokkal érkeztek
kisdiákjaink és szüleik az iskolába. Az ok a márciusban meghirdetett
papírgyûjtés volt. Mivel a kicsik egyedül nem tudták elhozni a sok
összegyûjtött papírt, ezért az anyukák és apukák hozták õket a ren-
geteg csomaggal. A tanítás befejezésekor megkezdõdött a mérés,
majd azonnal konténerbe került újság, régi tankönyv és szórólap
egyaránt.
A felsõsök kicsit késõbb kezdtek méretni, hiszen nekik tovább tar-
tott a tanítás. Rengeteg súlyt mozgattak meg a szorgos kezek: rakta a
papírt szülõ, pedagógus és gyerek egyaránt. A szállítóeszköz autó,
kerékpár, kiskocsi és
erre az alkalomra ösz-
szeállított alkalmatos-
ság volt. Minden mérés
után lázas számolás
következett: vajon há-
nyadik helyen állunk?
Két mérlegen folyt az
ellenõrzés, így gördü-
lékenyen ment a mun-
ka.
A munkakedvet meg-
sokszorozta az a tény,
hogy most – már nem elsõ alkalommal – minden pénzt megkapnak
az osztályok, amit a kirándulásuk költségeinek csökkentésére, vagy
valami más, közös célra használnak majd fel. Az anyagiak mellett
természetesen az erkölcsi elismerés még boldogabbá tette diákjain-
kat. Az a tény sem elhanyagolható, hogy ezzel a gyûjtéssel 221,5 db
fát sikerült megmentenünk, hiszen a gyûjtött papírt újrahasznosítják
majd, megkímélve a fákat.
Bízunk benne, hogy õsszel is hasonló lelkesedéssel és eredménnyel
zajlik majd a gyûjtés!
Eredmény: alsósok – I. 4. a, II. 3. b, III. 1. a; felsõsök – I. 6. a, II. 5. b,
III. 5. a.

Nagy Ferencné

Mészöly-hírek
Április 18-án délután iskolánk négy alsós tanulója: Németh Ramó-
na, Huszár Boldizsár, Horváth Szabina, Révész Péter részt vett a
Sárszentmiklósi Általános Iskola ÖKO-PARTY játékos környezet-
védelmi vetélkedõjén. Témája: a természetismereti és környezetvé-
delmi ismeretek alkalmazása és a környezettudatos magatartás.
Lelkesen készültek a gyerekek erre a megmérettetésre. Belépõként
elhelyeztük egy fára a „Kék bolygó” nevû csapatunk természetvédel-
mi plakátját.

A feladatokat tanulóink nagyon jól teljesítették. Hét csapat közül a
II. helyezést érték el.
Sajnos mi, kísérõ tanárok nem vehettünk részt ezen a versenyen.
Nem ösztönözhettük és biztathattuk gyermekeinket. Szerettünk
volna részesei lenni ennek az eseménynek, és jó lett volna látni, ho-
gyan szerepelnek tanítványaink.

Tóth Zoltánné
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G I M I S A R O K
2012. április – Szerkesztette: Dombi Zoltánné és Kiszlné Simon Andrea

Szinte hihetetlen, hogy másfél hónap vá-
laszt el minket a tanév végétõl! Érdemes
tehát egy pillantást vetnünk az idei év eddi-
gi eredményeire. A hosszú listát, a tantár-
gyak változatosságát nézve méltán elége-
dettek lehetünk.

Magyar nyelv és irodalom
József Attila élete és költészete volt a té-
mája a székesfehérvári Szabadmûvelõdés
Házában Költõnk és kora címmel megren-
dezett irodalmi vetélkedõnek, melyen a
legjobb 6 csapat döntõjébe jutott a 12. b
osztály négy tanulója: Ertvein Brigitta,
Marekkel Dávid, Megyeri Enikõ, Retter
Alexandra.
Az Országos Diákszínjátszó Találkozó kö-
zép-dunántúli regionális elõdöntõjén
arany fokozatot értek el: Makkos Anna
Ráhel 8. c, Szõnyegi Dóra 11. d, Takács
Anna 11. c és Nagy Petra 12. b. A legjobb
nõi fõszereplõ közönségdíját Nagy Petra
kapta.
A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny
megyei fordulóján Térmeg Mariann (9. c)
a 3. helyen végzett.
A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
megyei fordulójába jutott Bunford Enikõ
és Kiszl Fanni (8. c).
A Nyelvész Bendegúz megyei fordulójába
került Rehány Tamás (5. c), Huszár Boró-
ka és Sükösd Gergõ (6. c).
A cecei Illyés Gyula Mesemondó Verse-
nyen Makkos Anna Ráhel (8. c) 2. helye-
zést és Dörögdy Anna (8. c) 3. helyezést ért
el.
Az OKTV 2., megyei fordulójába jutott:
Hajba Norina, Takács Anna és Vinklmann
Gréta 11. c.
Varnyu Lilla (11. b) a megyei szépkiejtési
versenyen dicséretben részesült.
Az Országos Lotz János Szövegértési és
Helyesírási Verseny megyei fordulójába
jutottak a következõ 8. osztályos tanulók,
akik 161 iskola közel 3200 tanulója közül
vettek részt az iskolai fordulóban: Kovács
Adrienn, Barsi Balázs, Tóth Regina, Tóbel
Cintia, Bunford Enikõ, Kiszl Fanni, Szajkó
Dóra (8. c).

Nyelvek
Az Országos Ábel Jenõ Latin Verseny
döntõ fordulójába jutottak Minores kate-

góriában: Kovács Andrienn (8. c), Tóbel
Cintia (8. c); Maiores kategóriában: Szaj-
kó Anikó (11. c), Vinklmann Gréta (11. c).
Az OKTV-n francia nyelvbõl Horváth Ré-
ka 12. c osztályos tanuló a döntõbe jutott,
melyre április 13-án került sor.
Az Angol–német–francia Nyelvi Ország-
ismereti Versenyen német nyelvbõl Oláh
Réka (9. b) 2., francia nyelvbõl Horváth
Réka (12. c) 3. és Már Nóra (12. c) 4. helye-
zést ért el.
A regionális olasz nyelvi verseny döntõjé-
be jutott Simon Barbara (12. c), ahol 2. he-
lyezést kapott.
A megyei franciaverseny döntõjébe jutott
Horváth Réka (12. c) és Szajkó Anikó (11.
c), melyen Réka 1. helyezést ért el, Anikó
4. lett.
Göbölös Sándor Mátyás (12. b) német
nyelvbõl az OKTV 2. fordulójába jutott.

Nyelvvizsgák
Angol: középfok A – Simon János (11. d),
Kadlecsik Tamás (12. c), Szabó Petra (12.
c), Oláh Dávid (12. c), Szûcs Péter (12. c);
középfok B – Nagy Georgina (11. d), Rigó
Léna (11. d), Papp Georgina (12. c),
Gajger Zsolt (12. c), Kozáry Péter (11. b);
középfok C – Illés Éva (10. c), Hajba
Norina (11. c), Szajkó Anikó (11. c), Sza-
kács Andrea (11. c), Schvarz Dávid (12. b),
Leszkovszki Máté (12. c), Sipos Dávid (12.
c), Kovács Orsolya (12. c), Zsobrák László
(12. c). Olasz: középfok C – Simon Barba-
ra (12. c)

Matematika
A megyei matematikaversenyen döntõbe
jutottak: Takács Anna 11. c, Simon Barba-
ra és Sipos Dávid 12. c osztályos tanulók.
Simon Barbara a múlt heti versenyen 3. he-
lyezett lett.
Játékos matematikaversenyen 1. helyezést
ért el: Demeter Máté, Huszár Bálint, Lo-
vász Bence, Sükösd Gergõ a 6. osztály kép-
viseletében és 4. helyezést kapott a 8. osz-
tály csapata: Alpek Kata, Makkos Anna,
Révész Csaba és Halasi Nóra.
Az Alapmûveleti Matematikaverseny te-
rületi fordulóján osztályonkénti korcso-
portban Rehány Tamás (5. c) 3. helyezést,
Demeter Dávid (6. c) 1. helyezést, Huszár
Boróka (6. c) 2. helyezést, Balogh Róbert
(6. c) 4. helyezést és Král Friderika (7. c) 6.
helyezést tudott szerezni.

Testnevelés
A kisgimis fiúk válogatottja a teremlabda-
rúgó-tornán 4. helyen végzett. Csapatta-
gok: Rohonczi Marcell (5. c), Barabás Jó-
zsef, Horváth István, Sükösd Gergõ (6. c),
Demeter Dávid, Léhmann Balázs (7. c),
Németh Kristóf, Várady-Szabó Márton (8.
c).
A Székesfehérvári Röplabda Karácsony
Kupán a tíz résztvevõ csapatból 2. helye-
zést ért el a 8. c osztály fiúcsapata (Baki

Dániel, Barsi Balázs, Bús László, Németh
Kristóf, Szénási Gergely és Várady-Szabó
Márton).
A Sakk Diákolimpia megyei fordulóján 3.
helyezést ért el Demeter Máté (6. c).
A kézilabda megyei elõdöntõjének 3. kor-
csoportjában a lánycsapat 3., a fiúcsapat 1.
helyezést ért el.

Diákolimpia – kézilabda

Az országos döntõbe jutott lány-kézilab-
dacsapatunk, melyre Békéscsabán kerül
sor április 20-21-én. A csapattagok: Bíró
Vivien, Bárányos Eszter, Csikós Boglárka,
Hajba Norina, Almásy Anna, Simon Vivi-
en, Katona Karolina, Léki Boglárka, Ko-
vács Orsolya

Körzeti labdarúgó-bajnokság

A fiúk IV. korcsoportjában I. helyezést ért
el iskolánk csapata.

Fejér Megyei Diáknapok
Diákszínpadi kategóriában:
Petõfi kvartett – arany és kategóriadíj, csa-
pattagok: Makkos Anna Ráhel 8. c, Szõ-
nyegi Dóra 11. d, Takács Anna 11. c és
Nagy Petra 12. b.
Petõfi Színpad – bronz, csapattagok:
Gremsperger Bence, Kiss Ádám, Márkus
Mónika, Pál Henriette, Siák Magdolna,
Kis Dorina, Leszák László, Boda Donát,
Márton Anett, Illés Éva.
Vers- és prózamondás kategóriában:
Varnyu Lilla – ezüst, Takács Anna – arany,
Szabó Nóra – ezüst.
Sótájm kategóriában:
Petõfis lányok – ezüst, csapattagok: Pál
Henriette, Vinklár Vivienn, Rigó Maja,
Kovács Fanni.

Farkas Gyula
Természettudományi

Emlékverseny
Iskolánk csapata – Balogh Csenge, Csibrik
Annamária, Horváth Amelita, Hollósi Ka-
ta, Bóka Ferenc, Demeter Máté, Horváth
István, Huszár Bálint – az 5-6. osztályos ka-
tegóriában a második helyezést érte el.

Katasztrófavédelem

Az ifjúsági verseny megyei döntõjében
négyfõs csapatunk 1. helyezést ért el, ezzel
bejutottak az országos fordulóba. Emellett
megkapták a Fejér Megyei Tûzoltó Szö-
vetség különdíját és a Fejér Megyei Polgári
Egyesület legeredményesebb csapatának
járó vándorserlegét.
Csapattagok: Márkus Klára (11. b), Boros
Gergõ (11. d), Cseh Miranda (11. d) és
Prikkel Ákos (9. a).

PÓTFELVÉTELI
A sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázi-
um pótfelvételit hirdet négyosztályos
gimnáziumi képzésre. Mindazok jelent-
kezhetnek, akiket nem vettek fel, vagy
nem a szándékuknak megfelelõ helyre
jutottak be. Jelentkezés személyesen a
gimnázium igazgatóságán. A felvételrõl
a gimnázium igazgatója dönt.

Boda János igazgató
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CECEI SULIBÖRZE
Régiós siker Lábatlanban

2012. április 18-án a Cecei Általános Isko-
la 3 fõs csapatának tagjaként Lábatlanra
utaztam az ott megrendezett Sajó Kár-
oly-verseny regionális döntõjére. A csapa-
tunk másik két tagja két osztálytársam,
Varjas Máté és Redzsepi Ardit voltak.
Felkészítõ tanárunkkal, Csajtainé Szabó
Ágnes tanárnõvel együtt nagy izgalommal
vártuk a megmérettetést, amelyen a saját
megyénket képviseltük.

Ez a neves verseny a helyi Arany János Ál-
talános Iskolában került megrendezésre.
A helyi csapat Komárom–Esztergom me-
gyét, míg egy Pápáról érkezõ csapat
Veszprém megyét képviselte.
A 2 és fél órás út során elképesztõen szép
tájakat láthattunk. Kedves vendéglátás-
ban volt részünk, amely ásványvízbõl,
szendvicsbõl és egy lelkes anyuka által sü-
tött túrós batyuból állt.
A szóbeli forduló után, amíg a zsûri meg-
hozta döntését, felkereshettük a helyi
„Tájház”-at.
A verseny után nagy örömmel tértünk ha-
za, ugyanis az általunk készített plakátra
különdíjat, a bemutatóra, mely a Cecei
ÖKOSULI-ról szólt, dicséretet kaptunk és
a 2. helyen jutottunk tovább a Kárpát-me-
dencei döntõbe, ahol 2 napos versenyen
veszünk majd részt, 2012. május 24-25-én
Gyõrben.

Pordány Réka 7. osztály

Szemétszüret
a Föld napja alkalmából

A Cecei Általános Iskola az idei tanévben
is csatlakozott a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. által meghirdetett, a Föld napjához
kapcsolódó szemétszedési akcióhoz. Nagy
örömünkre az elmúlt két tanévhez hason-
lóan, minden tanulócsoportunk vállalta
ezt az önkéntes feladatot, amely fontos ré-
sze a közösségünk társadalmi szerepválla-
lásának.
A kezdeményezés sikeresnek volt mond-

ható, hiszen szinte minden szülõ hozzájá-
rult ahhoz, hogy gyermeke részt vegyen a
rendezvényen. Így a legkisebb elsõ évfo-
lyamos tanulótól kezdve a már csak nehe-
zen motiválható végzõs nyolcadikos diákig
mindenki kesztyût és láthatósági mellényt
húzott és elindult Cece belterületén hulla-
dékot gyûjteni.
A falu utcáit szétosztottuk az osztályok kö-
zött, így próbáltunk lefedni minden terüle-
tet. A rendezvény fontos része az intéz-
mény ökoiskolai programjának is, amely-
nek célja, hogy gyermekeinket a fenntart-
ható fejlõdés, a környezet és természetvé-
delem jegyében neveljük. Reméljük, hogy
ezzel a feladatvállalással is hozzájárultunk
diákjaink szemléletformálásához, növel-
tük igényüket arra, hogy egy rendezettebb
és tisztább környezetben éljenek.

Élményszerzés versenyeken
Iskolánk céljai között kiemelten szerepel a
tehetséggondozás ügye. Ezért sok olyan
versenyre, vetélkedõre készülnek fel diák-
jaink, amelyek során a tanórák keretein
túlnyúló ismeretet tudnak elsajátítani. En-
nek jegyében a közelmúltban több ilyen
rendezvényen is sikerült szép eredménye-
ket elérni iskolánk csapatainak.

Április 16-án két csapattal vettünk részt a
II. Országos Komplex Ének-zenei Mûvelt-
ségi Versenyen, amelynek I. régiós döntõ-
jét Székesfehérváron rendezték meg a
Kossuth Lajos Általános Iskolában. Itt a
Héricz Ildikó, Pordány Réka és Redzsepi
Ardit összetételû csapat a harmadik, míg a
Ferencz Noémi, Czinkon Csaba és Varjas
Máté fémjelezte alakulat az ötödik helyen
végzett. A csapatokat Tornócziné Bondor
Csilla tanárnõ készítette fel.

Április 18-án meghívást kaptunk a
Sárszentmiklósi ÁMK-ban megrendezett
ÖKO-party elnevezésû környezetvédelmi
vetélkedõre. A Horváthné Sohár Eszter
tanítónõ által felkészített csapat nevezés-
ként plakátot készített, majd akadályver-
senyen vett részt, ahol felhívták figyelmü-
ket, hogyan óvjuk közösen a bennünket
körülvevõ környezeti és természeti értéke-
inket.

Április 20-án Decsen jártak tanulóink a
Múltunkban a jövõnk! elnevezésû honis-
mereti versenyen. A Dicsérdi Elizabet,
Csercsa Fanni, Fésû Fanni, Kacz Kornélia
összetételû csapat, illetve Tornócziné
Bondor Csilla felkészítõ tanárnõ egy vi-
dám hangulatú rendezvényen szerezhet-
tek behatóbb ismereteket a Sárköz népha-
gyományairól, népmûvészetérõl.

Az intézmény vezetése ezúton köszöni
meg a felkészítõ tanárok munkáját és gra-
tulál az elért eredményekhez.

Cecei iskola

HARMÓNIA-EST
Második alkalommal rendezett jótékony-
sági bált a cecei Harmónia kórus, hogy a
bevételbõl rászorulókat segíthessen. Az
esemény szombaton este vette kezdetét a
helyi mûvelõdési házban.

A kórus nyitányát követõen dr. Kerémi
Beáta köszöntötte a közönséget, aki az est
folyamán a konferanszié szerepét betöl-
tötte. Bevezetõ gondolataiban a hit fontos-

ságáról, erejérõl beszélt, mely az élet min-
den területén támaszt jelenthet mindenki
számára. Majd az általános iskolások mû-
sorának tapsolhatott a nagyérdemû, mely-
ben egy lánycsokor furulyán játszott és
énekelt, Király Bence pedig vicceket
mesélt. Felkészítõjük: Aranyos Judit.
A Harmónia kórus énekkar formájában
többször is fellépett, ám nem szokványos
kórusmûveket adta elõ formabontó mó-
don – megasztár kiscsillagokként, teljesen
kilazulva –, Szabó Judit gitárkíséretével.
Kallós Péter plébános ehhez csatlakozva
két felvonásban nagyszerû vicceket válo-
gatott össze.
Nagyon tetszett, hogy kellõ arányban hall-
hattunk és láthattunk nevetésre fakasztó
mûsorszámokat, illetve mély gondolato-
kat. Ez utóbbiak tolmácsolásában közre-
mûködött: Szakács Gáborné, Gyulai Pé-
ter, Ruzsás Erzsébet, Csötönyiné Lovász
Magdolna és Szijjártó László.

Három szabó történetét is feldolgozták a
kórus tagjai, s Szijjártó László vendégsze-
replésével remek színdarabot kerekítettek
belõle.
Ruzsás Erzsi (aki a hétköznapokban ke-
reskedõ) már tavaly is brillírozott fel nem
fedezett színészi tehetségével. Most „Csa-
liban” címû párkeresõ monológjával káp-
ráztatott el bennünket.
A mûsort kiállítással fûszerezett svédasz-
talos vendéglátás, majd bál követte. Élmé-
nyekkel gazdagon térhettünk haza a nap
végén.

Hargitai–Kiss Virág
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Alapi diákok eredményei
Április 14-én, szombaton Gyõrben jártunk a Mozaik Kiadó Or-
szágos Tanulmányi Versenyének döntõjén.
A tanév során 5 fordulóban nehéz feladatokat kellett megolda-
nunk, hogy a döntõbe kerülhessünk.
Osztályunkból, a másodikból öten mentünk, volt, aki két tan-
tárgyból is. Kétórás út vezetett Gyõrbe, a legérdekesebb látnivaló
útközben szerintem az út melletti fákon látható sok-sok fagyöngy
volt, mert felénk nemigen látni ilyet.
A Révai Gimnázium tantermeiben írtuk meg a ránk váró felada-
tokat, amik nagyon nehezek voltak. Mire hazaindultunk, nagyon
elfáradtunk, de úgy tûnik, megérte. Végsõ eredményeink a követ-
kezõk: matematikából 985 diák nevezett a versenyre, közülük
Gyökér Zsombor 137., Õri Dániel pedig 146. lett; Baráth Domi-
nik 805 anyanyelvbõl versenyzõ diák közül 61. lett; Kaszás Dorina
irodalomból versenyzett 604 társával együtt, a 40. helyet szerezte
meg; Szabó Noémi környezetismeret témakörben a 33. helyezést
érte el 767 diák közül; végül pedig általános mûveltség témában
619 benevezett versenyzõ közül Baráth Dominik a 25. és Õri Dá-
niel a 14. helyezést érdemelte ki. Nagyon szép eredmények, örü-
lünk neki!

A következõ szombaton díjkiosztóra hívták osztályunk csapatát
Székesfehérvárra, a Városi Képtár Deák Gyûjteményébe. Új ki-
állítás nyílt Rippl-Rónai József munkáiból, ehhez kapcsolódóan
neveztünk be a Velünk Kukoricázz! címû gyermekrajzpályázatra
Kukorica Lujza nevet viselõ munkánkkal.
Csapatunk – Õri Dániel, Szabó Noémi, Tar Sarolta, Vincze Laura
– különdíjat kapott.
A versenyre nagyon sokan rajzoltak, festettek az országból. A díj-
kiosztó után megnézhettük a kiállítást is. Nagyon tetszett nekünk,
hogy gondoltak a gyerekekre is, minden teremben volt valami ér-
dekes számunkra, például memóriakártyás játék a festõ képeivel,
vagy egy labirintust ábrázoló tábla, ahol a festõ korszakai között
kellett vezetni a filcet, és még kirakós is. Ezeknek köszönhetõen
nagyon jól éreztük magunkat a múzeumban, mindenkinek csak
ajánlani tudjuk.

Szabó Noémi, 2. osztály (lejegyezni segített: Nagy Orsolya)

Táncoló Vajta
A Vajtai Napraforgó Néptánccsoport most áprilisban ünnepelte
egyéves születésnapját.
Ez az évforduló azért is fontos, mivel e csapat alapításának egyik
vezérgondolata volt, hogy a gyerekek ráérezzenek a közösségi
munka örömére, és az egymásra odafigyelés fontosságára. Kétség
sem fér hozzá, hogy a táncon kívül immár ebben is jeleskednek.

Ennek apropójából gyûlt össze a falu apraja-nagyja szombaton
este a vajtai ebédlõben, hogy egy jubileumi rendezvény keretén
belül csodálhassák meg a kisiskolás gyerkõcök mûsorát, akik tán-
cukkal Somogy világába kalauzolták el a nagyérdemût. A koreog-
ráfiát Polgár Edina oktatta be nekik, aki aktívan közremûködött a
fellépésben.
Meghívott egyesületek is szerves részét alkották a programnak,
így a 2006 óta mûködõ, Szász Árpádné vezette vajtai Õszirózsa
Népdalkör, akiknek csilingelõ hangú asszonyai és daliás négy fér-
fija megmutatták, hogy a magyar nóta nem más, mint könnyet
virágzó fa.
A híres Nagydorogi Búzavirág Néptánccsoport is fellépett, a gye-
rekcsoport sárközi, míg az asszonycsoport andrásfalvi táncokat
adtak elõ – nekik egyben ez volt az elsõ vidéki fellépésük.
Egészen más égtájak felé bûvölte el a közönséget az Ezüstfolyó
Ékkövei Hastánccsoport négy csinos háremhölgye, akik még bo-
tot is egyensúlyoztak fejükön.
Ugyancsak más kultúrát képviselt az ünnepelt csoport rock and
roll száma.
A mûsor zárásaképp egy meglepetés következett: a gyermekek
szüleinek és testvéreinek pomponos tánca. De ezzel még messze
nem ért véget a nap, hisz a trombitaszólós bál következett, és
mindenki jót mulatott.

Monhalt Ákos

Tavaszi nagytakarítás
Az alapi polgárõrök és barátaik önkéntes szemétgyûjtõ akció keretében szabadítot-
ták meg az eldobált szeméttõl az alapi vasútállomást és környékét. A lelkes csapat ta-
valy a temetõ környékén számolt fel egy illegális szemétlerakót. Amióta az alapi vas-
útállomás csak megállóhely, nincs, aki vigyázzon a tisztaságra és elriassza a rongáló-
kat.
A Föld napja alkalmából az alapi képviselõ-testület is köztisztasági akciót hirdetett.
Alap és Sárbogárd között az út menti árkokat és környékét tisztították meg a szemét-
tõl. Alapi lakosok, közmunkások, a kertészbrigád állt neki a munkának hétfõn reggel.
A két csapat talált letépett menetrendet, autógumit, azbesztpalát, italosdobozokat,
ruhadarabokat, a sárbogárdi vásártér közelében személyi iratokkal teli tárcát, egy he-
lyen pedig nagy mennyiségû háztartási hulladékot. Mivel ebben voltak befizetési
csekkek, könnyû volt azonosítani a szemét gazdáját, akivel elvitették a holmit.
Az önkéntes szemétgyûjtõk annak reményében teszik a dolgukat, hogy példájuk el-
gondolkodtatja azokat, akik szeméttelepnek tekintik a falu határát.

Hargitai Lajos
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Pályázati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete pályázatot hirdet a Köz-
ponti Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál (7000
Sárbogárd, József Attila u. 14.)

igazgatói beosztás
ellátására közalkalmazotti jogviszonyban. A közalkalmazotti jogviszony határozat-
lan idõre szól 3 hónap próbaidõ kikötésével, a magasabb vezetõi megbízás idõtarta-
ma határozott idejû, 5 évre szól (2012. augusztus 1-jétõl 2017. július 31-éig).
Ellátandó feladatok: vezeti és irányítja az intézményt, e feladatán belül az alapító
okiratnak megfelelõen az intézményegységeit: Mészöly Géza Általános Iskola,
Szent István Általános Iskola, Zengõ Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgá-
lat; a pedagógiai-mûvelõdési program alapján gondoskodik a különbözõ intézmény-
egységek együttmûködésérõl, tevékenységük összehangolásáról; felel az intéz-
mény szakszerû, hatékony és törvényes mûködéséért, a takarékos gazdálkodásért,
az intézmény szakmai tevékenységének tervezéséért, szervezéséért, biztosítja az
intézmény mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Munkáltatói jo-
gokat gyakorol és dönt az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügy-
ben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Szakmai feladatainak részletes
felsorolását a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54-55. §-ai tartalmazzák,
a gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 10. §-a tartalmazza.
A munkakör betöltésének feltételei:
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség;
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz, illetve bevándorlási, vagy letelepedési engedély;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján;
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (1)-(7) bekezdései szerint:
– az adott nevelési–oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú iskolai végzettség és szakképzettség, illetve a fenti jogszabály
(7) bekezdésére tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmé-
nyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.)
SZCSM-rendelet 5. számú melléklete szerinti intézményvezetõi munkakör betölté-
séhez meghatározott felsõfokú képesítések valamelyike;
– pedagógus-szakvizsga;
– másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus-szak-
vizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség;
– legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat (kivétel fenti
törvény 18. § (6) bekezdésében foglaltak);
– a nevelési–oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozat-
lan idõre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus-munkakör-
ben történõ, határozatlan idõre szóló alkalmazás.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: nevelési–oktatási intézményben szerzett
vezetõi gyakorlat.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: bérezés a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a 138/1992. (X. 8.) korm. rendelet alapján (magasabb
vezetõi pótlék: a pótlékalap 230 %-a).
A pályázathoz benyújtandó dokumentumok, mellékletek:
– részletes szakmai önéletrajz;
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
– három hónapnál nem régebbi, bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági
bizonyítvány;
– az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszony-
okról kiadott munkáltatói igazolások másolata;
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázatának az elbírálását nyílt, vagy zárt ülésen kéri-e;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy intézményvezetõi megbízása esetén a vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
A pályázat benyújtásának határideje, helye: 2012. május 31., Sárbogárd Város
Önkormányzata, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. július 31.
A munkakör betöltésének legkorábbi idõpontja: 2012. augusztus 1.
A pályázatok elbírálásának rendje: a pályázatokat Sárbogárd Város Önkormány-
zatának képviselõ-testülete bírálja el a véleményezési határidõ lejártát követõ kép-
viselõ-testületi ülésen.
Az NKI honlapján való publikálás kért dátuma: 2012. április 22.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Tájékoztató
A kormány 61/2012. (III. 30.) korm. sz. rendeletével módosította a
súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei-
rõl szóló 102/2011. (VI. 29.) kormányrendeletet (továbbiakban:
kormányrendelet). A módosítás 2012. március 31. napján lépett
hatályba.
A módosítás érintette többek között:
– a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezmé-
nyeire jogosultak körét, vagyis azt, hogy ki tekinthetõ súlyos moz-
gáskorlátozott személynek;
– a súlyos mozgáskorlátozottságot igazoló dokumentumok körét;
– a támogatás iránti kérelmek benyújtási határidejét, valamint a
kérelmek elbírálásának határidejét.
A szerzési, illetve átalakítási támogatás iránti kérelem benyújtásá-
nak határideje minden év május 15. napja, így ez évben 2012.
május 15-e.
A kérelmet a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalához (8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.),
vagy a Fejér Megyei Kormányhivatal két Integrált Ügy-
félszolgálati Irodájánál (8000 Székesfehérvár, Piac tér 10.,
vagy 2400 Dunaújváros, Vasmû u. 39.) lehet benyújtani postai
úton, vagy személyesen.
A szociális és gyámhivatal a jogosultságokról – az általa létreho-
zott bizottság véleményének kikérésével és a keretszám figyelem-
bevételével – minden év szeptember 15. napjáig, ez évben 2012.
szeptember 15-éig dönt.
A jegyzõi hatáskörbe tartozó közlekedési támogatások megállapí-
tását a változás nem érinti, ezen támogatások elbírálása és megál-
lapítása továbbra is a lakóhely szerint illetékes jegyzõ hatáskörébe
tartozik a 102/2011 (VI. 29.) kormányrendelet 14/A. § (2) bekezdé-
se b) pontja szerint.
A szociális és gyámhivatal elérhetõsége: Levelezési cím: 8000
Székesfehérvár, Piac tér 12-14., III. emelet, e-mail: gyamhivatal-
@fejer.kdrkh.hu, honlap: www.fejerkozig.helyinfo.hu.
A szociális és gyámhivatal ügyfélfogadási rendje: hétfõ–csü-
törtök 8.00–11.30 és 13.00–15.30 óráig, péntek 8.00–11.30 órá-
ig.
A tárgyban készült részletes tájékoztató, kitöltési útmutató a
sárbogárdi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatánál is meg-
tekinthetõ, a kérelemnyomtatvány átvehetõ.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányza-
tának képviselõ-testülete a 2012. április 13-ai ülésén elfogadta:
– a 20/2012. (IV. 19.) önkormányzati rendeletet az egyes szociális
ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben a polgármesteri
hivatal szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

2012. május 19-én
21 órától

TAVASZI DISZKÓ
a Mészölyben, iskolánk alapítványának javára.

DJ. KYSS-G, DJ. HERCZEG LAJOS

Belépõdíj: 800 Ft.

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

MGÁI iskolaszék és szülõi munkaközösség
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Sárszentmiklós SE–Bicskei TC 4-4 (2-2)

Publo magyar kupamérkõzés

Sárszentmiklós, 100 nézõ, vezette: Závotka, assziszt.: Rémai, Kalmár.

Sárszentmiklós: Reichert – Hegedûs, Gráczer B., Jenei, Fülöp, Gráczer G.
(Májer), Huszár, Tóth, Balogh, Krajcsovics, Arany. Edzõ: Bodó Zoltán.

Bicske: Kosztelik – Schuppa, Ratimorszky, Kõbányi, Megyesi, Varga, Matláry,
Magyar, Szõke (Kovács), Horváth, Yondo. Edzõ: P. Nagy László.

I. félidõ: 6. perc: vendégszabadrúgás 20 m-rõl, 0-1. 14. perc: hazai támadás, Ba-
logh indul meg, egy szép esernyõcsellel tisztára játszotta magát, éles szögbõl le-
adott lövését a kapus védte. 18. perc: sorra jöttek a veszélyes hazai támadások,
elõbb Balogh, majd Krajcsovics helyzete marad ki. 22. perc: Gráczer G. lövése
nem sokkal szállt fölé – érezhetõvé vált, hogy a hazai csapat átvette a mérkõzés
irányítását, és bármikor jöhet a hazai egyenlítõ gól, amire nem is kellett sokat
várni. 23. perc: miklósi szöglet, Arany ugrott a legmagasabbra, szép fejes gól,
1-1. 30. perc: a 30 m-rõl leadott vendéglövés a lesen álló Yondon megpattan,
Reichert kiütött labdája Szõke elé kerül, aki közelrõl nem hibázik (a játékveze-
tõ igen), 1-2. 33. perc: Gráczer B. elõrevágott labdájával Krajcsovics indult
meg, lefutotta védõjét, majd a hosszú sarokba lõtt, 2-2.

II. félidõ: 46-47. perc: Reichert nagy védései. 50. perc: Májer tálalt Balogh elé,
aki 16 m-rõl nagy gólt lõ, 3-2. 53. perc: vendégszabadrúgás, mindenki felett át-
szállt a labda, Kõbányi érkezett, és kilõtte a hosszú sarkot, 3-3. 70. perc: hatal-
mas Balogh-helyzet. 73. perc: Huszár fejese centikkel ment mellé. 76. perc: is-
mét hazai szöglet, és ismét miklósi gól, Jenei fejelt a Bicskei kapuba, 4-3. 89.
perc: egy érdekesen kanyarodó vendégszöglet, Reichert hibázott, 4-4.

Bodó Zoltán: – Jó és szervezett játékkal megleptük a magasabb osztályban ját-
szó ellenfelünket. Sok kihagyott gólhelyzet ellenére megérdemeltük a tovább-
jutást.

Mivel a Bicskei TC a magasabb osztályban játszó csapat ezért a 4-4-es döntet-
len azt jelenti, hogy a miklósi csapatnak sikerült a kupában a továbbjutás.

A következõ kupaellenfél a szintén NB III-as Csákvár csapata lesz. A mérkõzés
2012. május 1-jén (kedden) lesz Sárszentmiklóson, 17 órakor. Várunk minden-
kit nagyon sok szeretettel!

Kisláng–Sárszentmiklós 3-1 (2-0)

Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés

Kisláng, 200 nézõ, vezette: Szûcs.

Kisláng: Ányos – Dudar, Rehák, Kovács T. (Kovács Zs.), Juhász, Willerding
Zs, (Zimmerman), Paluska, Simon, Árki, Bogár, Willerding B. Fekete. Edzõ:
Zimmerman Tamás. Gólszerzõ: Paluska, Juhász, Kovács Zs.

Sárszentmiklós: Reichert – Hegedûs, Jenei, Gráczer B., Fülöp, Gráczer G.
(Mayer), Tóth, Huszár (Kovács), Balogh, Krajcsovics, Arany (Májer). Gól-
szerzõ: Gráczer B.

Bodó Zoltán edzõ: – Nem volt meg az a tûz és akarat a csapatban, mint a kupa-
mérkõzésen. A gólhelyzeteket be kell lõni! Fizikálisan sokat kivett a csapatból
a szerdai kupamérkõzés.

Ifjúsági mérkõzés: 0-6

Pajor László edzõ: – Látványos támadójáték mellé jó helyzetkihasználás társult.
Megérdemelten szereztünk három pontot. Az egész csapat dicséretet érdemel.

A következõ bajnoki mérkõzés hazai pályán lesz, ahol április 29-én, vasárnap,
17 órakor Gárdony csapatát fogadjuk.

Sallai Attila, Sárszentmiklós SE

Helyesbítés
Elektronikus hiba miatt múlt heti lapunkban, a 11. oldalon tévesen Pajor
László neve jelent meg Sallai Attila neve helyett, aki a labdarúgó-mérkõzés-
rõl a beszámolót írta. A hibáért elnézést kérünk.

Szerkesztõség

Fejér megyei kosárlabda-bajnokság, 19. forduló

Sárbogárd KC–Fornetti-
Fehér Palota Szfvár 81:60

(21:18, 18:15, 21:15, 21:12)

A legjobb dobók: Tóth K. 29/3p, Molnár T. 13/9p,
Botka I. 6p, Németh K. 13/3p, Thurzó R. 7/3p,
Gráczer B. 7p, Csurgó P. 6/6p, Kéri D.

Az elsõ 3 perctõl eltekintve végig kézben tartva a
mérkõzést hoztuk a találkozót. Mindenképpen ki-
emelendõ Thurzó és Molnár egyre hasznosabb játé-
ka és Gráczer 20 fölötti lepattanószerzése!

Fejér megyei kosárlabda-bajnokság, 20. forduló

Sárbogárd KC–Bicske BTC
97:80

(33:23, 19:10, 14:24, 31:23)

A legjobb dobók: Tóth K. 46/12p (!!!), Németh T.
9/3p, Thurzó R. 13p, Csurgó P. 19/9p, Boda G. 2p,
Szilassy M. 4p, Molnár T. 10p, Botka I., Kéri D.,
Gráczer B.

Egy magunknak megnehezített mérkõzésen sikerült
gyõzedelmeskedni. Külön öröm számomra, hogy a
meccs végére a rögzített megyei statisztikák szerint
Sárbogárd KC-s játékos van az élen. Az egy mérkõ-
zésen dobott legtöbb pont: Tóth Krisztián 46 pont!

SKC

Lopják a szórólapot
Azt hittem, nem jól hallok, amikor egy lakótelepi la-
kó fölháborodva jelezte szerkesztõségünknek, hogy
a papírt gyûjtõ diákok némelyike annyira belemele-
gedett a gyûjtésbe, hogy a szórólapok miatt képesek
voltak felfeszegetni egy-egy postaládát. A panaszt
tevõ hiába szólt rájuk, rá se hederítettek, pedig ille-
téktelenek be se mehetnének a lakóépületbe. Arra
gondolni sem mer, hogy a szórólappal együtt netán
fontos, hivatalos levelet is elvittek a bevadult
papírgyûjtõk.

Hargitai–Kiss Virág

MEDVEHAGYMA
FESZTIVÁL

Dég Község Önkormányzata
és a Dég Községért Alapítvány

tisztelettel meghívja Önt a

2012. április 28-29-én
megrendezésre kerülõ

II. DÉGI MEDVEHAGYMA ÉS
HELYI TERMÉK FESZTIVÁLRA

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE:
8135 Dég, Köztársaság utca 33.
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Az Agárdi Termál csoport
eredményei

Mezõfalva–Kulcs 3-0
Rácalmás–Ercsi 0-5
Mezõszilas–Vajta 1-2
Lajoskomárom–Adony 1-2
Enying–Dég 2-3
Seregélyes–Aba-Sárvíz 2-1
Sárbogárd–Nagylók 2-3
Káloz–Pusztaszabolcs 1-2

Az Agárdi Termál csoport állása

1. Mezõfalva 22 18 3 1 71 12 59 57
2. Ercsi 21 16 2 3 95 29 66 50
3. Aba–Sárvíz 22 15 3 4 55 25 30 48
4. Nagylók 22 13 4 5 57 35 22 43
5. Adony 22 13 3 6 44 24 20 42
6. Pusztaszabolcs 22 12 4 6 52 34 18 40
7. Lajoskomárom 22 11 110 57 48 9 34
8. Seregélyes 21 9 5 7 51 37 14 32
9. Kulcs 22 9 4 9 36 41 -5 31
10. Káloz 22 7 411 39 37 2 25
11. Dég 22 8 410 45 50 -5 24
12. Mezõszilas 22 5 710 31 54 -23 20
13. Vajta 22 6 115 34 80 -46 19
14. Sárbogárd 22 3 613 25 50 -25 15
15. Enying 22 2 119 25 81 -56 7
16. Rácalmás 22 2 020 23 103 -80 6
A dégi csapattól -4 pont levonva.
A mezõszilasi csapattól -2 pont levonva.

A Road Masters csoport eredményei
Kápolnásnyék–Szabadegyháza 6-2
Pákozd Eudeal–Martonvásár 3-6
Bakonycsernye–
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ 1-1
Etyek–Iváncsa 0-3
Kisláng–Sárszentmiklós 3-1
Dunafém-Maroshegy–Velence 0-0
Iszkaszentgy. Villamedica–Baracs 5-0
Sárosd–Polgárdi 5-0

A Road Masters csoport állása
1. Iváncsa 22 19 1 2 64 12 52 58
2. Sárosd 22 17 3 2 66 20 46 54
3. Iszkaszentgy.

Villamedica 22 15 4 3 61 20 41 49
4. Martonvásár 22 14 5 3 54 33 21 47
5. Velence 22 12 6 4 42 22 20 42
6. Kisláng 22 12 2 8 57 43 14 38
7. Sárszentmiklós 22 11 2 9 55 47 8 35
8. Gárdony–

Agárdi Gyógyfürdõ22 9 310 49 47 2 30
9. Kápolnásnyék 22 9 112 39 53 -14 28
10. Szabadegyháza 22 8 212 50 47 3 26
11. Dunafém–

Maroshegy 22 8 212 38 43 -5 26
12. Polgárdi 22 6 313 40 51 -11 21
13. Baracs 22 4 414 21 48 -27 16
14. Etyek 22 4 315 29 71 -42 15
15. Bakonycsernye 22 3 415 19 58 -39 13
16. Pákozd Eudeal 22 2 119 28 97 -69 7

A Zöldharmónia csoport eredményei

LMSK–Zichyújfalu 2-0
Pálhalma II.– Nagykarácsony-
Elõszállás–Kisapostag 4-1
Perkáta–Cece 2-0
Szabadegyháza II.–
Dunamenti Abroncsgyártók 2-1
Nagyvenyim–Alap 1-4
Soponya–Mezõkomárom 3-1

A Zöldharmónia csoport állása

1. Alap 21 16 3 2 69 29 40 51
2. LMSK 21 15 0 6 65 22 43 45
3. Szabadegyháza II. 21 13 4 4 73 29 44 43
4. Perkáta 20 13 3 4 63 34 29 42
5. Pálhalma II. 20 14 1 5 89 24 65 41
6. Soponya 20 11 1 8 75 47 28 31
7. Elõszállás 21 9 210 39 44 -5 29
8. Zichyújfalu 20 9 110 44 47 -3 28
9. Nagykarácsony 20 8 3 9 25 44 -19 27
10. Dunamenti

Abroncsgyártók 20 8 111 36 47 -11 25
11. Kisapostag 20 5 510 26 53 -27 20
12. Nagyvenyim 19 6 013 30 55 -25 18
13. Sárszentágota 20 5 114 39 72 -33 16
14. Mezõkomárom 20 3 017 24 99 -75 9
15. Cece 21 2 217 19 70 -51 8
A Pálhalma II. csapattól -2 pont levonva.
A Soponya csapattól -3 pont levonva.

BOZSIK GYERMEK EGYESÜLETI
PROGRAM

A második tavaszi fordulóval folytatódott a Bozsik Program 2012.
április 22-én, vasárnap, délelõtt Alapon. A megnyitón Bauerné
Kaszás Veronika, a helyi általános iskola igazgatónõje köszöntöt-
te a résztvevõket. Nagyszerûen elõkészített pályákon az U7, U9,
U11-es korosztályban zajlottak a mérkõzések. Alap, Cece,
Sárszentmiklós fiatal labdarúgói játszottak sportszerû, látványos
mérkõzéseket. Ezúttal sem az eredmény volt a fontos, hanem a já-
ték. Minden gyermek kapott ajándékot, a legügyesebbeket külön-
díjjal is jutalmaztuk (oklevél+csoki).

A tornán díjazottak:

U7: Berkei Szabolcs (Sárszentmiklós), Somogyi Kornél (Cece),
Tollas Kristóf (Alap), Várady-Szabó László (Cece), Kocsis
Márkó (Sárszentmiklós), Handa Barnabás (Sárszentmiklós).
U9: Brúzsa Balázs (Sárszentmiklós), Németh Dániel (Sárszent-
miklós), Jákob Kristóf (Cece), Szabó Olivér (Alap), Farkas Gá-
bor (Cece), Suhajda Martin (Alap).
U11: Skopál Ádám (Cece), Gábris Róbert (Sárszentmiklós), Vi-
téz Móré Gergõ (Cece), Lengyel Szabolcs (Alap), Vámosi Milán
(Alap), Horváth Zsombor (Sárszentmiklós), Kranauer Gergõ
(Sárszentmiklós).

Pajor László körzetvezetõ

Megyei I. o. férfikézilabda

Vereség idegenben
Alba Regia KSE–VAX KE Sárbogárd 30-23 (21-10)

Vezette: Kosztend, Tiringer.
Sárbogárd: Németh I. – Németh II. 2, Bodoki 1, Rehák 3, Vors-
léger 3, Balogh 8, Nacsa 2. Cserék: (kapus) Borostyán – Szabó J.
Zs. 1, Suplicz 2, Szabó J. 1. Edzõ: Bodoki György.
A listavezetõ otthonában nem sikerült a bravúr. Csapatunk egy
gyenge elsõ félidõ után feltámadva becsülettel helytállt a nagyobb
játékerõt képviselõ Alba Regiával szemben.
Sajnos, bejött, amit jósoltam: Vasvári Gézát és Vasvári Ádámot,
akik az NB 1/B-ben rendszeresen szerepelnek, az edzõ betette a
csapatba. A két játékos az elsõ félidõben lõtt 11 gólt, a második já-
tékrészben pedig már pihentek a délutáni NB 1/B-s mérkõzésre.
Az elsõ játékrészben nem állt össze a védekezés, és az elején elég
szépen megszórtak bennünket. A 11 gólos félidei elõny a két ma-
gasabb szintû játékos kiválása után 7-re csökkent. A második fél-
idõt megnyertük. Persze, a két pont így is a vendéglátóknál ma-
radt. De, mint már említettem, fõleg a második játékrészben
nyújtott teljesítmény eredményeképpen sikerült becsületesen
helytállni.
Továbbra is a dobogó valamelyik foka a cél, amiért meg kell küz-
deni a következõ mérkõzésen május 5-én a MGÁI-ban 18.00 óra-
kor a Rácalmás csapatával.
Térjünk vissza még egy kicsit a mérkõzésre. A két kapus teljesít-
ményére nem lehetett panasz, a mezõnyben Balogh Viktor 8 gólja
magáért beszél, de jól játszott még Rehák Tamás és Vorsléger
Zoltán is. A többiek átlagosat nyújtottak. Bodoki Gyurci, mint a
csapat megmentõje, most sajnos nem tudta hozni az egy héttel ez-
elõtti formát. Reméljük, hogy Rácalmás ellen ismét jól teljesít
majd.
A következõ mérkõzésünkre minden nézõnket sok szeretettel
várjuk. Rangadó lesz az örök rivális, Rácalmás ellen. Gyõzni kell!
Hajrá, Sárbogárd!

Rehák Sándor
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Kanyarójárvány Ukrajnában
Lakossági tájékoztató

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium
március 3-ai tájékoztatása szerint az év
eleje óta összesen 5.127 kanyaró-megbete-
gedést jelentettek az országban. Jelenleg a
járvány leginkább az ország nyugati köz-
igazgatási területeit érinti, amely Magyar-
országgal, Lengyelországgal és Szlovákiá-
val határos. A legtöbb megbetegedés a lvo-
vi régióban fordult elõ.
Mivel a kanyaró nagyon fertõzõképes be-
tegség és Ukrajnában alacsony az átoltott-
ság, az elõrejelzések szerint a megbetege-
dések további terjedésére kell számítani a
következõ hónapokban.
A 14. Labdarúgó Európa-bajnokságot
(EURO 2012) Lengyelország és Ukrajna
közösen rendezi 2012. június 8. és július 1.
között, várhatóan több százezer szurkoló
részvételével. Az EB-döntõre 16 ország
kvalifikálta részvételét: Anglia, Cseh Köz-
társaság, Dánia, Franciaország, Görögor-
szág, Hollandia, Írország, Lengyelország,
Németország, Olaszország, Portugália,
Spanyolország és Svédország, Horvátor-
szág, Oroszország és Ukrajna. Ukrajnában
négy helyszínen rendezik meg a mérkõzé-
seket: Donyeck, Lviv (Lvov), Kharkiv
(Harkov) és Kijev (Kiev). Az Ukrajnában
rendezendõ mérkõzéseken az uniós orszá-
gok közül Anglia, Dánia, Franciaország,
Hollandia, Németország, Portugália és
Svédország vesz részt. Az elõdöntõbe és a
döntõbe jutott csapatok is játszhatnak
meccset Donyeckben és Kijevben.
Az Ukrajnába látogatók közül a kanya-
ró-megbetegedés kockázatának azok van-

nak kitéve, akik nem védettek a betegség-
gel szemben. A Labdarúgó EB, mint töme-
ges rendezvény – a különbözõ országokból
érkezõ résztvevõk nagy száma, a zsúfolt-
ság, a helyi lakossággal történõ érintkezés
miatt –, különösen kedvezõ lehetõséget te-
remt a betegség terjedéséhez, természete-
sen elsõsorban azokban a városokban,
ahol járvány van.
Azoknak a külföldieknek, akik védõoltás-
ban részesültek, vagy természetes módon
vészelték át a fertõzést, elhanyagolható az
esély arra, hogy az Ukrajnába való beuta-
zást követõen kanyaróban megbetegedje-
nek.
Az Európai Betegségmegelõzési és Jár-
ványügyi Központ azt ajánlja, hogy min-
den uniós polgár, ha Ukrajnába szeretne
utazni, az utazás elõtt 4-6 héttel kérjen ta-
nácsot a háziorvostól, vagy a járványügyi
hatóság által mûködtetett nemzetközi ol-
tóhelyektõl, és ha szükséges, a hazai aján-
lásoknak megfelelõen részesüljön kanyaró
elleni védõoltásban.
Az Országos Epidemiológiai Központ
ajánlása az Ukrajnába utazó magyar ál-
lampolgárok számára:
1. A 15 hónaposnál fiatalabb, kanyaró el-
len még nem immunizált gyermekekkel
nem javasolt Ukrajnába utazni. Az anyai
immunitás ugyan a csecsemõ életének né-
hány elsõ hónapjában védelmet nyújthat a
betegség ellen, de ez általában hat hónap
után megszûnik.
2. Amennyiben valamely oknál fogva a cse-
csemõ/kisgyermek ukrajnai utazása ha-

laszthatatlan, a szülõ kérje a háziorvos, a
házi gyermekorvos tanácsát. Egyes esetek-
ben lehetséges a védõoltás (MMR) beadá-
sa a 15 hónapos koron aluli csecsemõknek
is, ilyenkor azonban a késõbbiekben egy
esetleges újraoltással kell biztosítani a
megfelelõ védettség kialakulását.

3. Felnõttek utazás elõtti önkéntes oltásá-
ra a kockázat felmérését követõen az OEK
Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltó-
központjában (www.oek.hu – Utazás és
egészség) és a megyei kormányhivatalok
népegészségügyi szakigazgatási szerve,
vagy más intézmények által mûködtetett
nemzetközi oltóközpontokban, térítés el-
lenében kerülhet sor.

* 42 évesnél idõsebb felnõttek számára
nem szükséges a védõoltás, ez a korosztály
általában a betegség természetes átvésze-
lése révén védett a kanyaróval szemben.

* Javasolt a védõoltás azoknak a 34 és 42 év
közötti személyeknek, akik csak egy alka-
lommal részesültek kanyaró elleni védõol-
tásban, és nincs tudomásuk arról, hogy át-
estek a betegségen.

* A 34 évesnél fiatalabb felnõttek már két
védõoltásban részesültek, amely hosszú
idõre szóló védelmet biztosít, újraoltás
nem szükséges.

A kanyaróról és megelõzésérõl a fentieken
kívül az alábbi címen található tájékozta-
táshttp://www.oek.hu www.oek.hu.

Országos Epidemiológiai Központ

Véradások májusban
Május 4-én (pénteken) a Sárszent-
miklósi Általános Iskola klubtermében,
az egészségnap keretén belül, 12.30–
16.30 óráig.

Május 15-én (kedden) a Sárkeresztúri
Általános Iskolában 14–17 óráig.

Május 18-án (pénteken) az alapi mûve-
lõdési házban 13–17 óráig.

Május 23-án (szerdán) a Sárszentágo-
tai Általános Iskolában 14–17 óráig.

Május 25-én (pénteken) az Abai Álta-
lános Iskolában 14–17 óráig.

Vért adni 18 év felett lehet. A véradás-
ra, kérjük, hozzák magukkal: személy-
igazolványukat, lakcímkártyájukat és
TAJ-kártyájukat!

Minden véradó vadonatúj ruhák közül
válogathat és ajándékban részesül!

Szeretettel várunk mindenkit!

Vöröskereszt, Sárbogárd

NYÍLT NAP A SÁRBOGÁRDI
TÛZOLTÓSÁGON

A parancsnokság Szent Flórián napja alkalmából
nyílt napot szervez 2012. május 4-én 9.00 óra és 13.00 óra

között a tûzoltólaktanya területén, amelyre várják
az érdeklõdõ osztályok, csoportok jelentkezését.

Tervezett program:

– ünnepi megemlékezés a laktanyában található Flórián-szobornál;

– nyílt nap a laktanyában a szolgálati csoport szervezésében:

– a régen használt (kocsifecskendõk, Zsuk és Liaz típusú gépjármûfecskendõ) és az új
tûzoltó szerek (MB-R 4000, MB-R 2000, Steyr 2000, Renault Kerax, MB Sprinter,
L-200) összehasonlító bemutatása;

– a laktanya bemutatása;

– a tûzoltóság felszereléseinek, szakfelszereléseinek bemutatása (sûrített levegõs lég-
zõkészülék, vegyvédelmi és hõvédõ ruhák, hõkamera, gázérzékelõ berendezés…).

Szabó-Bisztricz Anett megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Író–olvasó találkozó
Fazekas Imre Pállal

2012. április 23-án Fazekas Imre Pál dunaújvárosi költõ egy
író–olvasó találkozó keretében tartott az érdeklõdõk számára
rendhagyó irodalomórát az alsószentiváni általános iskolában.
A mûsor elõtt mintegy elõzetes bemutatkozásként egy kis vándor-
kiállításon megtekinthettük elõadónk élete alatt felhalmozott
gazdag irodalmi relikviagyûjteményét. A személyes megismerke-
dés során pedig azt is megtudhattuk, hogy a költõ, bár 82 éves,
még teljes szellemi frissességnek örvend, s 7 éves kora óta ír verse-
ket.

A rendezvény nyitásaként József Attila, Ady Endre, Juhász Gyula
és Petõfi Sándor költészetébõl kaptunk egy kis hangulati megala-
pozást Imre bácsi elõadásában, aki ezzel egyben tiszteletét fejezte
ki irodalmunk nagyjai elõtt, s felhívta a hallgatóság figyelmét a
magyar költészet és a magyar nyelv kimeríthetetlen gazdagságá-
ra. Ezt követõen Imre bácsi saját verseibõl is többet elszavalt,
amibõl megtudhattuk, hogy költészetének két legfontosabb té-
maköre a szerelem, illetve a szülõföld, hazaszeretet.
Véleményem szerint Fazekas Imre versei modernek, ugyanakkor
befogadhatók az átlagember számára is, könnyen feldolgozhatók
és megérthetõk. Sajátos elõadásmódja lenyûgözi a közönséget,
így az irodalomóra tényleg rendhagyóra sikeredett.
Bízom benne, hogy középiskolás tanulóink a közeledõ érettségin
jó hasznát veszik az elhangzottaknak, a versek olvasgatása pedig
(könyvtárunkban a költõ eddig megjelent mindhárom kötete
megtalálható) mindennapi életünk során is lelki erõlevesként
szolgálhat.

Kiss Attila

Talán eltûnök hirtelen
József Attila után
szabadon ezzel a
címmel tartották
meg a sárbogárdi
Madarász József
Városi Könyvtár-
ban a költészet nap-
ját. Havas Judit mû-
vésznõ meggyõzõ
tolmácsolásában
szépen összeszedett
verscsokrot hallgat-
hattak meg az ér-
deklõdõk, Hegedûs
Valér pedig zongo-
rajátékával színesí-
tette az estét.

Monhalt Ákos

Citeraszó
Alsószentivánon

A dunaföldvári Levendula Mûvészeti Iskola alsószentiváni cite-
rásai, Balázs Lilla Enikõ tanítványai mutatkoztak be hétfõn dél-
után az alsószentiváni polgármesteri hivatal nagytermében, meg-
hitt, fesztelen közösségben.

Egy rövid megnyitót követõen a tanárnõ nyitotta meg a fellépõk
sorát, majd egyenként mutatkoztak be a gyerekek. Fõképp du-
nántúli csokrokat hallhattunk tõlük, de megszólaltak rábaközi
darabok is többek között. Végül a citerások (amennyien elfértek
a hosszú asztalnál) egyszerre álltak a hangszerek mellé, és közös
örömzenéléssel zárták az eseményt.

A szülõk egy kis harapnivalóval is készültek az alkalomra.

Hargitai–Kiss Virág
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Borsókrémleves
túrógombóccal

Hozzávalók (4 személyre): 1/2 fej sa-
láta, 3 dkg vaj, 40 dkg tisztított zöld-
borsó, 2 dkg liszt, 3 dl tej, cukor ízlés
szerint. A gombóchoz: 20 dkg túró, 1
tojás, 5 dkg búzadara, 1 teáskanál vá-
gott kapor.

A túrót áttörjük, összekeverjük a tojással, csipetnyi sóval, a búza-
darával, a kaporral, és 20-30 percen át pihentetjük a hûtõben. A
túrós masszából sós, lobogva forró vízbe kis gombócokat szagga-
tunk, és 5-6 percig kíméletesen fõzzük. Amikor kész, félrehúzzuk,
és tálalásig a vízben hagyjuk. Amíg a túrót pihentetjük, elkészít-
jük a levest. Felolvasztjuk a vajat, rátesszük a borsót, és kevés víz
folyamatos aláöntésével megpároljuk. Amikor a borsó majdnem
puha, beletesszük az összetépett salátát, sózzuk, borsozzuk, és 2-3
percen át még pároljuk. Felengedjük 6-7 deciliter vízzel, és felfor-
raljuk. A lisztet simára keverjük a tejjel, és amikor a lé forr, besû-
rítjük vele. Kíméletesen kb. 15 percig fõzzük. Amikor kész, bot-
mixerrel pürésítjük (ízlés szerint át is szûrhetjük), és a kész levest
túrógombócokkal tálaljuk.

Vegetáriánus ragu
Hozzávalók (4 személyre): 200 g gomba, 200 g alma, 200 g sár-
garépa, 100 g póréhagyma, 100 g vöröshagyma, 100 g zöldpap-
rika, 100 g piros húsú paprika, 30 g zabpehelyliszt, 20 g olaj, 1 ge-
rezd fokhagyma, oregano, bazsalikom, kakukkfû.
A vöröshagymát finomra, a gombát, az almát a zöld és a piros pap-
rikát kis kockákra, a sárgarépát és a póréhagymát gyufaszálnyi
csíkokra vágjuk. Az olajon a zúzott fokhagymával együtt néhány
percig erõs lángon hevítjük. Körülbelül 3 dl vízzel felöntjük, és a
fûszerekkel ízesítjük. A zabpehelylisztet egy kevés hideg vízzel si-
mára keverjük, és a ragut ezzel sûrítjük, ügyelve arra, nehogy a
zöldség szétfõjön. Párolt barna rizs kíséretében tálaljuk.

Hortobágyi töltött burgonya
A szokásos módon sertéspör-
költet készítünk. Közben sze-
mélyenként két darab na-
gyobb burgonyát héjában
megfõzünk, majd tisztítás után
hosszában félbevágjuk õket.
Üregeket kaparunk ki. Ezután
a pörköltet a levétõl lecsurgat-
juk, és pépesre vágjuk. A hús-
krémmel megtöltjük a burgonyákat, majd kivajazott tûzálló
edénybe helyezzük. A pörkölt tejfeles habarással besûrítjük, és a
burgonyákat bevonjuk vele. Elõmelegített sütõben kb. 25 percig
sütjük.

Bolond körte
Hozzávalók: 5 db (50 dkg) körte meghámoz-
va és kimagozva, 5 dkg porcukor, 1 evõkanál
méz, 2 teáskanál citromlé, 1/2 teáskanál
õrölt szerecsendió, 1 evõkanál kukoricaliszt
egy evõkanálnyi vízben elkeverve, 1 dl zsír-
szegény tejföl.
A keverõgépbe tegyük az elsõ öt hozzávalót
és keverjük simára, egyenletesre. Merjük át

a keveréket egy fém mártásostálba. Ekkor keverjük hozzá a kuko-
ricalisztet. Közepes tûzön, állandó kevergetés közben addig fõz-
zük, amíg éppen meg nem kezd keményedni, és fel nem kezd forr-
ni. Akkor hûtsük le, és keverjük hozzá a tejfölt. Osszuk szét aztán
négy pohárkába, és jól behûtve szolgáljuk fel.

NAGYMAMA RECEPTJEI E G Y R É G I
Ö T F O R I N T O S

– De érdekes pénz ez! – kiáltott fel a pénztárosnõ, amint fizetés
közben kicsusszant az aprópénzek közül az én régi ötforintosom.
– Hol vette? – tette föl a kérdést, amint az ujjai között forgatta az
érmét.
Nem akartam kiselõadást tartani ott a pénztár elõtti tülekedés-
ben. Van érdekessége a pénzdarabnak. Már maga a külseje. Meg-
mértem: harminckét milliméter átmérõjû. Nem kicsi. Megvan a
súlya is. Manapság nem hoznak forgalomba ekkora darabokat,
fémpocsékolás volna. Ráadásul állítólag valami ezüsttartalma is
van, meleg, életteli a fénye. Az egyik oldalát Kossuth Lajos igen fi-
noman megoldott arcképe díszíti; a haj, körszakáll fürtjei, az arc
domborulatai, de még a fülkagyló járatai is eleven hatást keltenek
ebben a fémfelületbõl alig-alig kiemelkedõ méretben. A nagy ál-
lamfõt a legszebb férfikorában ábrázolja a kis dombormû, férfias
öntudat, tehetség tükrözõdik belõle. Az érme másik oldalának a
közepét a Kossuth-címer foglalja el. Mennél tovább nézi az em-
ber, annál inkább eltölti az az érzés, hogy ez a címer szép, s aki ide
metszette, az ebben a tudatban végezte a munkáját. Az arányér-
zék, a tehetség ebbõl a talán jelentéktelennek tûnõ munkából is
sugárzik. Az oldalsó bemélyedésekben ott az évszám: 1947. Kij-
jebb, már a peremnél az érték: 5 Ft. Fölül és alul körben szép be-
tûkkel: MAGYAR KÖZTÁRSASÁG. Az egész pénzdarab szín-
vonalat, egy magát sokra hívatottnak érzõ ország optimizmusát
fejezi ki.
Tizenkét éves voltam, amikor kiadták. Két éve ért véget a világhá-
ború, a nép ezalatt csodákat mûvelt. Eltemette a halottakat, elta-
karította a romokat, szétosztotta, feltörte, bevetette a tankok her-
nyótalpai által megtaposott földeket. Filmek, versek születtek, az
ifjúság java meg akarta forgatni az egész világot. Aztán egy év
múlva jött Rákosi elvtárs. Hova tûnt az optimizmus? Akik a pa-
rasztok padlását lesöpörték, s egy szemig elvitték beadásba, talán
tudtak volna válaszolni. A Kossuth-címer lomtárba került, a he-
lyébe szovjet márkájú jelképet erõltettek, talán hogy mindenki vi-
lágosan lássa: más világ jött. S hogy az új, az 56-os ifjúságnak le-
gyen majd mit kivágnia a zászlók közepébõl. Ekkor néhány napra
csoda történt: visszaröppent a számûzetésbõl a Kossuth-címer,
hogy édesítse a szíveket. A szovjet tankból elõmászó Kádár János
megígérte, hogy maradni fog ez a nemzeti jel. Valami titokzatos
ok miatt ez az ígéret sem teljesült, megint kitaláltak egy szovjet
mintájú, búzakoszorús címert. Ebben az idõben, 1957-ben csap-
tam le erre az ötforintosra, nem tudom, honnan került a kezembe.
Az ujjammal simogattam a közepén az új diktatúra által tiltott õsi
és 1848-as szimbólumot. Az idegen tankok árnyékában senki nem
merte a kabátja hajtókájára tûzni ezt a jelet, de egy rejtett zsebben
meghúzódott, hideg idõben szinte melegített. Azóta is mindenho-
va magammal viszem, mint egy fétist, rontások ellen védõ varázs-
jelet.
Mit mondhattam volna errõl az egészrõl a pénztárosnõnek? A
mutatóujjam sürgetõ, hívogató mozgatásával visszaköveteltem a
pénzdarabot, és visszatettem a helyére.

(L. A.)

Az elõttünk álló idõszakban sok napsütésre számíthatunk, leg-
feljebb a Dunántúlon és a hegyvidékek térségében növekszik
meg néha a felhõzet. Csapadék sehol sem lesz. Az idõnként
megélénkülõ déli, délkeleti széllel egyre melegebb levegõ ér-
kezik fölénk. Enyhék lesznek az éjszakák, a legmagasabb hõ-
mérséklet pedig a déli megyékben megközelítheti akár a 30
fokot is.

www.metnet.hu

Idõjárás
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Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperen-
ciás-tengeren is túl, volt egy szegény em-
ber; volt annak három fia.
Egyszer a király kihirdetteti az egész or-
szágban, hogy annak adja a lányát, aki elõt-
te olyant tud mondani, amit õ el nem hisz.
Meghallja ezt a szegény ember legidõsebb
fia, akit Péternek hívtak, kapja-fogja, el-
megy a királyhoz; megmondja egy szolgá-
nak, hogy õ beszélni akar a királlyal.
A király mindjárt gondolta, hogy mit akar a
legény, de nem mondta senkinek, csak azt
parancsolta, hogy eresszék be tüstént. Pe-
dig akkor már annyi királyfi meg isten tud-
ja, micsoda nagyúr megfordult a király
elõtt, mint csillag az égen, mint fûszál a ré-
ten, s mindegyik a királykisasszonyt akarta
volna elvenni, de egy se tudott olyant mon-
dani, amit a király el ne hitt volna.
Bemegy hát Péter a királyhoz, s köszön ne-
ki:

– Jó napot adjon isten, király uram!
– Adjon isten neked is, fiam! Hát mi
járatban vagy?
– Én bizony házasodni akarok, uram
király!
– Jól van, fiam, de hát aztán mire vin-
néd az asszonyt?
– Tudja az isten! Majdcsak eltarta-
nám valahogy... Az apámnak van egy
háza meg egy kis földje is.
– Elhiszem, fiam – mondja a király.

– Aztán meg van három darab marhánk is.
– Azt is elhiszem.
– Most nemrégiben a trágya annyira meg-
gyûlt az udvarunkban, hogy már nem is fér-
tünk tõle.
– Elhiszem.
– Egyszer azt mondja az apánk: „Fiaim!
Hordjátok ki ezt a trágyát arra a kis földre,
majd talán használ neki valamit.”
– Elhiszem.
– Mi aztán kihordtuk a trágyát három hét
alatt két kocsin.
– Elhiszem.
– Hanem tévedésbõl a szomszéd földjére
hordtuk mind egy szálig.
– Elhiszem.
– Mikor már ez is megvolt, hazamentem,
és megmondtam az apámnak.
– Elhiszem.

– Akkor aztán én, az édesapám meg a két
kisebb testvérem, úgy négyecskén kimen-
tünk a földünkre.
– Elhiszem.
– Azután megfogtuk a szomszédunk föld-
jének a négy sarkát, felemeltük, mint az
abroszt szokás, és a trágyát róla a mi föl-
dünkre fordítottuk.
– Elhiszem.
– Aztán a földünket teleszórtuk fûmaggal.
– Elhiszem.
– A fûmagból olyan sûrû erdõ nõtt, hogy ki
látott olyant, ki nem!
– Elhiszem.
– Az apám sajnálta kivágatni azokat a gyö-
nyörû fákat: hát vett egy falka disznót.
– Elhiszem.
– Azután a fölséged öregapját megfogadta
kanásznak.
– Hazudsz! Gazem... – Hanem a királynak
hirtelen eszébe jutott a fogadása, rögtön
papot hívatott, a szegény ember fiával
összeadatta a lányát, csaptak akkor lako-
dalmat, hogy hét országra szólt a híre, még
az árva gyermeknek is akkora kalácsot ad-
tak a kezébe, mint a karom! Volt lé meg lé,
hát még a sok hús nélkül való lé! Gallér
híján köpönyeg, hazudtam, mert volt ki-
nek!

Népmese (Forrás: www.egyszervolt.hu)

Az már nem igaz!

DÍSZ NYESEDÉKBÕL

Ilyen csodálatos díszeket készítenek a sárszentmiklósi iskola di-
ákjai a nyomdában keletkezett papírhulladékból. HKV

SÁRBOGÁRDI KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

40 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.: 06 (25) 508 900.
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Április 28., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 6.00 Magyar gazda 6.25 Anno 6.55
Ma reggel 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Angi jelenti 10.30 Kortárs 11.00
Opera Omanban 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35 Zöld
Tea 13.05 Jelfák 13.20 Tetõtõl talpig 13.50 Nagy-Britannia madártávlatból
14.50 Családi ûrutazás 16.35 A szövetség 17.30 Gasztroangyal 18.30 Szeren-
cseszombat 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Jane Austen magánélete
22.10 Szeretettel Hollywoodból 22.40 Ibsen: Nora 0.50 Nagyon zene:
Koncertsorozat 2.10 Porrá leszünk
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.30
Asztroshow 11.30 Házon kívül 12.00 Autómánia 12.40 Csurgó–Szeged férfi
kézilabda-mérkõzés 14.25 Castle 16.30 Az ifjú idõlovagok 18.30 Híradó 19.00
Fókusz Plusz 19.30 Csillag születik 21.55 Osztályalsó 23.50 Huligánok 1.55
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.00 Egyik kutya, másik nem!
10.30 Babavilág 11.00 9 hónap 11.30 Tûsarok 12.00 Én is szép vagyok 12.30
Bajnokok Ligája magazin 13.00 TopSpeed 13.30 Autóguru 14.00 Xena 15.00
Bûbájos boszorkák 16.00 Hawaii Five-0 17.00 Sas Kabaré 18.00 Nagy takarí-
tás 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 A medál 21.25 Love Guru 23.00 Kó-
tyagos szerelem 0.45 Ezo.tv 1.45 Kalandjárat 2.10 Teleshop 2.40 Magyar
versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel
9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hang-
szerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin
15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.05 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvé-
szeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.53 Mese 20.05 Esti séta
20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Regényes történelem 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 29., VASÁRNAP
MTV: 5.54 Hajnali gondolatok 5.55 Magyar gazda 6.25 Esély 6.55 Ma reggel
9.00 Engedjétek hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.10 Katolikus krónika 9.40
Cigánypasztoráció 10.15 A Biblia a magyar képzõmûvészetben 10.30 Refor-
mátus magazin 10.55 Református ifjúsági mûsor 11.05 Jelenti magát Jézust
11.30 Az utódok reménysége 12.00 Hírek 12.05 Zegzugos történetek 12.35
Anno 13.05 Napló – Ottlik géza: Próza 13.10 Hajnali háztetõk 14.35 Napló –
Ottlik Géza: Próza 14.45 Út Londonba 15.15 TS – Sport7 15.50 Videoton FC –
Ferencvárosi TC bajnoki labdarúgó-mérkõzés 18.05 Rex Rómában 18.50 A lé-
nyeg 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Magyarország, szeretlek! 21.25
Munkaügyek – Irreality Show 22.25 Alatriste kapitány 0.50 Engedd el!
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.30 Törzsutas 12.00 Míg a halál el nem választ 12.30 Gossip Girl – A pletyka-
fészek 14.25 Hetedik érzék 15.20 True Calling – Az õrangyal 16.25 Elnökcse-
mete 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Összekutyulva 21.55 Heti hetes
23.15 Ketten Texasért 1.10 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Zöld világ 6.45 TV2 Matiné 9.40 Nagy
vagy! 10.40 Kalandjárat 11.10 Stahl konyhája 11.40 Borkultusz 12.10 Talpig
nõ 12.40 Több mint testõr 13.10 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.10
Monk – Flúgos nyomozó 15.10 Bûbájos boszorkák 16.10 Másodállás 16.40 A
medál 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Szakíts, ha bírsz 22.10 Frizbi Hajdú Pé-
terrel 23.10 Elit egység 0.10 Bábel 2.30 Ezo.tv 3.05 Napló 3.55 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a
Föld körül 13.04 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.00
Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Irodal-
mi újság 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.50 Mese
20.05 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Alma és fája 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Április 30., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Roma magazin 6.25
Domovina 6.55 Ma reggel 9.00 Rex Rómában 9.50 Koldus és királylány 11.25
A világ meséi 12.00 Hírek 12.05 Zöld Tea 12.40 A szövetség 13.35 Marslakók
14.05 Archer kalandja 15.50 Retro kabaré 16.20 William és Kate – Egy álom
valóra vált 17.55 Sharpay csillogó kalandja 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Marslakók 20.40 Hacktion 21.40 Üvegtigris 23.25 Éjszakai rohanás
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Míg a halál el nem választ
11.00 A fehér csóka 12.45 Viszem a bankot 14.30 Szívtelen bosszú 16.25
Csonthülye 2. – Csapás a múltból 18.30 Híradó 19.00 Alvin és a mókusok
20.50 Hidalgo – A tûz óceánja 23.30 Rómeó és Júlia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív extra 6.25 Tv2 matiné 10.55 Ezo.tv 12.30 Mú-
mia – Az elveszett tekercs nyomában 13.45 A kiválasztott – Az amerikai látnok
14.45 Monk – Flúgos nyomozó 15.45 Bûbájos boszorkák 16.45 Cápamese
18.30 Tények 19.05 Shrek 2. 20.50 NCIS 22.50 Hatalmas szív 0.50 Ezo.tv 1.25
Aktív extra 1.50 Magyar versek

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 fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 21.51 Vers napról
napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.04 Rádiókabaré 0.10 Éjszaka

Május 1., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Anno 5.55 Srpski ekran 6.25 Unser
bildschirm 6.55 Ma reggel 9.00 Grimm 10.00 A világ meséi 10.20 Koldus és ki-
rálylány 12.00 Hírek 12.05 Mindenbõl egy van 13.00 Hacktion 14.00 Vodafone
Belvárosi Nagydíj 17.00 Koncert Majális 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Gettomilliomos 22.10 MR2 Akusztik+ a Mûpából 23.35 Tudorok 0.30 A rejté-
lyes XX. század 1.05 Angi jelenti

RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Mélytengeri élõvilág 10.45 A
javulás útja 12.35 Hullajó hullajelölt 14.25 Az oroszlán 16.30 Aranyesõ
Yuccában 18.30 Híradó 19.00 Dr. Dolittle 20.35 Godzilla 23.20 Jackie Brown

TV2: 6.00 Tv2 matiné 10.00 Lucky Luke – Irány a Vadnyugat 11.35 A Jetson
család 13.05 Híd Terabithia földjére 14.55 Lökött örökösök 16.35 Lemony
Snicket – A balszerencse áradása 18.30 Tények 19.05 Harmadik Shrek 20.50
Zorro álarca 23.20 Lesz ez még így se! 1.50 My Fair Lady

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 Ün-
nep reggelén 8.05 A zászló 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a ház-
nál 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 15.10 Prémium
Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról
napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Május 2., SZERDA

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Emberbútorok 5.55 Ma reggel 9.00 A Silla
királyság ékköve 10.05 Magyarország, szeretlek! 11.15 Útravaló 11.30 Átjáró
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru
13.30 Marslakók 14.00 Gasztroangyal 14.55 Angyali érintés 15.45 Capri – Az
álmok szigete 16.45 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Kasszasiker 21.30 Pesty Fekete Do-
boz 22.25 Az este 23.00 Kortárs 23.30 Árnyékban harcolók 0.30 Zegzugos
történetek 0.55 Everwood 1.40 MM

RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Legyen Ön is milli-
omos! 22.35 Házon kívül 23.05 XX. század – A legendák velünk élnek 23.45
Reflektor 0.00 Ments meg!

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl kony-
hája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.30 Winnetou bosszúja
14.20 Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update
konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.50 Skandinávlot-
tó-sorsolás 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született felesé-
gek 23.20 Én is szép vagyok 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00 Doktor House 1.50
Született feleségek 2.40 Babavilág 3.05 Magyar versek

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 református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hangalbum
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04
Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap tör-
ténetei 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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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

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREG-
RESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Tele-
com hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Április 27., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitéleti archívum: Anyaott-
hon, Sírjanak a papok 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Fahídi Éva
a holokauszt kapcsán (ism.), Zichy Aladár a világválságról (ism.)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Április 28., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Fahídi Éva a holokauszt kapcsán (ism.), Zichy Aladár a világvál-
ságról (ism.) 18.00 Lapszemle 19.00 „Zengõ” ovi (30p), Jákob
Zoltán helytörténeti elõadása (ism. 95p), Interjú Varga Zoltán-
nal (60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Április 29., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Fahídi Éva a holokauszt kap-
csán (ism.), Zichy Aladár a világválságról (ism.) 13.00 Heti híradó
14.00 „Zengõ” ovi (30p), Jákob Zoltán helytörténeti elõadása
(ism. 95p), Interjú Varga Zoltánnal (60p) 18.00 Heti híradó 19.00
Hitéleti archívum 23.00 és 0.00 Heti híradó

Április 30. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitéleti archívum 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Táncoló Vajta (80p), Harmónia-bál
Cecén (85p), Borverseny (75p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 1., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Citeraszó Alsószentivánon (50p), József Attila-est (60p),
Sámán és rock and roll (60p), Székelykapu-avatás 23.00 és 0.00
Heti híradó

Május 2., Sze: 7.00 Heti híradó 8. Táncoló Vajta (80p), Harmó-
nia-bál Cecén (85p), Borverseny (75p) 13.00 Heti híradó 18.00
Lapszemle élõben 19.00 Sport, benne Bozsik-torna Alapon 23.00
és 0.00 Lapszemle

Május 3., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport, benne Bozsik-torna Ala-
pon 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitéleti archívum 23.00 és
0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorvál-
tozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûso-
roknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vi-
déke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a
szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, PR-Telecom Zrt. –
1231.

Május 3., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.10 A Silla király-
ság ékköve 10.15 Poén péntek 11.10 Kasszasiker 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.25 Rondó 12.55 Kvartett 13.30 Marslakók 14.00 Négy szellem 14.55
Angyali érintés 15.45 Capri – Az álmok szigete 16.40 MM 17.40 Everwood
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 El-
cserélt lányok 21.30 Fábry 22.50 Az este 23.25 Magamra találva 1.15
Everwood 2.00 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Megapiranha
23.30 Tudorok 0.40 Reflektor 0.55 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.30 Tiszta szerencse
14.20 Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update
konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10
Jóban-Rosszban 21.20 Spancserek 23.25 Aktív 23.55 Tények 0.30 Ezo.tv 1.05
Spancserek 2.50 Segíts magadon! 3.15 Magyar versek
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 11.35 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádióka-
baré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.05 Irány London! 17.30
Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers
napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Május 4., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.05 A Silla király-
ság ékköve 10.10 Fábry 11.30 Tetõtõl talpig 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 Marslakók 14.00 Elcserélt lányok 14.45
Angyali érintés 15.35 Capri – Az álmok szigete 16.35 MM 17.40 Everwood
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40
Poén péntek 21.40 Mindenbõl egy van 22.35 Az este 23.10 Négy szellem 0.10
Melissa és Joey 0.35 Waczak szálló 1.05 Everwood 1.50 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 CSI: Miami helyszí-
nelõk 22.30 Gyilkos elmék 0.25 Reflektor 0.40 Törzsutas 1.05 Kemény zsaruk
2.00 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35
Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 A láthatat-
lan ember 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Csoda Manhattanben
17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10
Jóban-Rosszban 21.20 Megasztár 6. 0.05 Grimm 1.05 Tények 1.40 Ezo.tv 2.40
Alexandra pódium 3.05 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 A
hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.30 A Magyar Pünkösdi Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-idõk 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06
Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA

P O L G Á R Õ R V O N A L
Lakossági bejelentések és segítségkérések a

polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651,   e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása

06 30 440 5790

DUGULÁSELHÁRÍTÁS,
falbontás nélkül!

Telefon: 06 70 310 8086

50 nm-es ÜZLETHELYISÉG
Sárbogárdon,

frekventált helyen,
KEDVEZÕ ÁRON ELADÓ!

06 30 363 7533

JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul

2012. május 4-én, pénteken 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!

Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal el-
adó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (30) 9909 199

Svéd frissítõ masszázs, 2500 Ft/óra 06 (20) 437
4869 (4508136)

Vörös tojótyúk vásár 480 Ft/db. Sárbogárd, Ti-
nódi út 202. 06 (30) 442 4971

Minõségi cser, akác tûzifa eladó. Cser méter:
1850 Ft, kugli: 1900 Ft, hasított: 1950 Ft. Ve-
gyes tûzifa: 2000 Ft-tól. Akác: 2280 Ft-tól. Cser
tûzifa, erdei, m3-ben: 22.000 Ft. 06 (20) 406
9267 (4508339)

Eladó Rétszilason kétszobás családi ház nagy
kerttel, szõlõ, gyümölcsfák. 06 (25) 471 984
(4508334)

Sárbogárd központjában 3 szobás, karbantar-
tott, összkomfortos családi ház eladó, 200 négy-
szögöl gondozott telekkel, melléképülettel, ga-
rázzsal. Ára: 12,5 M Ft. 06 (20) 562 9403

Családi ház Kálozon eladó. Irányár: 1.200.000
Ft. 06 (70) 398 4626

Eladó féláron 1 db elektromos kerékpár érdek-
lõdni: 06 (20) 929 8716

Tollpaplan-készítés, kész paplanok kaphatók.
Sárszentágota, Pákolicz Árpádné, 06 (25) 476
051

Daewoo Tico 1998-as évjárat, 800 cm3, folya-
matosan szervizelt, garázsban tartott lejárt mû-
szakival olcsón eladó. 06 (30) 398 8570 (4508738)

Nyíl u. 10-ben kétszobás családi ház eladó 06
(30) 324 3427 (4808688)

Barátság u. 12-ben háromszobás lakás eladó
06 (30) 324 3427 (4508688)

Lakás igényesnek kiadó. 06 (70) 332 1397

Bébiszittert keresek gyermekeim mellé, heti 3
alkalomra. 06 (20) 433 6341

Palánta – tápkockás, szálas, paprika, paradi-
csom és fûszerpaprika kapható. Sohár, Cece,
Deák utca 81. 06 (30) 418 7854 (4508648)

Amerigo Bolivár típusú négyütemû robogó áron
alul eladó. 06 (30) 291 7222

Összkomfortos családi ház eladó. Sárbogárd,
Kazinczy u. 17. 06 (30) 291 7222

Keveset használt Lébényi bálás kazán 40 kW-os
eladó 200.000 Ft-ért. 06 (30) 652 6232

Háromszobás, 100 nm-es összkomfortos ker-
tes családi ház eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 246
0080 (4508448)
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Bagolykölyök a kövön
Valószínûleg kiesett a fészekbõl a képen látható bagolykölyök
kedden délután a Hõsök terén. Az emlékmûegyüttest körülvevõ
kõkerítésen ücsörgött, amikor Ángyán Józsi bácsi értesítette a
szerkesztõséget, mi pedig szóltunk Sárközy Károly gyepmester-
nek, aki „szárnyai” alá vette a kis jószágot.

A madár láthatóan nem sérült meg, viszont látványával levette a
lábáról az õt körülállókat. Szívesen megbabusgattuk volna, de
éles csõre és karmai, no meg harcias védekezése kellõképpen
meggyõztek minket arról, hogy mindent a szemnek, semmit a kéz-
nek.

Hargitai–Kiss Virág

Összecsókolózott két autó kedden estefelé a Sparnál lévõ keresz-
tezõdésben. Egy Mercedes típusú platós autó a 63-as úton haladt
Fehérvár irányába. Egy Suzuki – mivel vezetõje úgy látta, hogy a
Mercedes jobbra indexel, jelezve lekanyarodási szándékát – kika-
nyarodott az Attila utcából a fõútra. Mivel a Mercedes nem ka-
nyarodott le, összetalálkoztak.
A helyszínelés órákig eltartott.

Hargitai–Kiss Virág

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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