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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Így kell lennie
Valamiért úgy kell lennie, hogy a nö-
vénytermesztõbõl tûzoltó legyen.
Valamiért úgy kell lennie, hogy a ma-
gyarság kudarcokat és szégyent is megél-
jen.
Valamiért úgy kell lennie, hogy az érõ
gimnazisták sírjanak és nevessenek egy-
szerre.
Hogy mi az a valami, az egyszer csak ki-
derül. Az ok a jelenben is megvan, ám le-
het olyannyira elhomályosult a tekinte-
tünk, hogy nem látjuk a fától az erdõt.
Háboroghatunk a sorsunk miatt, de jobb
odafigyelni, hogy mi a tanítás üzenete.
Ha nem is értjük elõször, mit miért mér
ránk az élet, fogadjuk el. Mert hiába ha-
ragszunk a világra, attól még nem válto-
zik meg a pillanatnyi helyzet, amiben ép-
pen vagyunk, ami nekünk adatott.
Ne kapálózzunk az ár vagy az örvény el-
len, de ne is adjuk meg magunkat tehe-
tetlenül. Inkább koncentráljuk energiá-
inkat arra, hogyan használjuk ki a legjob-
ban a sodrás erejét.
Egyszer még hálásak leszünk az így szer-
zett tapasztalatokért.

Hargitai–Kiss Virág
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Az új tûzoltóparancsnok
KÕVÁGÓ DEZSÕ tûzoltó õrnagy lett a sárbogárdi hivatásos tûzoltóság parancsnoka
Varga Zoltán nyugdíjba vonulása után. Õt mutatjuk be most kedves Olvasóinknak la-
punk hasábjain.

– Jól mûködõ intézményt vehettél át Varga
Zoltántól. Milyen változtatásokat kellett
mégis végrehajtani, központi utasításra?
– Szervezeti átalakulás történt, ami a vo-
nulós állományt érintette ugyan, de nem
nagy mértékben. A szolgálatparancsnoki
beosztás megmaradt, a szolgálatparancs-
nok-helyettesi beosztás megváltozott raj-
parancsnoki beosztásra, és a tervezett la-
joskomáromi katasztrófavédelmi õrs lét-
rehozásával kapcsolatban létesült egy
szerparancsnoki beosztás is. Ezeknek
megvannak a képesítési követelményei,
amik elvégzéséhez a BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Fõigazgatóság szervezeti
egységén belül létrehozott Katasztrófavé-
delmi Oktatási Központ nyújt segítséget.
A területünk bõvült például Abával, Kis-
lánggal illetve Soponyával.
– Kiegészült a tûzoltóság feladata még egy
extra feladattal, a polgári védelemmel is.
– A polgári védelem a tûzoltósággal most
együtt dolgozik. Ez a feladat nekünk nem
teljesen új. Eddigi munkáink során is fog-
lalkoztunk a bajba jutott emberek további
sorsával. Például, ha kiég egy lakás, akkor
megkeressük a rokonokat, segítünk az el-
helyezésben. Fontos a megelõzési szerep
is, a fiatalok felkészítése.
A parancsnok illetve parancsnok-helyette-
si feladatkörbe került be a polgári védelem
feladatrendszere, illetve egy mûszaki biz-
tonsági tiszt került kinevezésre a hivatali
munkarendben dolgozók közül, akinek a
feladata a tûzoltóság mûszaki eszközei-
nek, mûszaki rendszereinek a felügyelete,
hatékony mûködtetése, felülvizsgálata.
– Milyen ranglétrát jártál végig, míg eljutottál
a parancsnoki beosztásig?
– Dunaújvárosban születtem 1974 nyarán.
Mindvégig sárbogárdi lakos voltam. A 8
osztályt a Mészöly Géza Általános Iskolá-
ban végeztem el, Vörös Lászlóné tanárnõ
jóvoltából, akinek nagy köszönettel tarto-
zom. Ezután Tatára kerültem a Jávorka
Sándor Mezõgazdasági Szakközépiskola
és Technikumban növénytermesztõ–nö-
vényvédõ irányban. Már általános iskolá-
ban, 4. osztálytól elkezdtem sportolni
Steitz Ádám jóvoltából, aki felvett a kosár-
labda szakosztályba. A sport nevelt olyan-
ná, amilyen most is vagyok.
– Gondolom, nagy fegyelmet adott, jó erõn-
létet, ami a tûzoltóságnál különösen fontos
elõfeltétel.
– A sport azóta is hajtómotor számomra.
Azt mondják, a sport a test edzõje, a tanu-
lás pedig a szellemé. Ez így van, és egyik
nincs a másik nélkül.
– Most milyen sportot ûzöl?
– A kosárlabdát Tatán röplabda váltotta
fel. Igaz, hogy a magasságom nem volt
annyira alkalmas ehhez a sportághoz, de a
kosárlabdának köszönhetõen eléggé ma-

gasra tudtam ugrani, a labdaérzékem is jó
volt, jól ment a röplabda. Aztán jött a csá-
bítás a futballra. A sárbogárdi csapatba
kerültem, megyei I. osztályban fociztam.
– Meddig? Mert ma, gondolom, nagyon nin-
csen erre idõd.
– A focit még most is ûzöm, amikor tehe-
tem. Azon vagyok, hogy az edzéseket ne
hagyjam ki.
– Tata után más irányba mentél.
– 5 évet tanultam Tatán, közben a mezõszi-
lasi termelõszövetkezettel kötöttünk egy
tanulmányi szerzõdést, ami a rendszervál-
táskor megszûnt. 5 évig lett volna munka-
helyem szántóföldi növénytermesztõ–nö-
vényvédõ szerepkörben, amit szerettem
csinálni. A szövetkezet megszûnésével
nem volt lehetõségem ebbe az irányba to-
vábblépni. Rögtön abban az évben jött a
sorkatonai szolgálat Tapolcán, egy évig, a
8. Kinizsi Pál Harckocsidandárban. Azt
mondták, hogy a tankosoknak nem kell
magasnak lenni. A 175 centimmel nem
számítottam magasnak abban az idõben
sem. Végül nem tankos lettem, hanem
harckocsivontató-vezetõ. Megszerettem
azt a munkát is. Ez egyébként jellemzõ
rám, hogy amit nem tudok, az érdekel és
szeretném minél jobban elsajátítani. Azért
nem maradtam Tapolcán, mert messze
volt a családtól. A munkaügyi központ jó-
voltából jogosítványt szereztem teherau-
tóra. Ahhoz, hogy közúti árufuvarozást vé-
gezhessek, le kellett tenni a PÁV-ot is, eb-
bõl az I-es, legerõsebb vizsgát tettem le.
Aztán megláttam, hogy a Sárbogárdi Hiva-
tásos Önkormányzati Tûzoltóság felvételt
hirdet. De elõször nem mertem bejönni.
– Miért?
– A sorkatonai szolgálatom alatt lövész-
gyakorlat volt. Begyulladt az erdõ, a mezõ,
amerre el lehetett látni, szinte minden
égett. Felraktak minket egy teherautóra,
hogy vonuljunk ki és segítsünk a tûzoltók-
nak. Láttam, hogy a füstben húzkodják a
tömlõket a leégett fûben, és mindegyik
tiszta korom volt. Ez nem vonzott, meg-
mondom õszintén.
– Mégis, hogyan kerültél ide ezek után?
– A nevelõapám mondta, hogy õ bekísér a
felvételi elbeszélgetésre. Mivel minden-
ben megfeleltem az elvárásoknak, 1996.
június 1-jétõl felvételt nyertem mint gép-
kocsivezetõ illetve beosztott tûzoltó. Na-
gyon-nagyon szerettem azt a munkát.
– Mennyiben módosult a pálya iránti vonzal-
mad, miután bekerültél és tényleg huzigálni
kellett a tömlõket a leégett tarlón?
– Ez nagyon összefügg a hivatástudattal.
Tûzoltó lettem, és megszerettem ezt a
munkát.
– Eddigi beszélgetésünk alapján úgy látom,
olyan személyiség vagy, aki bármilyen hely-
zetben a legjobbat próbálja kihozni magá-

ból. Makacs ember vagy, aki magával szem-
ben olyan elvárásokat támaszt, hogy „ha már
benne vagyok, akkor azt maximálisan meg-
csinálom”.
– Többen megjegyzik, hogy nem nagyon
engedek a huszonegybõl; amit én elvárok
magamtól, azt elvárom a többiektõl is. Sze-
rintem ez így mûködik, csak így tudunk jól
dolgozni, ha megteszünk mindent, amire
csak képesek vagyunk.
– A gépjármûvezetés után mentél még isko-
lába.
– Tûzoltó szakmunkás képesítést szerez-
tem, ami 1 éves képzés volt a Katasztrófa-
védelmi Oktatási Központban, és ezután a
2-es szeren szerparancsnok, illetve megbí-
zott szolgálatparancsnok-helyettes lettem.
A ranglétra minden fokát végigjártam, a
parancsnok úr ösztönzésére.
– Így minden egyes fokozatot végigtapasz-
taltál, átlátod az egész rendszert, és minden
munkatársadat meg tudod érteni, együtt
tudsz velük mûködni.
– Így van. Minden egyes beosztást, minden
embernek a feladatát ismerem.
– A családod hogyan fogadta, amikor ezt a
hivatást választottad?
– Szerintem örülnek neki.
– Most már önálló családod is van, feleség,
gyerekek?
– Feleség, az természetes. Õt 1993-ban is-
mertem meg, amikor sorkatona lettem.
Azóta együtt vagyunk. 2000-ben volt az es-
küvõ. Család még nincs, tervben van. Van
viszont egy keresztfiunk, akinek segítünk a
nevelésében, hogy minél jobb tanuló le-
gyen. Én a sportra is nevelem. A nyolcosz-
tályos gimiben tanul, elég jó tanuló, vi-
szont a kamaszkor jelei néha megmutat-
koznak. Elhatározta, hogy tûzoltó lesz.
– Meg sem kérdezem, mi a hobbid, mert már
említetted a focit. Vagy van esetleg más is?

Folytatás a következõ oldalon.
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F L Ó R I Á N - N A P I
M E G E M L É K E Z É S

Május 4-én, Szent Flórián napján
ünnepi rendezvényeket tartottak
a tûzoltólaktanyákban Fejér me-
gyében. Sárbogárdon nyílt nap-
pal várták a tûzoltók az érdeklõ-
dõ óvodás és iskolás csoportokat.
Sárbogárdon a laktanyában talál-
ható Flórián-szobornál megren-
dezett ünnepi megemlékezésen
részt vett Magosi Lajos tû. alezre-
des, a Fejér Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság igazgatója,
Varga Ernõ tû. alezredes, a Du-
naújvárosi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség vezetõje, Kõvágó
Dezsõ tû. õrnagy, sárbogárdi tûz-
oltóparancsnok és a szolgálatban

lévõ „A” csoportos tûzoltók, va-
lamint dr. Sükösd Tamás, Sár-
bogárd polgármestere és Varga
Zoltán ny. tû. alezredes.
Az ünnepséget követõen a tûz-
oltók nyílt nap keretében mutat-
ták be az érdeklõdõ óvódás és is-
kolás csoportoknak a jármûve-
ket és felszereléseket. A tûzol-
tók állomásokat hoztak létre,
ahol a különbözõ beavatkozási

feladatokat szemléltették. A gyerekeknek így lehetõségük nyílt a régen hasz-
nált (kocsifecskendõk, Zsuk és Liaz típusú gépjármûfecskendõ) és az új tûzol-
tó szerek (MB-R 4000, MB-R 2000, Steyr 2000, Renault Kerax, MB Sprinter,
L-200), valamint a szakfelszerelések (sûrített levegõs légzõkészülék, vegyvé-
delmi és hõvédõ ruhák, hõkamera, gázérzékelõ berendezés) megtekintésére.
A nyílt nap keretében közel háromszázan látogattak el a Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokságra. A résztvevõ csoportok: Sárbogárdról a Mészöly
Géza Általános Iskola 8. osztálya, Sárszentmiklósról a Kippkopp Óvoda 1 cso-
portja, valamint a sárbogárdi Zengõ Óvodából 3 csoport.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Flórián-nap
Május 4-e Szent Flórián napja. Ezen a napon a tûzoltókat kö-
szöntjük. Azokat az embereket, akik 24 órában vigyáznak
ránk, s ha baj van, segítenek. Ez a hivatásuk. Ezt nem lehet
tanulni, erre születni kell.
A jó Isten nekik egy mérettel nagyobb szívet adott, mint az
átlagembernek. A húsz év, amit köztük töltöttem, nagyon
sok örömet adott.
1999-ben, amikor a házunk tönkrement, mindenben a segít-
ségünkre voltak. Fél évig a laktanyában laktunk, hogy ne
kelljen rokonokhoz menni. A parancsnokkal az élen minden-
ki mellettünk állt.
Volt olyan eset, hogy este fáradtan mentünk haza a lakta-
nyába, és az asztalon meleg vacsora várt bennünket. A
könnyeim hullottak, mert tudtam, hogy abban a tál ételben
benne van az egész csoport szeretete és együttérzése.
Áldott emlékû Kõfejû László mondásai ma is sokszor eszem-
be jutnak: „Kislány, nézz rám, ne félj! Megoldjuk!” S a fejé-
ben már ott volt a megoldás, a tettekhez meg a csoport se-
gítsége.
Sajnos ma már sokukra csak emlékezni tudunk, mert fiata-
lon elragadta õket a halál. Isten áldja meg az õ drága emlé-
küket!
Sok szép emléket hordozok magamban a családi napok vi-
dám hangulatáról, a gyermeknapokról, a közös horgászat-
ról, melyek mind a közösség összetartozását, szeretetét su-
gallták. Ebbõl az emberek keveset látnak; legtöbben csak
akkor szembesülnek a tûzoltók munkájával, ha bajban van-
nak. Sokkal nagyobb megbecsülést és támogatást érde-
melnének pedig a társadalomtól!
Én hálás vagyok Istennek, hogy ilyen emberekkel dolgoz-
hattam együtt, része lehettem munkájuknak, életüknek.
A mai züllött világ lámpásai õk, példaképei az emberiség-
nek. Hordozzuk õket imádságban, és kérjük Isten áldását
életükre és családjukra.

T. E.

– Igen, van: a tûzoltóság. A foci most egy kicsit hát-
térbe szorul
A család az elsõ, utána jön a munka, de mostanában
nehéz szétválasztani a kettõt. Szerencse, hogy biztos
háttérrel rendelkezem, hogy ennyire segít engem a
párom.
– A növényvédelem valamilyen szinten benne van-e az
életedben? Hiszen mondtad, hogy nagyon szeretted.
– A tûzoltóságon tiszta zöld minden. Próbáljuk meg-
tartani azt a színvonalat, amit Varga Zoltán parancs-
nok úr ránk hagyott. Szerintem menni fog.
– Sok közös vonás van bennetek.
– Megszerettem a vele folytatott munkát.
– Terveid vannak-e? Bár tudom, hogy sok múlik a felet-
teseiden.
– Mindenre azt szokták mondani, hogy amit terve-
zünk, az megér egy kérdést, mert lehetséges, hogy
engedélyezik. Vannak olyan dolgok, amiket eldönt-
hetünk, de vannak olyan horderejû dolgok, amikhez
szükséges az engedély, az egyetértés. Õk tapasztal-
tabbak, rutinosabbak, bölcsebbek, és a tanácsukat
meg kell fogadni. Tervben van a lajoskomáromi ka-
tasztrófavédelmi õrs megvalósítása. A felsõ vezetõk
azon dolgoznak, hogy a vonulási idõk le legyenek rö-
vidítve, és amennyire a keret engedi, létrehoznak
még egységeket. Egész Magyarország területe teljes
mértékben le van fedve, nincs ellátatlan terület. A
Mûveletirányító Központ tudja, melyik szer hol van,
és az adott eseményhez a legközelebbi szert riaszt-
ják. Így mindenhova megfelelõ idõben érkezhet a se-
gítség. A legfontosabb, hogy a mi csapatunk együtt
maradjon, illetve tudjuk tartani, növelni azt a színvo-
nalat, amit eddig elértünk.

Hargitai–Kiss Virág
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Ballagás három felvonásban
Ez a hét talán a legnehezebb a gimnazisták érési folyamatában, hiszen
a 12. osztályosok most írják az érettségi dolgozatokat a különbözõ tan-
tárgyakból. A vizsgák megpróbáltatásaira sok szép gimnáziumi ha-
gyomány próbálta felkészíteni lélekben a végzõsöket. Az elválás örömét
és torokszorító szomorúságát a faültetés, a bolondballagás és a balla-
gási szertartás során is megélhették.

Faültetés

Múlt héten csütörtökön délután három órakor a Petõfi Sándor
Gimnázium udvarán egy kisebb csoport gyülekezett. A 12. osztá-
lyosok megismerkedhettek egy kicsit a kertészkedéssel: ásót és la-
pátot ragadtak, majd nagy nevetgélések közt egy lyukat ástak a
földbe, és „ünnepélyesen” belehelyeztek egy kis fát, mely az utá-
nuk jövõknek susog majd a most búcsúzókról. A több mint félév-
százados iskola gyönyörû parkjának fái sok-sok generáció emlé-
két hordozzák így.

Bolondozás

Másnap a korai órákban színes
menet indult a rendelõtõl a gim-
názium irányába. Az utcasarko-
kon és a járdán már gyülekeztek a
rokonok, ismerõsök és diáktár-
sak, hogy jót nevessenek és meg-
örökítsék az végzõsök mókás for-
gatagát. Volt köztük katona, ut-
calány, cigánylány, cowboy, hip-
pik, orvosok, szerelõk, csöves és
még sorolhatnám. E sokszínû tö-
meg táncolva, nevetve, énekelve
vonult végig a fõutcán. Szokás
szerint betértek a Hõsök terére is,
ahol körtáncokat jártak, majd to-
vább haladva a Penny parkolójá-
ban is vonatoztak egyet. Itt a hip-

pik elkötöttek egy bevásárlókocsit, amibe egyikük beleült, s a töb-
biek megpörgették. Ezek után a gimnázium következett végállo-
másként, ahol a végzõsök elérzékenyülve daloltak búcsúénekeket
tanáraiknak, akik közül volt, akinek ugyancsak könny szökött a
szemébe. A bolondballagókat aztán beengedték.

Hargitai Gergely

Ballagás

Virág- és illatözönbe öltözött a Petõfi Sándor Gimnázium szom-
baton reggel, a három búcsúzó osztály tiszteletére. A gesztenye-
fák kicsinosították az ünneplõket, virágot szórva a hajakba.

Miután Varga Piroska 12. a osztálya, Leszkovszki Anna és Mol-
nár Andrea 12. b osztálya és Novák Kovács Zsolt 12. c osztálya vé-
gigjárta, -énekelte a gimnázium összes tantermét, a 11. osztályo-
sok sorfala között vonultak ki a napsütötte parkba. Minden vég-
zõs osztály a virágokból kirakott betûjele mögé sorakozott fel, az
iskolatársak, tanárok, rokonok, elöljárók körében.
Miután megrakták virághalmokkal a ballagókat a hozzátartozók,
a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét az ünnepség. Kö-
szöntötték a ballagókat a 11-esek; kedves, régen hallott dallamo-
kat válogatott csokorba az iskola kórusa Molnárné Bereczk Hed-
vig vezényletével, hangszeres kísérettel; majd a megye részérõl dr.
Dorkota Lajos köszöntötte a végzõsöket. A 12. évfolyam részérõl
Megyeri Enikõ mondott kellõ humorral fûszerezett búcsúbeszé-
det.

Boda János igazgató mindegyik osztályhoz külön-külön szólt, sze-
mélyes élményeit, benyomásait megosztva velük, róluk. Az „a”
osztállyal kapcsolatban külön kiemelte, hogy õk az utolsó szakkö-
zepes osztály, akik most elballagnak. Számára ez azért fájdalmas,
mert az 1988-ban elindult szakközépiskolai tagozat elsõ osztályá-
nak õ volt az osztályfõnöke. Nekik most lesz a 20 éves osztálytalál-
kozójuk.

A Szózat hangjai alatt a végzõsök átadták a stafétabotot: az iskola
zászlóját a következõ évfolyamnak, szalagot kötöttek rá, akárcsak
a csütörtökön elültetett fára, majd az iskola névadójának
szobránél egy-egy szál virágot helyeztek el, s végül távoztak az is-
kola kapuján át. Az igazgató jelképesen becsukta utánuk a kaput
… de csak hétfõ reggelig.

Hargitai–Kiss Virág
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Lázár Ervin-
emléknap Pálfán
Pálfán régi hagyomány immár a Lázár Er-
vin-emléknap, amit mesemondóverseny-
nyel és focikupával ünnepeltek a helyi és
környékbéli kisiskolások május negyedi-
kén.
A mesemondóversenyre nyolc település-
rõl érkeztek gyerekek, s összesen huszon-
hárman léptek pódiumra, Lázár Ervin
közismert meséit felmondva.

A zsûriben Németh Jolán, Decsi-Kiss Já-
nos és Vathy Zsuzsa (Lázár Ervin özvegye)
foglaltak helyet.

A díjazottak

1-2. osztályos kategória: 1. Babai Vanesz-
sza, Pálfa; 2. Pordán Tamás, Cece; 3. Sza-
bó Karina, Tolnanémedi.
3-4. osztályos kategória: 1. Szûcs Mátyás,
Kajdacs; 2. Göriger Szabolcs, Simontor-
nya valamint Tóth Gabriella, Pálfa; 3.
Orosz Csanád, Sárszentlõrinc valamint
Fintor László, Simontornya
Különdíjban részesült: Jäger Martina,
Pusztahencse.
5-8. osztályos kategória: 1. Bartholomei
Patrícia, Kajdacs; 2. Salamon Roland, Ce-
ce; 3. Pintér Petra, Pálfa.
Ezzel egy idõben az iskola udvarán fütty-
szó és éljenzés kíséretében folyt a fociku-
pa. A mérkõzés után Horváth Lajos tanár
adta át a díjakat.

Eredmények

1. Pálfa, 2. Cece, 3. Simontornya, 4. Pálfa
II.
A legjobb kapus: Kõhalmi Attila, Pálfa.
A legjobb játékos: Györe Nándor, Simon-
tornya.
Gólkirály: Csányi Kálmán, Cece.
Gratulálunk az összes díjazottnak!

Monhalt Ákos

Mezõfalva–
Sárbogárd

koprodukció
Arany minõsítést kapott a mezõfal-
vai Petõfi Sándor Általános Iskola
kórusa az Éneklõ Ifjúság minõsítõ
hangversenyén április 23-án, Duna-
újvárosban. E sikernek sárbogárdi
részese is van, hiszen a gyermekkórust Lajtos Imréné Marika vezényli, és lánya, Lajtos
Anna kísérte zongorán.
A kórus elõször vállalkozott a megmérettetésre, s talán ezért is a könnyebb, ,,B” kategó-
riás minõsítést jelölték ki célként az induláskor. Nagy meglepetésükre és örömükre a há-
romtagú bíráló bizottság, Könyves Ágnes, Nagy Ernõ Ákos és Lovrek Károly karnagyok
egyhangú döntése alapján a magasabb „A” kategóriában kaptak arany minõsítést.
Ez olvasható a mezõfalvai kórusról a megyei mûvelõdési központ honlapján: „Jó volt õket
hallgatni és látni is, hiszen a felszabadultság és a vidám hangulat hatotta át a mûsorukat.
Igazolták, hogy néha a kevesebb több, és ez a bölcs mondás annyira érzõdött az össze-
állításukon és az elõadásukon, hogy lenyûgözték a zsûri tagjait és a kollégákat is.”
Gratulálunk Marikának és az általa vezetett kórus tagjainak! További szép sikereket és
önfeledt, közös éneklést kívánunk!
Fotó és info: fejermmk.hu, petofiaisk.hu

Hargitai–Kiss Virág

A Sárbogárdi Aranyvölgy Vadásztársa-
ság felhívja a területéhez tartozó gaz-
dák figyelmét: amennyiben vadkárral
kapcsolatos problémájuk van, jelezzék
azt a 06 (30) 449 7535-ös telefonszá-
mon.

MEGHÍVÓ
A Madarász József

Városi Könyvtárban

„CSIPKECSODÁK
címmel

kiállítás nyílt Orosvári Tímea
kézimunkáiból.

A kiállítás megtekinthetõ

2012. május 25-éig
a könyvtár folyosógalériájában.

„Ezek miatt sírok én,
szemem könnybe lábadt,

mert messze van vigasztalóm,
aki engem föléleszthetne”
(Jeremiás siralmai 1:16)

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt
a holokauszt Sárbogárd és

környéki zsidó áldozatainak
emlékére tartandó

megemlékezésre, amelyet

2012. május 13-án
12.00 órakor tartunk
a sárbogárdi izraelita

temetõben.

Emlékezzünk együtt a nácizmus
helyi és környékbeli áldozataira!

Lakk Norbert

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

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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Kérdezték
Postagalambvadászok

Ritkítják a postagalambászok ga-
lambjait ismeretlenek Sárszentmik-
lóson, jelentõs anyagi és eszmei kárt
okozva a tenyésztõknek. Volt olyan
galamb, amelyik sérülten még haza
tudott repülni, de volt, amelyiket már
elpusztulva találtak meg és vittek
vissza a gazdájának. A sebekbõl ítél-
ve légpuskával tizedelik a madara-
kat.

A postagalambászok döbbenten és
felháborodva fogadták a történteket.
Mint elmondták, díjnyertes, gyûrûs
galambokról van szó. A postaga-
lambok mindkét lábán élénk színû
gyûrû van, ami messzirõl is jól látha-
tó.

Akit tetten érnek, az anyagi és jogi fe-
lelõsségre vonásra számíthat. Ehe-
lyett jobban megéri galambriasztót
venni párezer forintért, és azzal távol
tartani a madarakat, ha valakit annyi-
ra zavarnak.

Ellopott postaláda

Úgy látszik, odáig fajult a (lelki) sze-
génység, hogy már postaládát is lop-
nak. Egyik kedves elõfizetõnknek vit-
tük az újságot az elmúlt héten, de
nem volt mibe beletenni, ugyanis le-
vágták a postaládáját a kerítésrõl, an-
nak egy darabjával együtt. A láda
sem kinézetre, sem értékét tekintve
nem volt különleges, mégis bosszan-
tó, hogy vannak, akik ennyire „becsü-
lik” meg a másik embert és annak
tulajdonát.

Azt szokták mondani: ebül szerzett
jószág ebül vész el. Bárhogy is alakul
a postaláda sorsa, a tolvajé megpe-
csételõdött a „Ne lopj!” parancsolat
megszegésével.

Kallódók

Az egyik lakótelep közelében, egy
önkormányzati lakásban él egy csa-
lád, akiknek életvezetési stílusa több
mint aggasztó. Számos kutyát tarta-
nak, amiket hol kínoznak, hol hagy-
nak szabadon kószálni az utcán és a
környéken. A kóbor állatok rendsze-
resen megtámadják a járókelõket.
Gazdáik eközben a lakótelep parkjá-
ban ejtõznek ittas állapotban. Töb-
ben több hatóságnak is jelezték már e
problémákat (rendõrség, önkor-
mányzat, állatvédõk), azonban hat-
hatós intézkedés máig nem történt.
Ez pedig nem mehet így tovább!

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

„Jöjj és lakozz bennem”
A 165. dicséret hatodik versszaka kezdõdik e
sorral, melyet – szinte mottóként – vala-
mennyi jelenlévõ együtt zengett május 5-én,
szombaton délután az alapi református temp-
lom felújítása alkalmából tartott hálaadó is-
tentiszteleten. Az ünneplõk csordultig meg-
töltötték a padsorokat az eseményen. Az
orgonánál Székely Tamás teológus szolgált.
Miután bevonultak a szolgálattevõk, Bag-
dánné Dörögdy Zsuzsanna gondnok majd
Agyagási István esperes köszöntötte a vendé-
geket és a gyülekezetet.
Imádság és ének után dr. Bogárdi Szabó Ist-
ván püspök lépett a szószékre. Igehirdetés-
ében jelképesen az alapozásról, a hitbéli épít-

kezésrõl szólt, illetve arról, hogy míg a nyuga-
ti világ embere számára a kudarc, a keleti em-
ber számára a szégyen a legrosszabb, addig a
magyar ember számára mindkettõ. Az ünne-
pi alkalomra választott ige üzenetére e gon-
dolatok mentén világított rá, hangsúlyozva,
hogy Isten kegyelme nem kiszámítható, nem
elvárható, s nem váltható meg „számító” cse-
lekedetekkel. Ahogy mondani szoktuk: istne
õtjai kifürkészhetetlenek. Éppen ezért alá-
zattal kell fogadnunk a ránk mért örömöket
és nehézségeket is.

A liturgikus részt követõen Handel messiás
címû oratóriumából csendült fel a Rejoice
ária Keszei Bori, a Magyar Állami Operaház
és a Bécsi Statsoper magánénekesnõje (Sza-
bó Julianna alapi lelkipásztor keresztlánya)
elõadásában, Haraszdy Miklós, az Operaház
korrepetitora orgonakíséretével.

Majd a gyülekezet gondnoka beszélt a gyüle-
kezet és a templom történetérõl.

A templom 1872-73-ban épült torony nélkül,
zsindelytetõvel. 1901-ben a déli homlokzat
elé 18 méter magas, háromszintes tornyot
emeltek, melyben három, Budapesten öntött
harang lakik. 1928-ban a templom hátsó falát
újjá kellett építeni. 1929-ben bevezették a vil-
lanyt. A templom a második világháború alatt
megsérült, de helyreállították. 1968 és 1971
között renoválták, 1992-ben a toronysisak és
a templombelsõ újult meg. Az épület 2008
óta helyi mûemléki védettséget élvez.

A jelenlegi gyülekezet létszáma 140 fõ, és hat
hittancsoport van. Minden második évben
konfirmálnak fiatalok. Sajnos a temetések
száma meghaladja a keresztelõkét. Ennek el-
lenére élénk hitélet zajlik a gyülekezetben.

Szabó Julianna, a gyülekezet
lelkipásztora a felújítás rész-
leteit osztotta meg az egybe-
gyûltekkel.
Pályázati támogatásból és a
régi református iskoláért ka-
pott kárpótlásból újulhatott
meg a templom több mint 15
millió forintból.
2010 nyarán kezdõdtek a
munkálatok. Elõször az ala-
pokat kellett megerõsíteni,
majd a homlokzatot helyreál-
lítani. Ezután a templomhajó
új tetõszerkezetet és fedést

kapott. Idõközben az állványozás lehetõvé
tette a torony alaposabb átvizsgálását is,
melynek során kiderült, hogy a faszerkezet
elkorhadt és a horgonylemez-borítás is kor-
rodálódott. Ez külön anyagi terhet rótt a gyü-
lekezetre. A 2010-ben elvégzett munkák
összege: 8.759.286 Ft volt.
2011 nyarán a templombelsõre került sor. A
régi padokat kiszedték, az aljzatot 40 cm mé-
lyen kiásták, szigetelték és újrabetonozták. A
falak mentén szellõzõket alakítottak ki. A fa-
lakat és a plafont kijavították, újrafestették,
járólapokat raktak le. A teljes elektromos há-
lózat felújításra került. A belsõ felújítás össz-
költsége: 4.886.800 Ft-ot tesz ki. Az új padok
elkészítése, elhelyezése 1.707.750 Ft volt.
A pénzen felül a gyülekezet tagjai és sok-sok
jó szándékú ember a munkáját adta érték-
ként a templomfelújításhoz, ami számokban
nem mérhetõ.
„Köszönöm, köszönjük az Úristennek, hogy
megáldott bennünket, és megtapasztalhattuk
a közösségben végzett munka örömét. Egye-
dül Istené a dicsõség!” – mondta köszönet-
képpen Szabó Julianna.
Ezt követõen két kis hittanos gyermek, Oláh
Petra és Lakatos Letícia szavalták el Bódás
János egyik versét. Végül, Méhes Lajosné
polgármester és Varga Gábor országgyûlési
képviselõ köszöntõje után elénekeltük a
Himnuszt, s a püspök megáldotta a gyüleke-
zetet.
A templomból kilépve egy kis szabadtéri sze-
retetvendégségre invitálták a gyülekezet tag-
jai a vendégeket, majd közös vacsorára került
sor a vadászházban.

Hargitai–Kiss Virág
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2012. május 11-én (pénteken)
9 órakor ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ese-
ményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásá-
ról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végre-
hajtásáról.
3. A Sárbogárdi Rendõrkapitányság vezetõjének
beszámolója a 2011. évi bûnügyi és közbiztonsági
helyzetrõl.
4. Beszámoló a Városi Bölcsõde tevékenységé-
rõl, a személyi és tárgyi feltételeirõl.
A bölcsõde nyári szünet miatti zárva tartása.
5. Városi Bölcsõde szervezeti és mûködési sza-
bályzatának módosítása.
6. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a
gyermekvédelem helyzetérõl.
7. Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatási meg-
állapodás hatályosulásáról.
8. Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványá-
nak elszámolása.
9. Együttmûködési megállapodás a Sárbogárdi
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.
10. A lakások és helyiségek bérletérõl és elidege-
nítésérõl szóló 21/2006. (III. 23.) önkormányzati
rendelet módosítása.
11. Önkormányzati rendeletek egyes rendelke-
zéseinek módosítása és hatályon kívül helyezése.
12. A nevelési–oktatási intézmények tanulócso-
port-számának meghatározása a 2012/2013. tan-
évre.
13. A Madarász József Városi Könyvtár szerve-
zeti és mûködési szabályzatának módosítása.
14. A sárbogárdi városi polgármesteri hivatal
szervezeti és mûködési szabályzatának módosí-
tása.
15. Tájékoztató a környezet állapotáról és a vá-
ros környezetvédelmi helyzetérõl.
16. Közbeszerzési eljárás kiírása szociális étkez-
tetés biztosítására.
17. Lakásbérleti szerzõdés meghosszabbítása.
18. Közoktatási intézmények alapító okiratának
felülvizsgálata.
19. Tájékoztató a helyi hulladékgazdálkodási
terv idõarányos végrehajtásáról.
20. A sárbogárdi 1817/5 hrsz.-ú ingatlanon sza-
badidõpark kialakítása.
21. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásá-
ról és a tartalék alakulásáról.
22. Bejelentések.

Zárt ülés
1. A Sárbogárd Város Oktatásáért kitüntetés
2012. évi adományozása.
2. A Sárbogárdi Talentum kitüntetés 2012. évi
adományozása.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Ebek veszettség elleni pótoltása
Sárbogárd város állatorvosai értesítik a tisztelt Lakosságot, hogy az ebek ve-
szettség elleni pótoltását végzik 2012. május 12-én (szombaton)
Pusztaegresen 8–8.30, Kislókon (a József A. u. sarkán) 9–9.30, Sárbogárdon
az Ifjúsági parkban 10–10.45, Töbörzsökön (a Gulyaréten) 11–11.45,
Sárszentmiklóson (a Gabona elõtt) 17–18.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy minden 3 hónapnál idõsebb ebet éven-
te legalább egy alkalommal veszettség ellen be kell oltani!
A veszettség elleni oltás a kötelezõ féregtelenítéssel együtt: 3.200 Ft + a kö-
telezõen elõírt új eboltási könyv: 500 Ft.
Az oltatlanul maradt ebek tulajdonosával szemben szabálysértési eljárást
kezdeményezünk!

Sárbogárd város állatorvosai

MEGELÕZÉSSEL A KÁROK ELLEN
A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság feladatszabásának meg-
felelõen 2012. május 7-én megkezdõdött a települések belterületi felszíni
vízelvezetõ rendszerének felülvizsgálata Fejér megyében. Az elõre kidolgo-
zott ütemterv szerint a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a hely-
színi bejárásokat a vízügyi igazgatóság és az adott település önkormányzatá-
nak bevonásával folytatja le. Az ellenõrzés elsõ állomása Elõszállás volt.
A településeken egyre gyakrabban fordulnak elõ helyi vízkárok a heves esõ-
zések eredményeként, amelyek a településeken önkormányzati és magántu-
lajdoni károkat okoznak. Egy ilyen esemény a megfelelõen kiépített és kar-
bantartott felszíni vízelvezetõ rendszerekre is jelentõs terhet jelent, ám fo-
kozottan jelentkezik az elhanyagolt és karbantartatlan árkok és átereszek
esetében.
A megelõzés erõsítése érdekében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság május hónapban a megye mind a 108 településén végrehajtja a tele-
pülések belterületi felszíni vízelvezetõ rendszerének a felülvizsgálatát. Az
ellenõrzés célja, hogy a településeken az esetlegesen bekövetkezendõ heves
esõzések, illetve belvizek következtében kialakuló károkat megelõzve az ár-
kok és átereszek olyan állapotba kerüljenek, hogy képesek legyenek a csapa-
dék hatékony elvezetésére. Az ellenõrzések minden esetben jegyzõkönyv
felvételével és a hiányosságok megszüntetésére való felhívással zárulnak a
katasztrófavédelmi kirendeltségek részérõl. A feltárt hiányosságok felszá-
molása az önkormányzatoknak, a gazdálkodó szervezeteknek és az állam-
polgároknak, mint tulajdonosoknak a felelõssége. A megelõzésre fordított
minden forinttal 10 forint védekezési és 100 forint helyreállítási forint
váltható ki.
Az ellenõrzés-sorozatot a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2012. május 7-én kezdte meg Elõszálláson. A feladatok helyi támogatása ér-
dekében a településeken közbiztonsági referensek kijelölésére került sor,
akik felkészítése Dunaújvárosban, Sárbogárdon és Székesfehérváron kerül
végrehajtásra.
Az ellenõrzéseket a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság június
hónapban kiterjeszti a belterületi, közút menti elhanyagolt, nem karbantar-
tott fasorok állapotfelmérésére.

Szabó-Bisztricz Anett megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Tisztelt Polgármester úr!
Miért engedi az önkormányzat, hogy teherautók, buszok, pótkocsik parkol-
janak az Árpád utcán úgy, hogy elfoglalják az úttest egy részét? Hogy lehet
az, hogy a kis közök, behajtók tele vannak táblákkal, a mi utcánkban meg
még gyorsulást is lehetne tartani? Kis nyugdíjasok háza elõtt folyamatosan
ott parkoló pótkocsi foglalja az úttestet.
Önök nem foglalkoznak ezekkel a problémákkal, de már országos televíziót
is megkerestem ezzel kapcsolatban, és szívesen kijönnek riportot készíteni.
Felháborító, hogy választáskor mentek az ígérgetések, most meg, hogy vár-
juk, hogy az ígéretek tettekben valósuljanak, nem történik semmi.
Csak egyszer sétáljanak el a tisztelt képviselõk az utcánkon és meglátják a si-
ralmas dolgokat.
A járdáról nem is említek szót. Minek?

Árpád utcai lakosok
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A XXI. Sárbogárdi
Napok (Hetek)

programterve 2012
MÁJUS 11-ÉN, 19 ÓRAKOR

Varga László „Tájak és évszakok” c. kiállításának megnyitója
a mûvelõdési központ kamaratermében.
A kiállítást megnyitja: dr. Sükösd Tamás polgármester; közremûködik:
a Huszics Vendel Kórus.
A rendezvény egyben a XXI. Sárbogárdi Napok megnyitója is.
A kiállítás megtekinthetõ 2012. május 11-e és május 27-e között a nyit-
vatartási idõben.

MÁJUS 14., HÉTFÕ

Nyugdíjasklubok mûsora (Sárbogárd, Sárhatvan, Pusztaegres)
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ

MÁJUS 15., KEDD

Kiállítás-megnyitó
Szervezõ: Sárbogárdi Múzeum Egyesület
Helyszín: a régi községháza kiállítótermei

MÁJUS 19., SZOMBAT

Plank Antal-emléktúra Örspusztára kerékpárral és gyalogosan
Szervezõ: a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség Városi Bizottsága

MÁJUS 26., SZOMBAT

„Pörköltfesztivál” Dél-Fejér településeinek részvételével
Helyszín: Ifjúsági park
Bornap és borkóstoló
Népi együttesek bemutatója
Kézmûvesek, sajtosok, mézesek stb.
Népmûvészeti, iparmûvészeti bemutató és vásár
Hagyományõrzõk mûsora
Kórusfesztivál a Huszics Vendel Kórus és vendégei részvételével
Szervezõ: a „Bogárd-Dal” Kulturális Közhasznú Egyesület
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat napja
Helyszín: Ifjúsági park
Szervezõ: Roma Nemzetiségi Önkormányzat

MÁJUS 27.,VASÁRNAP

Gyermeknap a város különbözõ részein
Horgászverseny és családi nap
Szervezõ: Nagy József
Helyszín: Nagyhörcsöki-tó
A hõsök napja – megemlékezés és koszorúzás
Szervezõ: Honvéd Bajtársi Egyesület
Helyszín: Hõsök terei emlékmû

MÁJUS 26-27-28.,
SZOMBAT, VASÁRNAP, HÉTFÕ

Pünkösdi kupa labdarúgótorna
Szervezõ: Sárszentmiklós Sport Egyesület
Helyszín: Sárszentmiklós SE Sporttelep
Különbözõ, a sportszervezetek által szervezett sportprogramok

PUSZTAEGRESEN A KLUBBAN

MÁJUS 12. 21 órától

DISZKÓ
GYERTEK EL, ÉS FAGYOSSZENTEK ALKALMÁVAL
GARANTÁLTAN NEM LESZ HIDEG A HANGULAT!

Belépõ: 700 Ft.

PÜNKÖSDI KIRÁLY
VÁLASZTÁSA

Ezen helyen:
Pusztaegres, a mûv. ház mögötti tér.

Ezen idõben:
május 27., pünkösd vasárnapja, 15 órától

A Pünkösdi Királyt a legények közül választják, ügyességi és okossági
próbák által. Amely legény érdemes rá és a próbákat kiállja, az
választatik. A gyõztest virágokkal és szomorúfûzágakkal borítsák be,
egy évig aztán Õt nevezzék Pünkösdi Királynak!
Nem kell hinni, hogy ez csak üres cím, járnak mellé kiváltságok!
Egy évig minden ünnepélyre, mulatságra hivatalos, ingyen rovása van
az ivóban, amit elfogyaszt, azt legénytársai, fizetik. Ha valami apró vét-
séget elkövet, büntetéssel nem illetik. Ház körüli teendõiben mindig se-
gíteni kell. Titulusa tiszteletben tartatik, és engedelmesség illeti meg.
Ezen mellett felelõsséggel is tartozik legénytársai közt rendtartásban,
és fegyelmezi õket, ha szükségeltetik.
Íme a próbák sorozata: rönkfûrészelés, -cipelés és -hasítás, Toldi pet-
rencéjének kitartása, vékába dobás, tyúkfogás, birickézés, vizesfutás,
hordógurítás, ékesszólás, célba lövés csúzlival, lábszépségverseny,
kocsihúzás lányokkal megrakva, felelet a kérdésekre.
Ha meg akarod magad méretni, és Pünkösdi Király akarsz lenni, ne této-
vázz, mutasd meg tudásodat a próbákon! Akár a Tiéd is lehet a korona!
A koronázásra az esti bál során kerül sor, ami 20 órakor veszi kezdetét.

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzata és a József Attila Mûvelõdési Központ

szeretettel várja Önt és ismerõseit

Varga László

TÁJAK ÉS ÉVSZAKOK
címû kiállításának megnyitójára

2012. május 11-én 19 órára.

Helyszín: a mûvelõdési központ kamaraterme.
A kiállítást megnyitja: dr. Sükösd Tamás polgármester.

Közremûködik: a Huszics Vendel Kórus.
A rendezvény egyben a XXI. Sárbogárdi Napok megnyitója is.

A kiállítás megtekinthetõ
2012. május 11-e és 27-e között a nyitvatartási idõben.



Bogárd és Vidéke 2012. május 10. ISKOLA 9

Cecei sulibörze
Anyák napja

Iskolánk életében régi szép hagyomány, hogy diákjaink verses-ze-
nés mûsorral köszöntik édesanyjukat, nagymamáikat.
Osztályaink idén is nagy szeretettel készültek a jeles ünnepre, és
már az elmúlt héttõl kezdve hívták szüleiket ezekre a csoportszin-
ten megszervezett alkalmakra. Nagy örömünkre sokan elfogad-
ták invitálásunkat, és együtt örülhettek gyermekükkel, unokájuk-
kal.

Szintén hagyomány, hogy az ünnep alkalmából az iskola egyik ta-
nulócsoportja köszönti a Cecei Nyugdíjasklub tagjait. Az idei év-
ben május 7-én, hétfõn, Horváthné Sohár Eszter tanító néni veze-
tésével a 3. a osztály tanulói adták elõ mûsorukat a Milos-kastély
éttermében. Köszöntõjüket, amelynek része volt egy zenés kivetí-
tés is, nagy szeretettel fogadták a megjelent nagyszülõk. Az isko-
lások köszöntése után a nyugdíjasklub tagjainak nagy meglepeté-
sére és örömére a Cecei Óvoda egy kis csoportja is ajándékmûsor-
ral készült. Énekkel és versekkel köszöntötték a nagyszülõket,
akik könnyeikkel küszködve hallgatták a kis csemeték bemutató-
ját. A mûsor után a nyugdíjasklub tagjai szeretetvendégségre vár-
ták a szereplõket.

Ismét Drogmaraton
Eltelt egy év, és ismét ellátogattak hozzánk az ’Együtt egy drog-
mentes Magyarországért mozgalom’ tagjai, akik immár a 11.
Drogmaratont szervezték meg. Az egyesület aktivistái nem ki-
sebb célt tûztek ki maguk elé, mint hogy a drogprevencióról, a do-
hányzásról, az egyéb veszélyekrõl, az egészséges életmódról, a
sport jelentõségérõl beszéljenek a diákoknak. Fiatalok lévén ta-
lán kicsit életközelibben, valós, õket is érintõ szemszögbõl tudtak
beszélni a legveszélyeztetettebb korosztályoknak, hiszen a
híradásokból tapasztaljuk, hogy a veszély itt van közöttünk.
Elõadásuk után tanulóink közös esküt tettek, és megfogadták,
hogy az elmondottak jegyében drogoktól és káros szenvedélyek-
tõl mentesen fogják élni az életüket.
A közös programot egy ki mozgás zárta, amelynek keretében di-
ákjaink kocogással tettek egészségük megõrzése érdekében.

Ezt követõen a legveszélyeztetettebb korosztály, a 13-14 éves diá-
kok számára került sor drogprevenciós elõadásra.
Ajándékként minden diákunk oklevelet és hûtõmágnest vehetett
át a szervezõktõl.

Cecei sikerek
a pálfai Lázár Ervin-versenyeken

A Pálfai Általános Iskola évek óta sikeresen rendezi meg a Lázár
Ervin-napot, amelyre az idei évben is meghívást kaptak a Cecei
Általános Iskola tanulói.
A május 4-én, pénteken megrendezett eseményen három korosz-
tályban indult cecei diák. A versenyzõknek Lázár Ervin egyik írá-
sából kellett megtanulni egy részletet. Iskolánkat Pordán Tamás
2. b osztályos, Bali Miklós 4. a osztályos és Salamon Ronald 5. a
osztályos tanuló képviselte szép sikerrel. Tamás harmadik, míg
Ronald második helyezést ért el. Köszönjük nekik is és felkészítõ
tanáraiknak is a munkájukat!
A mesemondással egy idõben a sport terén is összemérték tudá-
sukat a meghívott iskolák tanulói. A Lázár Ervin Labdarúgó Ku-
pa mérkõzései során iskolánk csapata 2. helyezést ért el. A szép
sportsikert elérõ csapat tagjai a következõk voltak: Varjas Máté,
Meister Gábor, Várhelyi Ádám, Várhelyi Zsolt, Sebestyén Mar-
tin, Csányi Kálmán és Klazer Ferenc. Csányi Kálmán különdíjat
vehetett át a gólkirályi címért. Gratulálunk nekik is, és örülünk
sikereiknek!

A vízfogyasztást népszerûsítjük
A Cecei Általános Iskola több éve aktívan részt vesz az Országos
Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézet akcióján, amelynek
célja, hogy a legfiatalabb korosztály számára is felhívják a figyel-
met a megfelelõ folyadékbevitel fontosságára. Azonban nemcsak
az a fontos, hogy megfelelõ mennyiségû folyadékot fogyasszunk,
hanem az is, hogy ez a folyadék megfelelõ minõségû legyen.

Ismert tény, hogy a cukros üdítõitalok, energiaitalok fogyasztása
hosszú távon rendkívül sok egészségügyi problémát okozhat. Ép-
pen ezért az OÉTI az ásványvizeket elõállító és forgalmazó cé-
gekkel közösen, iskolákkal együttmûködve kampányt szervez az
ásványvíz fogyasztásának népszerûsítésére. Az akciónak köszön-
hetõen a székesfehérvári Alba Mineral Kft. egy vízadagoló auto-
matát és megfelelõ mennyiségû ballonos vizet helyezett ki a Cecei
Általános Iskolába, amelyet nagy élménnyel vettek birtokba diák-
jaink.
Reméljük, hogy ezzel a programmal is hozzájárulunk a gyerme-
kek szemléletformálásához, egészségesebb életmódra nevelésé-
hez.

Cecei iskola
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Sportélet Mezõszilason
Németh László-napi

sportversenyek

Futóverseny
A már szokásos futóversenyen a mezõszilasi iskolásokon kívül a
lajoskomáromi iskola tanulói vettek részt, az eddigieknél jóval
nagyobb létszámmal. Összesen 101 gyerek állt rajthoz I–IV. kor-
csoportban. A táv a 64-es fõúttól a futballpályán lévõ célig tartott.
Résztvevõk és helyezések
II. korcsoport lány: 1. Zrínyi Szilvia, 2. Pablényi Zsófia, 3. Cser-
nyánszki Erika; fiú: 1. Földes Péter, Lajoskomárom, 2. Juhász Ist-
ván, 3. Prilék Máté, Lajoskomárom.
III. korcsoport lány: 1. Leskó Andrea, 2. Juhász Evelin, 3. Gyar-
mati Anna; fiú: 1. Nagy Dániel, Lajoskomárom, 2. Horváth Csa-
nád, Lajoskomárom, 3. Hegedûs Kálmán.
IV. korcsoport lány: 1. Takács Ágnes, 2. Juhász Petra, 3. Mészáros
Angelika; fiú: 1. Rostás Szabolcs, 2. Sebestyén Tibor, 3. Csendes
Zoltán.

Futball
A Németh László-napi sportesemények között volt a már hagyo-
mányosnak mondható „bejárók–mezõszilasi fiúk” futballmérkõ-
zés is, melyet ebben az évben a mezõszilasi gyerekek nyertek meg.
Mezõszilas csapatának tagjai: Tücsök Zsolt, Rostás Szabolcs,
Csendes János, Zrínyi Attila, Pablényi János, Schneider Tamás.
A „bejárók” játékosai: Molnár Máté, Szilágyi Bence, Ladics Pé-
ter, Kozma Roland, Horváth Márk, Hegedûs Dávid.
Eredmény: Mezõszilas–„Bejárók” 6:1 Gólszerzõk: Rostás Sza-
bolcs (4), Schneider Tamás, Csendes Zoltán.
Ugyancsak ezen a napon volt a szintén hagyományosnak számító
TANÁR–DIÁK focimeccs is.
A diákok részérõl: Tücsök Zsolt, Rostás Szabolcs, Csendes Zol-
tán, Zrínyi Attila, Schneider Tamás, Pablényi János.
A tanárok csapatát erõsítette: Balassa Zoltán, Kilinkó Zoltán,
Pécsi Zoltán, Semjén Attila, Zámbó Tibor, Nagy Tibor.
Az eredmény végül 4:1 lett a tanárok csapata javára.
A gólokat szerezték a diákok közül: Csendes Zoltán, a tanárok
csapatából: Zámbó Tibor, Kilinkó Zoltán, Pécsi Zoltán, Nagy Ti-
bor.
A folytatásban a szintén évente játszott Németh László-napi lány-
foci következett. 3 csapat volt a résztvevõ: Lajoskomárom, Si-
montornya, Mezõszilas.
Lajoskomárom–Mezõszilas 0:3, gólszerzõk : Juhász Panna, Borza
Boglárka, Juhász Petra.
Simontornya–Mezõszilas 0:1, gólszerzõ: Juhász Panna.
Simontornya–Lajoskomárom 1:1.
Végeredmény: 1. Mezõszilas, 2. Simontornya, 3. Lajoskomárom.
Mindhárom csapat jutalmul érmet és kupát vihetett haza.
A Simontornyai csapat felkészítõje Szabadi István volt, a Lajos-
komárom csapatát Szüllõ Balázs hozta formába, a Mezõszilasi lá-
nyokat Nagy Tibor készítette fel.

Mezõszilasi siker kispályás fociban
Az idei kispályás fiú focitornát Polgárdiban rendezték meg. Itt a
mezõszilasi gyerekek az I. korcsoportban bizonyítottak, az elsõ
helyen végeztek. Ezzel az eredménnyel a megyei döntõbe jutot-
tak, ahol 9 csapat közül az 5. helyezést érték el.
Ezek a lelkes fiúk már teremben is bizonyítottak.
Lajoskomáromban I. helyezés, gólkirály: Szûcs László, a legjobb
kapus: Papp Milán.
Simontornyán I. helyezés, gólkirály: Szûcs László, a legjobb ka-
pus: Papp Milán.
Gyönkön I. helyezés, gólkirály: Szûcs László, a legtechnikásabb
játékos: Kiss Norbert.
Szilas Kupa I. helyezés, gólkirály: Szûcs László.

A csapat tagjai: Papp Milán, Gógán Ádám, Kiss Norbert, Szilágyi
Bálint, Szûcs László, Varga Patrik, Péter Dominik, Kövér Gergõ,
Molnár Ferenc, Gergics Erik, Verebes Attila, Benke Richárd, Ja-
kab György. A csapat felkészítõje: Nagy Tibor.

NLÁI

Lányok rúgtak labdába Mezõszilason
2011 decemberében Tácon került sor a körzeti lány teremlabda-
rúgó-bajnokságra. Öt résztvevõ csapat közül veretlenül került ki
a Németh László ÁMK lánycsapata. Ezzel bejutott a megyei diák-
olimpia döntõjébe, ahol a körzetek gyõztes csapataival mérkõz-
hetett meg a megyei bajnoki címért.

A döntõ idõpontja 2012. február 24-e volt. A mérkõzések 2x15
percig tartottak, öt körzet bajnokcsapatainak részvételével: Tác,
Perkáta, Mór, Ercsi, Mezõszilas.
A sorsolást követõen a mi csapatunk az alábbi eredményeket érte
el:
Tác–Mezõszilas 1-1 (gólszerzõ: Borza Boglárka), Ercsi–Mezõ-
szilas 3-1 (gólszerzõ: Juhász Panna), Mezõszilas–Perkáta 1-0
(gólszerzõ: Juhász Panna), Mezõszilas–Mór 1-1 (gólszerzõ: Ju-
hász Panna).
A végeredmény a lejátszott meccseket követõen a következõkép-
pen alakult:
1. Ercsi 8 pont, 2. Perkáta 4 pont, 3. Mezõszilas 4 pont, 4. Tác 3
pont, 5. Mór 2 pont.
A második és harmadik hely sorsa a több gólt szerzõ két csapat
közt dõlt el, ez a csapat Perkáta volt. Így a mi lányaink a bronzér-
met tudták megszerezni, a tavalyi második helyezéshez képest. Ez
is nagyon jó eredmény a lányainktól.
A csapat tagja: Borza Boglárka, Juhász Panna, Juhász Petra,
Lénárt Tamara, Raffael Mária, Kilinkó Melani és Balla Adriána.

Nagy Tibor
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A Road Masters csoport
eredményei

Kápolnásnyék–Martonvásár 0-0
Iszkaszentgy.
Villamedica–Sárszentmiklós 1-0
Bakonycsernye–Iváncsa 2-5
Etyek–Velence 2-4
Pákozd Eudeal–Kisláng 0-5
Sárosd–Szabadegyháza 4-0
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–
Polgárdi 2-1
Dunafém-Maroshegy–Baracs 2-2

A Road Masters csoport állása
1. Iváncsa 24 20 2 2 69 14 55 62
2. Sárosd 24 18 4 2 70 20 50 58
3. Iszkaszentgy.

Villamedica 24 16 4 4 63 22 41 52
4. Martonvásár 24 15 6 3 57 33 24 51
5. Velence 24 14 6 4 50 25 25 48
6. Kisláng 24 14 2 8 64 44 20 44
7. Sárszentmiklós 24 12 210 58 49 9 38
8. Gárdony–Agárdi

Gyógyfürdõ 24 10 311 52 51 1 33
9. Szabadegyháza 24 9 213 56 51 5 29
10. Kápolnásnyék 24 9 213 40 57 -17 29
11. Dunafém–

Maroshegy 24 8 313 40 48 -8 27
12. Polgárdi 24 6 315 41 55 -14 21
13. Baracs 24 5 514 27 50 -23 20
14. Bakonycsernye 24 4 416 23 63 -40 16
15. Etyek 24 4 317 31 81 -50 15
16. Pákozd Eudeal 24 2 121 28 106 -78 7

Az Agárdi Termál csoport
eredményei

Mezõszilas–Adony 1-2
Enying–Nagylók 1-6
Seregélyes–Lajoskomárom 5-1
Rácalmás–Vajta 0-5
Dég–Pusztaszabolcs 3-6
Sárbogárd–Ercsi 1-2
Mezõfalva–Aba-Sárvíz 3-1
Káloz–Kulcs 3-1

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Mezõfalva 24 19 3 2 74 14 60 60
2. Ercsi 24 19 2 3 101 31 70 59
3. Aba–Sárvíz 24 16 3 5 64 28 36 51
4. Nagylók 24 15 4 5 69 38 31 49
5. Adony 24 15 3 6 52 25 27 48
6. Pusztaszabolcs 24 14 4 6 64 39 25 46
7. Lajoskomárom 24 12 111 60 54 6 37
8. Seregélyes 24 10 6 8 58 42 16 36
9. Kulcs 24 10 410 42 46 -4 34
10. Káloz 24 8 412 44 44 0 28
11. Dég 24 8 412 48 62 -14 24
12. Vajta 24 7 215 40 81 -41 23
13. Mezõszilas 24 5 712 33 58 -25 20
14. Sárbogárd 24 3 615 28 57 -29 15
15. Enying 24 2 121 28 93 -65 7
16. Rácalmás 24 2 022 23 116 -93 6
A Dég csapattól -4 pont levonva.
A Mezõszilas csapattól -2 pont levonva.

A Zöldharmónia csoport
eredményei

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

A Zöldharmónia csoport állása
1. Alap 23 17 4 2 74 33 41 55
2. LMSK 23 17 0 6 72 23 49 51
3. Szabadegyháza II. 23 15 4 4 82 31 51 49
4. Pálhalma II. 22 16 1 5 105 24 81 47
5. Perkáta 22 14 4 4 65 35 30 46
6. Soponya 22 12 2 8 79 50 29 35
7. Elõszállás 22 9 310 42 47 -5 30
8. Nagykarácsony 23 8 510 27 54 -27 29
9. Zichyújfalu 21 9 111 45 52 -7 28
10. Dunamenti

Abroncsgyártók 22 8 113 36 56 -20 25
11. Kisapostag 22 5 512 28 60 -32 20
12. Sárszentágota 22 5 215 42 79 -37 17
13. Mezõkomárom 22 4 018 29 102 -73 12
14. Cece 23 3 218 26 73 -47 11
15. Nagyvenyim 22 6 115 32 65 -33 10
A Pálhalma II. csapattól -2 pont levonva.
A Soponya csapattól -3 pont levonva.
A Nagyvenyim csapattól -9 pont levonva.

Megyei kézilabda-bajnokság

Nem sikerült a gyõzelem
VAX Sárbogárd KE–Rácalmás SE

25:27 (10-11)
Vezette: Csõregi, Krupják.
Kapus: Németh I. – Németh II. 5, Bodoki
6, Pluhár, Rehák 1, Balogh 4, Nacsa 3,
Cserék: Borostyán – Suplicz, Szabó J. Zs. 5,
Vorsléger 1, Szabó J., Hegedüs, Kaló
Nem sikerült hazai pályán legyõznünk
Rácalmás csapatát. Ezzel egy hosszan tar-
tó sorozat szakadt meg, mivel 1 év 6 hónap
5 nap után ismét vereséget szenvedtünk
hazai pályán.
A két csapat rivalizálásához méltóan kez-
dõdött a mérkõzés, mivel csak az 5. perc-
ben született meg a mérkõzés elsõ találata
Nacsa révén. Sajnos azonban a továbbiak-
ban nem rólunk szólt a mérkõzés, a
rácalmásiaknak a félidõ közepéig sikerült
meglépniük 5 góllal (3:8). Kisebb hullám-
völgybe került a csapat, a támadások türel-
metlenül, elkapkodva lettek befejezve,
ami sajnos nem sok gólt eredményezett.
Innen még volt visszaút. Védekezésben
Hegedüs két labdaszerzéssel vétette észre
magát, ami két gyors gólt is eredménye-
zett, és a felállt fal ellen is sikerült betalál-
ni. A félidõ vége elõtt nem sokkal sikerült
feljönnünk döntetlenre, azonban a szünet-
re egygólos vendégelõnnyel mehettek a
csapatok pihenõre.
Nem kezdõdött jól a második félidõ, hi-
szen ismét a vendégek kezdtek jobban, és
sikerült meglépniük 4 góllal. Helyzeteket

hibáztunk, labdákat adtunk el, amit nem
lehet büntetlenül megúszni, és most sem
sikerült.
Azonban innentõl kezdve elszabadultak
az indulatok. Elkezdték kiszórni a sárbo-
gárdi játékosokat 2 perces büntetésekkel,
ami megpecsételte a sorsunkat a folytatás-
ban. Hegedüs Norbi már a félidõ közepe
táján kivált a játékból, aki a védekezésünk
alappillére volt. Percek teltek el úgy, hogy
kettõ a hat ellen hozták ránk a labdát a
rácalmásiak.
Innen már nem volt visszaút. 4 perccel a
vége elõtt 19:26 volt az eredmény. A végé-
re sikerült feljönnünk két gólra, ami bra-
vúr, de ez köszönhetõ annak is, hogy
két-három kétperces büntetéssel és egy pi-
ros lappal rácalmási oldalon sikerült kiala-
kítaniuk a nem túl nagy arányú vendéggyõ-
zelmet (25:27).
Következõ mérkõzésünk vasárnap 18 óra-
kor kezdõdik Bicske ellen, idegenben.
Hazai pályán május 19-én, szombaton, 18
órakor fogadjuk az Alba Regia csapatát.
Várunk mindenkit sok szeretettel!
Ezúton kérjük tisztelt kézilabdaszeretõ
barátainkat, hogy adójuk 1 %-ával segítsék
a VAX Sárbogárd Kézilabda Egyesületet.
Adószámunk: 18502710-1-07. Segítségü-
ket elõre is köszönjük!
Hajrá, Sárbogárd!

Rehák Sándor

Sárbogárdon is
születnek

(kis)csillagok
Szülõként 9 éve kísérem figyelemmel en-
nek a kis csapatnak a növekedését. Amikor
a lányom elsõsként beiratkozott Hart-
mann Gábor csoportjába, akkor még egy
csoportba jártak.
Az évek alatt a csapattagok jöttek-mentek,
csak úgy, mint az edzõik. Ákos, Zoli, Dóri
után végre úgy tûnik, a csapat egy lelkiis-
meretes, kitartó, a gyerekek nyelvén na-
gyon értõ táncos, Csillag Andi kezébe ke-
rült. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az,
hogy több szinten, több csoportban, folya-
matosan emelkedõ létszámban folyik az
oktatás. Helyet találnak a régi „öregek”, s
jól megférnek a pici kezdõkkel is. Andi re-
mekül áthidalja a köztük lévõ kor- és tánc-
tudásbeli különbséget. Reméljük, a lelkes
leányzó még sokáig fogja oktatni a tánc
szeretetére gyermekeinket, a tánctudás
mellett kialakítva a csapatszellem, a kitar-
tás, az együtt nevetés örömét is.
Külön köszönet azért a kedves gesztusért,
amikor lányainknak, Dórinak, Katának,
Fanninak, Bettinek (akik a méhcsípések
miatt nem tudtak fellépni) fájdalomdíjul a
kiscsillagok által dedikált labdát juttatott
el.
Kívánok neki kitartást, évekig tartó elfog-
laltságot hálás tanítványai körében.

Kovácsné Rehák Judit
(Kovács Fanni anyukája)



Ágnes története
Ha az ember Amerika keleti partján él, és
Hawaiiba repül, akkor tudnia kell, hogy az
idõzónák eltérése miatt már hajnali há-
romkor úgy érzi, mintha tulajdonképpen
kilenc óra lenne. Éppen ezért valahány-
szor Hawaiiba látogatok, már jóval a haj-
nali szürkület elõtt felébredek. Eleven
tettvágyat érzek magamban, s miközben
mások mélyen alszanak, engem az éhség
gyötör egy kiadós reggeli után, pedig
olyankor még egyetlen étterem sincs nyit-
va.
Így esett meg velem egyszer, hogy fél négy-
kor megindultam Honolulu utcáin abban a
reményben, hogy valahol kapok valami
ehetõt. Végül egy mellékutcában nyitott
lokálra bukkantam. Bementem, leültem a
pult elõtti ülõkére, és vártam a kiszolgá-
lást. Meglehetõsen hanyagul kezelt üzlet-
nek tûnt, aminek akár „Piszkos Kanál” ne-
vet is lehetett volna adni. Az étlapot még
az ujjam hegyével sem volt kedvem érinte-
ni, attól tartva, hogy valami undorító rovar
mászik ki belõle. De hát legjobb akaratom
mellett sem találtam jobbat.
A potrohos tulajdonos elõbújt a pult mö-
gül, és megkérdezte:
– Parancsol?
– Egy csésze kávét és egy péksüteményt –
válaszoltam.
Kitöltötte a kávét, ragacsos kezét beletö-
rölte piszkos kötényébe, aztán lemarkolt
egy süteményt a polcról. Nem képzeltem
semmi magasztosat, tudtam, hogy ezek a
sütemények a hátsó raktárban lepotyog-
nak a földre, és a cipõ orrával taszítják
odébb õket, de itt, ahol mindent láttam, ta-
lán mégis úgy illett volna, hogy egy fogóval
ráteszi a papírszalvétára.
Ahogy ott ültem hajnali fél négykor regge-
limet fogyasztva, hirtelen kinyílt az ajtó, és
meghökkenésemre 8-9 rikítóan öltözött
prostituált lépett be.
Kicsi volt a helyiség, s a hölgyek jobb és bal
oldalamon foglaltak helyet. Hangosan, kö-
zönségesen beszéltek, borzasztó kellemet-
lenül éreztem magam. Már éppen meg
akartam lépni, amikor hallom, hogy az
egyik nõ megszólal:

– Holnap lesz a születésnapom. A har-
minckilencedik.
– Na és? – vágott rá a ’barátnõje’ gonosz vi-
gyorgással. – Mit dicsekszel vele? Talán
születésnapi partira áhítozol? Süssek egy
tortát neked, és énekeljem el, hogy Happy
birthday?
– Mondd, mért vagy mindjárt olyan utála-
tos? – felelte a mellettem ülõ nõ. – Egysze-
rûen csak meg akartam említeni. Nem volt
vele semmi szándékom. Tõled meg éppen
nem várok semmit. Mért kellene, hogy ün-
nepélyt rendezz a számomra? Nekem még
soha életemben nem rendezett senki szü-
letésnapi partit.
Ezt hallva elhatározás érlelõdött bennem.
Megvártam, míg a nõk távoztak, aztán
odafordultam a dagi tulajdonoshoz.
– Ezek minden éjjel idejönnek? – kérdez-
tem.
– Igen.
– És az a nõ, aki mellettem ült? Õ is jön
minden éjjel?
– Igen – felelte a fõnök. – Az az Ágnes. Itt
van minden nap. De miért kérdi?
– Mert hallottam, hogy születésnapja lesz
holnap – válaszoltam. – Mit szólna hozzá,
ha itt holnap hajnalban összecsapnánk ne-
ki egy kis partit?
A tulaj kerek arcán szétterült a mosoly, és
õszinte örömmel mondta:
– Ez nagyszerûen hangzik! Világos. Príma
ötletnek találom.
Hátrakiabált a feleségének:
– Hé, gyere, bújj már elõ! Ennek az alak-
nak itt nagyszerû ötlete van. Holnap lesz
Ágnes születésnapja, és azt akarja, hogy
segítsünk neki holnap hajnalban egy kis
ünnepélyt összeütni.
Az asszony széles vigyorgással jött elõre.
– Hát ez csodálatos gondolat. Tudja, az
Ágnes igazán egy jóságos szívû ember, és
tulajdonképpen senkije nincs, aki valamit
is tenne érte.
– Szóval, ha egyetértenek vele, akkor hol-
nap fél háromkor itt vagyok, és kicsit kide-
korálom a helyiséget. Hozok egy tortát is.
– Szó sem lehet róla – tiltakozott Harry
(így hívták a tulajdonost) –, a torta az én
gondom lesz.

Másnap hajnalban ismét ott voltam. Vet-
tem néhány tekercs krepp-papírt, és készí-
tettem egy nagy kartonlapot ezzel a felirat-
tal: „Boldog születésnapot, Ágnes!” Kidí-
szítettem a helyiséget, úgyhogy végül egész
jól nézett ki.
A fõnökasszony, úgy látszik, csinált egy kis
propagandát, mert negyed négyre szinte a
város összes prostituáltja megjelent. Tele
lett a helyiség utcanõkkel… és én ott áll-
tam közöttük!
Pontosan fél négykor nyílt az ajtó, és Ág-
nes belépett a barátnõjével. A többieket
elõre kioktattam, s amikor Ágnes belépett,
mindnyájan felkiáltottunk: „Boldog szüle-
tésnapot!”
Még soha nem láttam embert így meghök-
kenni, hogy egy szó sem jött ki a torkán.
Mintha villám érte volna az ünnepeltet. A
szája tátva maradt, a térde elkezdett resz-
ketni. Barátnõje támogatta, s miközben
Ágnes odavánszorgott az egyik székhez,
rázendítettünk valamennyien: „Happy
birthday to you!” Ahogy az ének végéhez
közelítettünk, ahol ez következik: „Happy
birthday kedves Ágnes, happy birthday to
you!” – Ágnes szemét elfutotta a könny.
Mikor aztán behozták a születésnapi tortát
is az égõ gyertyákkal, nem bírta tovább, el-
kezdett hangosan zokogni.
– Gyere, Ágnes, fújd el a gyertyákat –
brummogta Harry. – Gyere már! Ha nem
jössz, nekem kell elfújnom – és néhány
végtelennek tûnõ másodperc után valóban
meg is tette. Majd odanyújtott a születés-
naposnak egy kést. – Vágd fel szépen, Ág-
nes. Mindnyájan akarunk egy darabkát be-
lõle.
Ágnes ránézett a tortára. Le sem vette róla
a tekintetét, úgy mondta szelíden:
– Te, Harry, nem lenne baj, ha én… úgy
gondolom, megtehetném, hogy én… va-
gyis, amit mondani szeretnék… hogy nem
tarthatnám meg egy kicsit a tortát? Szó-
val… muszáj most azonnal, feltétlenül me-
genni?
Harry vállat vont.
– Oké, persze hogy lehet. Tartsd meg nyu-
godtan. Akár haza is viheted.
– Ó, komolyan? – kérdezte Ágnes, aztán
rám nézett. – Itt lakom ebben az utcában,
egy pár házzal odébb. Csak néhány percre
hazaszaladnék, hogy megmutassam
anyámnak, ha lehetséges. Utána azonnal
visszajövök. Becsületszavamra.
Leugrott az ülõkérõl, kezébe vette a tortát,
s maga elõtt tartva, mint valami értékes
ereklyét, lassan megindult az ajtó felé.
Mind mozdulatlanul álltunk, s néztünk
utána, amíg el nem tûnt. Amikor az ajtó
becsapódott, teljes csend ereszkedett a he-
lyiségre. Mivel semmi nem jutott eszembe,
amit mondhattam volna, megkérdeztem:
– Mi lenne, ha most röviden imádkoz-
nánk?
Visszatekintve meglehetõsen furcsának
tûnik, hogy egy szociológus hajnali fél
négykor Honolulu bisztrójában imaórát
tart prostituáltakkal, de abban a pillanat-
ban valahogy ez tûnt egyedül helyesnek.
Imádkoztam Ágnesért. Imádkoztam a
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Köszönetünket fejezzük ki
a rendelõintézet orvosainak,

körzeti orvosainak, ápolóinak,
asszisztenseinek, akik

Mráz Ferenc

gyógyításában részt vettek.

Külön köszönet
dr. Lévai Katalinnak és

munkatársainak, a röntgen,
a labor és minden

egészségügyi dolgozónak.

Köszönetet mondunk
azoknak, akik

Mráz Ferenc

temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek

és részvétükkel
megtiszteltek bennünket.

Külön köszönet
a Lekner Kegyelet

Temetkezési Kft.-nek
a lelkiismeretes munkáért.
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megmentéséért, imádkoztam, hogy új éle-
tet kapjon, hogy Isten támogassa õt kegyel-
mesen.
Amikor befejeztem, Harry odahajolt hoz-
zám a pult fölött:
– Te el sem árultad nekem, hogy prédiká-
tor vagy – mondta. – Aztán melyik egyház-
hoz tartozol?
Ez volt egyike azoknak a pillanatoknak,
amikor az embernek a megfelelõ pillanat-
ban a megfelelõ szó jön az ajkára:
– Én egy olyan egyházhoz tartozom, ame-
lyik hajnali fél négykor születésnapi partit
rendez utcanõknek.
Harry hallgatott egy pillanatig, aztán meg-
vakarta a fejét:
– Á, engem ilyesmivel nem tudsz megetet-
ni. Ilyen egyház egyáltalán nem létezik. Ha
volna, én rögtön jelentkeznék tagnak.
Ilyen egyházba szívesen belépnék.
Azt hiszem, mindnyájan így érzünk. Vagy
nem lépnénk be szívesen egy egyházba,
mely hajnali fél négykor utcanõknek szüle-
tésnapi partit rendez?
Jézus ilyenféle egyházat alapított a vilá-
gon. Nem tudom, hogy a többi egyház hon-
nan támadt, amelyekben mindig minden
olyan perfekt, olyan makulátlan. De aki
csak olvassa az Újtestamentumot, felfedez
benne egy Jézust, aki szívesen asztalhoz ül
paráznákkal és mindenféle kitaszítottal. A
vámszedõk és „bûnösök” szerették Jézust,
mert velük együtt evett. A társadalom lep-
rásai Jézusban olyan embert találtak, aki
közösséget vállalt velük. Miközben a szu-
perkegyesek nem tudtak mit kezdeni a
Mesterrel, a magányosok, akiket általában
soha nem hívtak meg semmilyen ünnepre,
ellenállhatatlanul vonzódtak hozzá. A mi
Urunk, Jézus olyan volt és ma is olyan, aki
szívesen rendez ilyen partit. Álljon sze-
münk elõtt a keresztyénség központi di-
menziója: Isten országa egy ünnep.

Tony Campolo

Forrás: Élet és Világosság 2007/1

A Schola Catholica
Celldömölkön

Ez év április 29-én a Schola Catholica Ka-
marakórus meghívást kapott Celldömölk-
re.
A rendezvényt Bárdos Lajos karvezetõ, ze-
nepedagógus, zeneszerzõ, egyházzenész, a
kórusmozgalom kiemelkedõ alakja tiszte-
letére rendezik meg a városban minden év-
ben. A fenti idõpontban a 21. fesztivált tar-
tották. Erre a fesztiválra kapott meghívást
a mi kórusunk is.
A rendezvény két részbõl állt.

Elsõként a Római Katolikus Kegytemp-
lomban tartott ünnepi misén vettünk részt
a következõ kórusokkal: Liszt Ferenc Ve-
gyeskar (Celldömölk), Apáti Capella Kó-
rus (Zalaapáti), Szentgotthárdi Városi
Vegyeskar (Szentgotthárd), Schola Cat-
holica Kamarkórus (Sárbogárd).
Igazán felemelõ érzés volt a négy kórus kö-

zös éneklésében részt venni és hallani
Uhlár Gyula „Ó Kiscelli Szent Szûz”, vala-
mint Bárdos Lajos „Missa Tertia” és
„Aeterne Rex” kórusmûveit Bejcziné Né-
meth Tünde orgonakíséretével.
A szertartást követõen Süle Ferenc kar-
nagy vezetésével mindenkit megvendégel-
tek a házigazda celldömölkiek egy finom
ebéddel.
A kis lazítás és pihenõ után készültünk a 15
órakor kezdõdõ emlékkoncertre, a Keme-
nesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
kamaratermében tartandó fellépésre.

A városi önkormányzat kulturális vezetõ-
jének megnyitója után került sor a fenti
énekkarok bemutatkozására. Az elõadott
mûvek között szerepeltek közismert dara-
bok Bárdos Lajostól, illetve egy-egy külön-
leges énekszám („nyelvtörõ ének”). A fel-
lépõk sorrendjében a mi kamarakórusunk
a fesztivál végén szerepelt szép sikerrel.
Megjegyzendõ, hogy a mi kórusunk volt a
legfiatalabb, a megalakulást figyelembe
véve. Ennek ellenére szép sikert könyvel-

hettünk el. Kórusunkat zongorán Molnár
Marcell és trombitán Bartalics Bertalan
kísérte. Természetesen Bakonyi István ve-
zényelt és konferált is.
A négy kórus zárásként Bárdos Lajos „Tá-
bortûznél” címû mûvét énekelte, melyet a
lelkes közönség igen hálásan fogadott és
nagy tapssal jutalmazott.

A jó hangulatú koncert után a mûvelõdési
ház földszintjén hazaindulás elõtt svédasz-
talos vacsora várta a vendégkórusokat.

A vacsora elõtt kórusunk a „Székely asztali
áldás” énekkel köszönte meg a vendéglá-
tást. Természetesen az ilyenkor szokásos
egymást köszöntõ dalok is elhangzottak, és
a karnagyok sûrûn cserélgették a kottákat.

Rövid búcsúzás után hazaindultunk.

A következõ fellépés Székesfehérváron
lesz május 11-én.

gap

Köszönet
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
azért, ami ma az egyik sárbogárdi
gyógyszertárban történt velem.

A gyógyszertár egyik dolgozója (egy õsz
hajú, mosolygós hölgy) igazán készsé-
ges a betegekhez, amit már másoktól is
hallottam, és most magam is megta-
pasztalhattam. Felvilágosítást, tanácso-
kat ad nekünk, betegeknek. Köszönöm
kedvességét ezúton is!

Jó érzés ilyen helyre bemenni a mai vi-
lágban, és ilyen emberekkel találkozni.
Bárcsak többet lenne ott! De gondo-
lom, más dolga is akad a munkahelyén.

Még egyszer köszönet mindenért!

Egy oda járó beteg
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Rakott burgonya brokkolival és spenóttal

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 2 dl tejföl, 2 tojás, 25 dkg brokkoli, 20
dkg spenótlevél, só, bors, fokhagyma, szerecsendió, vaj, olaj.
Elkészítés: mossuk le jó alaposan a burgonya héját, és sós vízbe te-
gyük fel fõni.
Ezalatt futtassuk meg kevés olajon a fokhagymagerezdeket, és
fonnyasszuk meg az olajban a spenótleveleket. A puhára fõtt bur-
gonyákat hámozzuk meg, vágjuk vastagabb, lapos szeletekre.
Kenjük ki vajjal egy hõálló edény alját. Tegyünk az edény aljára
egy sor burgonyát, egy sor brokkolit (ha nem mélyhûtött, akkor
elõtte azt is meg kell fõzni) és egy sor spenótot. Majd fedjük be a
burgonyával a tetejét. Keverjük el a két tojást a tejföllel és fûsze-
rezzük sóval, borssal, szerecsendióval. A tojásos tejfölt öntsük a
rakott burgonya tetejére, de akár a rétegek közé is tehetünk. Kö-
zepes lángon süssük 30 percet elõször lefedve, majd süssük arany-
barnára a tetejét.

Spenótos penne olívabogyóval

Hozzávalók: 1 kg penne tészta, 60 dkg spenótlevél, 2 gerezd fok-
hagyma, 5 dkg vaj, 10 dkg juhtúró, 2 dl tejszín, 2 kanál tejföl, olaj,
30 db fekete olívabogyó, só, bors, (parmezán sajt).
Elkészítés: a penne tésztát fõzzük ki sós, forrásban lévõ vízben. A
vajon pirítsuk meg a zúzott fokhagymát, majd adjuk hozzá a spe-
nótleveleket. Fûszerezzük sóval, borssal. A juhtúrót keverjük ki a
tejszínnel és a tejföllel simára. Szûrjük le a kész tésztát és adjuk a
spenóthoz, kissé forgassuk át a vajon. Keverjük hozzá a juhtúrós
mártást. Vágjuk apróra a fekete olívabogyókat, majd keverjük ezt
is a penne tésztához. Dolgozzuk jól össze a tésztát és a mártást, és
már tálalható is. Tipp: megszórhatjuk a tészta tetejét reszelt par-
mezánnal.

Salátafõzelék burgonyával

Hozzávalók: két fej nagyobb fejessaláta, 75 deka burgonya, kevés
só, 3 deka zsír, 2 deka liszt, 1 gerezd fokhagyma, kevés paprika,
kis kanál ecet, 2 deci tejföl.
Két fej saláta felsõ leveleit eldobjuk, a megmaradt fejeket ketté-
vágva vékony metéltnek megvagdaljuk. Jól megmosva a vizet le-
csurgatjuk. Kb. háromnegyed kg burgonyát meghámozva, kocká-
ra vágva, sós vízben felteszünk fõzni. Mikor a burgonya forr, a sa-
látát beletesszük és addig fõzzük, amíg a burgonya meg nem pu-
hult. Vékony, piros, fokhagymás, paprikás rántást adunk hozzá,
amikor a rántással forr a saláta, egy kiskanál nem erõs ecetet és
két deci tejfölt adunk hozzá és 5 percig forraljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI FEHÉR – SÖTÉTKÉK
Ilyenkor kivirágoznak nálunk az utcák. A virágszirmok általános
támadása minden más hatást eljelentéktelenít. Szirmok a fák ága-
in, szirmok az ablakokban, a virágcserepekben, de még az apró
gyomnövénykék levelei között is. Némelyik délelõttön azonban
speciális virágzás is indul a járdákon. Megjelennek a diáklányok
fehér, sötétkék galléros matrózblúzai. Tagadhatatlan ugyanis,
hogy ezeknek is van valami virágszerû hatása. Élénken elütnek a
többi szokványos ruházat színétõl, viselõik pedig, a fiatal lányok is
a virágzás állapotában vannak. És csoportosan tûnnek föl, ami
szintén a virágfélék sajátsága. Elérkezett a ballagás, az írásbeli
érettségik, a különféle vizsgák szezonja, a diáklány ilyenkor elõ-
veszi a szekrény aljáról a régóta ott szunnyadó matrózblúzt, ki-
mossa, kivasalja, és a tükör elõtt fintorgó ajakkal igazgatja magán.

A lányok nem nagyon szeretik ezt a ruhadarabot. Tulajdonkép-
pen uniformis. Viselõjét egyformává teszi másokkal, márpedig az
ember, fõleg ha nõnemû, különbözni szeret a többiektõl. Határo-
zottan kimondhatjuk viszont, hogy matrózblúzok nélkül szegé-
nyebb lenne a világ. Olyan színfolt ez a könnyû ruhadarab, amely
az ifjúkor szépségét szimbolizálja, az utcákra csempészi a diákvi-
lágot, a nevetést, viháncolást, titkos szerelmet, folyosói tereferét.
Azt a látszatot kelti, hogy létezik a felnõttkor terheitõl mentes
élettér. Tudjuk, hogy a diákszív is tele van gyötrelemmel, de a fel-
nõtt ember számára ezek a gyötrelmek irigylésre méltóak, az
apukák, anyukák szívesen cserélnének csemetéikkel ebben a te-
kintetben is.

Rejtély, hogy ezeknek a többnyire karcsú tüneményeknek mi kö-
zük van a tengerek szelektõl, viharoktól cserzett bõrû kalandorai-
hoz, a matrózokhoz. A hajósnép valószínûleg valami praktikus
okból illesztett matrózgallért hátul a tarkó alá. Talán a hullámok
fölött szüntelenül zúgó szelektõl óvta a nyakat? Vagy lehet, hogy
eredetileg csuklya volt ez, s az volt a szerepe, hogy a fedélzetre
csapó hullámoktól védjen? Olyat is olvastam, hogy a régebbi ha-
jósvilágban divatkövetelmény volt a zsírozott hajfonat, s ez a gal-
lér az elzsírosodástól óvta az inget. Az biztos, hogy a mai diáklány-
ok nem szállnak a tengerekre, nem rángatnak vitorlaköteleket.
Az õ matrózgallérjuk kifejezetten esztétikai célokat szolgál. Fia-
talos hatása van, némely divattervezõ idõsebb hölgyek számára is
komponál matrózgalléros kreációt olyan alig titkolt céllal, hogy
viselõik valamiképp elnyerjék a diákkor csalóka látszatát. Az igazi
diáklányok meg ódzkodva veszik föl. Ilyen a világ: soha nem az a
jó, ami van.

Valószínûnek tartom, hogy vannak, akiknek a tavaszi virágzással
is bajuk van.

(L. A.)

Pénteken többnyire napos
lesz az ég hazánk felett, a
Dunántúlon növekedhet
meg a fátyolfelhõzet a délutáni órákban. A légmozgás az or-
szág nagy részén gyenge lesz. Szombaton markáns hidegfront
éri el hazánkat, északnyugat felõl erõsen megnövekszik a fel-
hõzet és egyre többfelé alakul ki záporesõ, zivatar. Az észak-
nyugatira forduló szél egyre többfelé megélénkül, helyenként
meg is erõsödik. Vasárnap országszerte erõsen felhõs vagy bo-
rult lesz az ég, délen többfelé, északon elszórtan várható esõ,
záporesõ. Az északi irányból fújó szél általában mérsékelt lesz.
A jövõ hét elején folytatódik a változékony idõ, hétfõn szórvá-
nyosan, kedden többfelé várható csapadék.

www.metnet.hu

IdõjárásHázasságkötések
Áprilisban a következõ párok kötöttek házasságot Sárbogár-
don:

KISS ÁKISS ÁGNES (SáGNES (Sárbogárbogárd) érd) és KAKAS JÓs KAKAS JÓZSEFZSEF
(Sá(Sárbogárbogárd) árd) április 14-éprilis 14-én;n;

VISI ANNAMÁRIA (Sárbogárd) és VIDA KÁROLYVISI ANNAMÁRIA (Sárbogárd) és VIDA KÁROLY
(Sárbogárd) április 14-én;(Sárbogárd) április 14-én;

KRUPA ROZÁLIA (Sárbogárd) és NÉMETH ZOLTÁNKRUPA ROZÁLIA (Sárbogárd) és NÉMETH ZOLTÁN
(Mezõkomárom) április 28-án.(Mezõkomárom) április 28-án.

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspárok
hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a ne-
hézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség
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Mátyás és az anyóka
Mátyás király vadászgatott egy rengeteg
erdõben társaival. Délfelé járt az idõ, ké-
szítette a szakács az ebédet, de Mátyás az
idõ alatt úgy elcsámborgott, hogy eltévedt.
Ráesteledett, de még mindig nem lelte ba-
rátait. Elfáradt, elcsigázódott, mikor meg-
pillantott egy pislogó fényt. No, oda már
bemegy, megpihen éjszakára. Egy öreg
anyóka lakott ott. Beköszönt:
– Adjon isten jó estét, édes öreganyám!
– Adjon isten neked is, fiam! Mi járatban
vagy?
– Eltévedtem. Vadásztam társaimmal, de
sehogy nem találom õket.
– Édes fiam, a sötétben már úgysem talá-
lod meg õket, ha a világosban nem találtad.
Itt van ez a dikó, ezen megpihenhetsz reg-
gelig. Vacsorát nem tudok neked adni...
De várjál csak, van egy tyúkom, azt levá-
gom.
Levágta az anyóka a tyúkot, megkopasz-
totta, fõzött belõle jó húslevest.
Megmelegedett Mátyás szíve, mikor eléje
tette az anyóka a párolgó, finom levest.

Megolvasta, hány zsírszem gyöngyözik a
leves tetején, és azt mondta:
– Tudod-e, anyóka, ki vagyok én? Bizony
Mátyás király.
– Ó, fiam, ne haragudj rám, nem ismerte-
lek meg, és királyhoz illõen meg sem tisz-
teltelek.
– Nagyon elégedett vagyok, anyókám,
mert egyetlen tyúkodat is levágtad a ven-
dégnek, és megfõzted levesnek. Most
annyi aranyat kapsz tõlem, ahány zsír-
csepp gyöngyözik a levesed tetején.
Elõvette Mátyás király a pénzes zsákját, és
híja nélkül kiszámolta az asztalra az ara-
nyakat.
No, erre betoppantak vadásztársai.
– Jaj, királyunk az egész erdõt bejártuk ér-
ted! Miért jöttél el ilyen messzire tõlünk?
Nagyon aggódtunk érted.
Közben meglátták az asztalon a sok ara-
nyat, megtudták, miért kapta az anyóka a
gazdag jutalmat.
,,No – gondolta magában a kuktája –, majd
fõzök én a királyomnak olyan zsíros levest,

hogy nem gyõzi nekem az aranyakat olvas-
ni a zsákjából.”
Hazamentek. A kuktája mindjárt másnap
elkészítette a tyúkhúslevest, feltálalta.
Mátyás király sejtette, honnan fúj a szél,
hát méregbe gurult:
– Te kukta, elrontottad a levest, ehetetlen,
mert csurom zsír az egész. Többet nem le-
szel a kuktám, amerre akarsz, arra me-
hetsz!
Lekókadt fejjel hagyta ott a kukta a királyi
udvart. Sok aranyat akart, de nem kapott
semmit.

(népmese)
Forrás: egyszervolt.hu

I. Alsószentiváni Kosárlabdakupa
Iskolánkban új hagyományt szeretnénk teremteni egy körzeti ko-
sárlabdatorna évenkénti lebonyolításával, mivel kevés az olyan
kosárlabdaverseny, ahol a környék iskoláinak csapatai ebben a
szép sportágban összemérhetik tudásukat. Valamennyi iskolának
küldtünk meghívót, számítva arra, hogy amint a mi iskolánk szinte
minden környékbeli versenyen igyekszik magát megméretni és
hírnevét képviselni, úgy ehhez hasonlóan a szomszédos iskolák is
megtisztelik saját szervezésû versenyünket.
Tanulóink már hetek óta készültek a tornára, lelkesen végezték
mindennapi edzéseiket. Bár a vártnál kevesebb iskola képviseltet-
te magát rendezvényünkön, akik eljöttek, nem bánták meg, hi-
szen szép, napsütéses, tavaszi délutánon játszhattak egy jót.
A verseny döntõjébe végül három csapat jutott be, akik közül a
tornát az alsószentiváni All Stars csapat (Kocsis Zoltán, Lengyel
Benjámin, Nyári Tibor, Pap Gergõ, Pap Krisztián, Pap Norbert)
meggyõzõ játékkal nyerte meg; egyénileg és csapatként is szépen
játszva hódították el a kupát.
Dicséret illeti az ezüstérmes dunaföldvári Magyar László Gimná-
zium csapatát is (Béda Bálint, Kelemen Soma, Kéri Dominik, Ké-
ri Valentin), akik csere nélkül játszották végig az összecsapáso-
kat, és bár nem szerepeltek még ebben az összetételben, becsület-

tel megküzdöttek minden labdáért, ami a második helyet jelen-
tette számukra.
A bronzérmet pedig az Alsószentiván Junior csapat szerezte meg
(Biber Dávid, Biber Mihály, Kovács András, Kovács Sándor, Mé-
száros László), akik – bár szép kosarakkal villantották meg leendõ
oroszlánkarmaikat, igazolva, hogy a jövõ az övék lehet – a két leg-
fontosabb mérkõzésüket az elõttük végzõkkel szemben vereség-
gel zárták.
Helyezéstõl függetlenül a torna minden csapata kapott emlékla-
pot, illetve a helyezettek oklevelet, s a tornagyõztes a kupát is
begyûjtötte.
A torna legjobb játékosa Pap Krisztián lett, aki jutalomként egy
kosaras mezzel lett gazdagabb.
Minden csapatnak ezúton köszönjük a részvételt, vendégeinknek
külön köszönjük, hogy meghívásunkat elfogadva õk is viszonoz-
ták a mi látogatásainkat, s bízunk benne, hogy jövõre ismét szín-
vonalas összecsapásokat láthatunk, akár még több csapat részvé-
telével és még értékesebb díjakkal.

Kiss Attila

TAVASZ A BIOGAZDASÁGBAN
Egész napos program

a Kishantosi Vidékfejlesztési Központban

Elõadásokkal, határszemlével, gép- és kertbemutatóval

Helyszín: Kishantos (Fejér megye)
Idõpontok: 2012. május 17., 25., 30., 10.00–16.00-ig

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Részvételi díj: 2.000 Ft/fõ, mely az ebédet is magában foglalja.
Jelentkezési határidõ: az adott programot megelõzõ nap délig.

Tel.: 70/4535-748, 30/3850-379, fax: 25/506-021
E-mail: kishantos@enternet.hu
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Május 12., 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 Aranymetszés
11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35 Zöld Tea 13.05
Boxutca 13.40 Forma-1 15.25 Tetõtõl talpig 15.55 Ítéletnapig 16.35 A szövet-
ség 17.30 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 19.55 Sport-
hírek 20.10 Jóasszony: Akirõl egy város beszél 21.45 Szeretettel Hollywood-
ból 22.15 Friedrich Schiller: Stuart Mária 0.25 Nagyon zene: Koncertsorozat
1.25 Porrá leszünk
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.25
Asztroshow 11.25 Házon kívül 11.55 Autómánia 12.35 Amerika legkemé-
nyebb melói 13.35 Lost – Eltûntek 14.40 Castle 16.40 Dumb és Dumber:
Dilibogyók 2. 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csillag születik 21.55 Ca-
sanova 0.10 A texasi láncfûrészes mészárlás: A kezdet 1.50 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Egyik kutya, másik nem!
10.30 Babavilág 11.00 9 hónap 11.30 Tûsarok 12.00 Bajnokok Ligája magazin
12.30 Én is szép vagyok 13.00 TopSpeed 13.30 Autóguru 14.00 Sheena, a
dzsungel királynõje 15.00 Bûbájos boszorkák 16.00 Rejtélyek kalandorai 17.00
Sas Kabaré 18.00 Nagy takarítás 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Kongó
21.35 Men In Black – Sötét zsaruk 2. 23.20 A szabadság útján 2/2. 1.05 Ezo.tv
2.05 Kalandjárat 2.30 Teleshop 3.00 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel
9.05 Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35
G7 – Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelen-
lét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 19.05 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.53
Mese 20.05 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Regényes történelem 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 13., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kortárs 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 Útmutató 10.05 A közösség szolgálata 10.30 Útmutató 10.55 Kérdések a
Bibliában 11.10 Református magazin 11.35 Református ifjúsági mûsor 11.45
Evangélikus templomok 12.00 Hírek 12.05 Zegzugos történetek 12.35 Út Lon-
donba 13.05 TS – Sport7 13.30 Forma-1 16.25 Videoton FC – Gyõri ETO bajno-
ki labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Magyarország, szeretlek! 21.25 Munkaügyek – Irreality Show 22.25 Hajnali
mentõakció 0.30 Woodstock a kertemben
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Teleshop
11.30 Törzsutas 11.55 Férfikézilabda-mérkõzés 13.40 Gossip Girl – A pletyka-
fészek 14.35 Hetedik érzék 15.30 True Calling – Az õrangyal 16.35 Mindent
bele, fiúk! 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Hullámtörõk 22.40 Heti hetes
0.00 Portré 0.40 44 perc
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.40
Nagy vagy! 10.30 Beyblade 11.00 Egészségmánia 11.10 Talpig nõ 11.30 Ka-
landjárat 12.00 Borkultusz 12.30 Stahl konyhája 13.00 Több mint testõr 13.30
A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.30 Monk – Flúgos nyomozó 15.30 Bûbá-
jos boszorkák 16.30 Kongó 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Az elveszett frigy-
láda fosztogatói 22.15 Frizbi Hajdú Péterrel 23.15 Elit egység 0.15 Magyar
szépség 2.15 Ezo.tv 2.50 Napló 3.40 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 Formabontó vasárnap délután 16.05 Szonda
16.35 Oxigén 17.00 Krónika 17.20 Vyborg-Ferencváros KEK-döntõ 18.30 Je-
lenlét 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.53
Vers napról napra 21.04 Irodalmi újság 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

Május 14., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.10 Orvosi bûn-
ügyek 10.00 Marionettek – Az Accettella család bábszínháza 10.55 Most a
Buday! 11.25 Napirend elõtt 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma ma-
gazin 12.55 Domovina 13.30 Marslakók 14.00 A szövetség 14.55 Angyali érin-
tés 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 Kékfény 21.40
Hacktion 22.35 Az este 23.10 Aranymetszés 0.10 Múlt-kor 0.40 Zöld Tea 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 10.30 Top Shop
12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 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 gyanú árnyékában 20.00 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Dr.
Csont 22.20 Showder Klub 23.30 Pokerstars.net Big Game 0.25 Reflektor 0.40
Vérszomjas szörnyeteg

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl kony-
hája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 Karácsony a Riviérán
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 NCIS 23.20 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00 NCIS
2.40 Aktív extra 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 13.24 Zene 13.30 A görög katolikus
egyház félórája 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 15., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.10 Orvosi bûn-
ügyek 10.05 Mindenbõl egy van 11.00 Kékfény 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Marslakók 14.00 Hacktion
14.55 Angyali érintés 15.45 Capri – Az álmok szigete 16.45 MM 17.45
Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Marsla-
kók 20.40 Doc Martin 22.15 Az este 22.50 Tudorok 23.40 A rejtélyes XX. szá-
zad 0.10 Angi jelenti 0.45 Everwood 1.25 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 10.30 Top Shop
12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 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 gyanú árnyékában 20.00 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 A
mentalista 22.25 A Grace Klinika 23.35 Reflektor 23.50 Kerülõutak
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhá-
ja 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Vadak ura 3.: Braxus
szeme 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 A tábornok lánya 23.35 TotalCar 0.05 Tények 0.40
Ezo.tv 1.15 Az ember, aki nappal aludt 3.00 TotalCar 3.25 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 római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabaré-
matiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.03 Üt-
közõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gye-
reksáv 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 16., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.05 Orvosi bûn-
ügyek 9.55 Magyarország, szeretlek! 11.10 Útravaló 11.30 Átjáró 12.00 Hír-
adó 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 17.45 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Kasszasiker 21.30 On The Spot 22.25 Az
este 23.00 Kortárs 23.30 Árnyékban harcolók 0.25 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 10.30 Top Shop
12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 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 gyanú árnyékában 20.00 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 Le-
gyen Ön is milliomos! 22.30 Házon kívül 23.05 XX. század – A legendák velünk
élnek 23.40 Reflektor 0.00 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl kony-
hája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Az olajherceg 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 Skandinávlottó-sorso-
lás 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek
23.20 Én is szép vagyok 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00 Doktor House 1.50 Szü-
letett 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.

Május 11., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitéleti archívum: Pünkösdre
készülve 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és
0.00 Lapszemle

Május 12., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport, benne Hintók Verse-
nye Sárbogárdon 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lap-
szemle 19.00 Alapi családi nap (80p), Iringó (ism.), Közbiztonsági
tájékoztató (ism.) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Május 13., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti hír-
adó 14.00 Alapi családi nap (80p), Iringó (ism.), Közbiztonsági tá-
jékoztató (ism.) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitéleti archívum: Pün-
kösdre készülve 23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 14. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitéleti archívum: Pünkösdre
készülve 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Ballagás a gimiben
(60p), Interjúk fogathajtókkal (20p), Az új tûzoltóparancsnok:
Kõvágó Dezsõ (40p), Templomavató Alapon (90p) 23.00 és 0.00
Heti híradó

Május 15., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport, benne Hintók Verse-
nye Sárbogárdon 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi ülés
23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 16., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Ballagás a gimiben (60p), In-
terjúk fogathajtókkal (20p), Az új tûzoltóparancsnok: Kõvágó
Dezsõ (40p), Templomavató Alapon (90p) 13.00 Heti híradó
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle

Május 17., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszem-
le 19.00 Hitéleti archívum: Pünkösdre készülve 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 17., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.10 Orvosi bûn-
ügyek 10.10 Poén péntek 11.10 Kasszasiker 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Rondó 13.25 Marslakók 13.55 Négy szellem 14.50 Angyali érintés
15.40 Capri – Az álmok szigete 16.35 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj tal-
pon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Elcserélt lányok
21.30 Fábry 22.50 Az este 23.25 Piszkos meló 1.00 Everwood 1.45 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 10.30 Top Shop
12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 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 gyanú árnyékában 20.00 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 Én, a
robot 23.40 Tudorok 1.00 Reflektor 1.15 Infománia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.45 Stahl
konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.10 Ezo.tv 12.45 Túlvilági papa
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-Rossz-
ban 21.20 Csupasz pisztoly 23.00 Aktív 23.30 Tények 0.05 Ezo.tv 0.40 Csu-
pasz pisztoly 2.00 Segíts magadon! 2.25 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 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 18., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.10 Orvosi bûn-
ügyek 10.05 Fábry 11.25 Tetõtõl talpig 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 Marslakók 14.00 Elcserélt lányok 14.50 An-
gyali érintés 15.40 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 9.20 Gyõzike 10.30 Top Shop 12.00 Hír-
adó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva 15.15 Dög-
lött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó
19.05 A gyanú árnyékában 20.00 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 CSI: Miami
helyszínelõk 22.25 Gyilkos elmék 0.30 Reflektor 0.45 Törzsutas 1.10 Kemény
zsaruk 2.05 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 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A baptista egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Kö-
zelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Hatá-
rok 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 m2-es üzlethelyiség
Sárbogárdon, frekventált helyen,

kedvezõ áron eladó!
06 30 363 7533

Nyári angol nyelvtanfolyam!
700 Ft/tanóra.
Részletfizetés!

Horváth Veronika 06 70 376 5261

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)

Eladó Rétszilason kétszobás családi ház nagy
kerttel, szõlõ, gyümölcsfák. 06 (25) 471 984
Daewoo Tico 1998-as évjárat, 800 cm3, folya-
matosan szervizelt, garázsban tartott lejárt mû-
szakival olcsón eladó. 06 (30) 398 8570 (4508738)

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
Háromszobás, 100 nm-es összkomfortos ker-
tes családi ház eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 246
0080 (4508448)

Paprika –paradicsompalánta eladó. Tinódi 21.
Sárbogárdon a Salamon utcában családi ház,
sürgõsen eladó. 06 (20) 576 1342 (4508791)

Rántanivaló csirkék május 12-tõl eladók.
Bodoki Tamás, Tinódi 107. 06 (30) 466 3308
Tûzifa eladó! Cser hasított: 1950 Ft, akác hasí-
tott: 2380 Ft, akác kugli: 2280 Ft, vegyes tûzifa
kugli: 2000 Ft, hasított 2150 Ft. 06 (20) 406
9267 (4508929)

Trabant 1.1 megkímélten, 50.000 km-rel eladó.
06 (20) 332 4433

Nõi szemüveget találtak az Ady E.-ltp. közelé-
ben. Világos barna színû tokban. Érdeklõdni:
Mádi Mihálynál, Damjanich utca 20.

Letojt tyúkok eladók Mezõfalván. Ménes major,
mindennap 7-14-ig. 06 (30) 204 4675

Palánta, zöldség növények és egynyári virágok
eladók. Hétfõtõl péntekig 14 órától, hétvégén
egésznap. Tósoki, Nagyhörcsök 06 (30) 464
0345 (4508926)

2006-os amerikai stílusú családi ház a központ-
ban, sürgõsen eladó. 06 (20) 982 4819 (4508880)

Tárcsás mosógép, jó állapotban, olcsón eladó.
06 (25) 462 218 (este)

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi idõ-
pontokban és településeken 9.00-14.00 óra között karban-
tartási munkákat végzünk:

Május 14. Mezõkomárom medencemosás

Május 15. Mezõkomárom glóbuszmosás

Május 16. Sárosd medencemosás

Május 17. Sárosd glóbuszmosás

Május 21. Perkáta medencemosás

Május 22. Perkáta glóbuszmosás

Május 23. Szabadegyháza medencemosás és
lakótelepi glóbuszmosás

Május 24. Szabadegyháza falusi glóbuszmosás

Ezeken a napokon az adott településen megszokottnál ki-
sebb víznyomás, esetleg idõszakos vízhiány várható. A
munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá
válhat, mely az egészségre nem ártalmas. Az ezt okozó
anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.

Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük fogyasztóink türel-
mét és megértését.

FEJÉRVÍZ ZRT.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

NÕI, FÉRFI, GYERMEKNÕI, FÉRFI, GYERMEK
FODRÁSZAT!FODRÁSZAT!

HAJVÁGÁSHAJVÁGÁS

HAJFESTÉS, MELÍROZÁSHAJFESTÉS, MELÍROZÁS

HAJHOSSZABBÍTÁSHAJHOSSZABBÍTÁS

Bejelentkezés várakozás nélkül.Bejelentkezés várakozás nélkül.

Ady E. út 168. (lottózó mellett)Ady E. út 168. (lottózó mellett)

06 70 883 836306 70 883 8363
NYITÁSI AKCIÓ!NYITÁSI AKCIÓ!

FRIZURAKÉSZÍTÉSFRIZURAKÉSZÍTÉS
(mosás-szárítás) – 990 Ft!(mosás-szárítás) – 990 Ft!
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Meghívó

2012. május 19.

Plank Antal
Emléktúra

Helyszín: az Örspusztai halastavak
környéke.

Találkozás Killer Gáborék
halásztanyáján.

Program:
9.30: megnyitó, megemlékezés a túra
névadójáról;
10.00: túra a tavak mentén;
13.00: ebéd, utána szabadon választott
programok;
16.00: bezárás.
Költségek: autóbusz viteldíja – 200 Ft,
étkezés díja – 1.800 Ft.
Az étkezés díja a bõséges halászlé és az
elfogyasztott italok árát tartalmazza.
Az étkezési igényt legkésõbb 17-én 19
óráig kérjük jelezni a 06 (30) 429
8964-es mobiltelefonszámon, vagy a 06
(25) 625 524-es vonalas telefonszámon,
illetve a nemeth-pal@freemail.hu cí-
men.
További tájékoztatás is a fenti címeken
kérhetõ!
Szeretettel várjuk, szép idõt, kellemes
túrázást kívánunk!

SÁRBOGÁRDI VÁROSI BIZOTTSÁG

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

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

EGY KIRÁNDULÁSRA
A SZÁZHALOMBATTAI MATRICA MÚZEUM

ÉS RÉGÉSZETI PARKBA.

Indulás: autóbusszal,
2012. május 20-án 9 órakor a Hõsök terérõl.

Hazaérkezés: kb. 17 órakor.

Program: a Matrica Múzeum megtekintése, látogatás a Régészeti Parkban, ahol a
„Kelta nap” keretei között ismerkedhetünk az „élõ” õskorral, kézmûveskedhetünk,
lepényt süthetünk, pénzt verhetünk, átélhetjük a régi hétköznapokat.

Az útiköltség, ebéd és a kedvezményes belépõ ára összesen kb. 2.000 Ft.

Jelentkezni 1.000 Ft elõleg befizetésével a könyvtárban lehet 2012. május 14-éig.

Csatlakozzon hozzánk!
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A Z A B L A K M Ö G Ö T T
10 éve van jelen a piacon a LARA-THERM KFT., melyet egy fiatal
házaspár: Sudár Réka és Sudár Gábor hozott létre.
A cég nyílászáró-kiskereskedelemként indult. Az országban pi-
acvezetõként tevékenykedõ Fenstherm Kft. a fõ beszállítójuk.
Céljuk a részletes, szakszerû tájékoztatás, a termékek bemuta-
tása, a helyszíni szaktanácsadás, felmérés, a személyre szabott
árajánlat-készítés. Kínálatuk az idõk folyamán garázskapukkal,
ipari kapukkal, árnyékolástechnikával, párkány- és szúnyoghá-
ló-készítéssel, nagykereskedelmi tevékenységgel, szigeteléssel
bõvült, és a Fenstherm vezérképviseleteként tevékenykednek
több nagy megyében. Második cégük, az ACÉL-MÛVEK Magyar-
ország Kft. az építõipar generálkiviteli tevékenységével foglal-
kozik az árokásástól a lakberendezésig.

A kezdetek
Gábor Székesfehérváron szerzett szakmai tapasztalatot kereskedelmi
igazgatóként, mielõtt Sárbogárdon saját erõbõl irodát nyitottak Rékával.
Kettejük kapcsolata a közös vállalkozással együtt bontott virágot. Az el-
telt 10 év bizonyítja, hogy jó párost alkotnak a magán- és az üzleti élet-
ben egyaránt.
Félve tették meg az elsõ lépéseket, mert a megkeresett építõipari vállal-
kozók úgy vélekedtek, hogy egy ilyen cég nem élhet meg Sárbogárdon.
Csak magukból meríthettek erõt, s ez bõséges forrásnak bizonyult.
2000 szórólapot nyomtattak, s azt maguk hordták ki. A várt ügyfelek pe-
dig megérkeztek; már az elsõ hónapokban az érdeklõdõk 99 %-a konk-
rét megrendeléssel bízta meg õket.

Üzlet Erdélyben
Fél évvel a sárbogárdi iroda beindítása után Romániában, Sepsiszent-
györgyön létrehozták a Fenstherm Kft. leányvállalatát Ro-Fenstherm
néven, ami a mai napig sikeresen mûködõ, országos méretû nyílászá-
ró-nagykereskedelmi központ. Az ottani munkatársaikat Magyaror-
szágra hozták betanítani.
– Csak magas szintû szakmai tudással lehet ezt az üzletágat csinálni,
akárcsak minden mást – mondja Réka.
Míg a sárbogárdi irodát Réka édesanyja, Hosszú Irén vezette, közben
Réka és Gábor Erdélyben laktak és dolgoztak, mintegy másfél évig. Az-
tán családi okokból úgy döntöttek, eladják erdélyi cégüket és hazaköl-
töznek. Réka ugyanis várandós lett elsõ gyermekükkel Laraval.

Pörgésben
– Mára nagyon komoly üzlettel és kapcsolatokkal rendelkeztek.
– Nagy erõkkel dolgoztunk ezen. Építõipari cégekkel, kivitelezõkkel,
kõmûvesekkel, tervezõkkel, építõanyag-kereskedésekkel kötöttünk
partneri viszonyt fõként Fejér, Tolna és Pest megyében. Tavaly megsze-
reztük az ISO:9001 és ISO:14001 minõsítéseket, ill. beszállítóink ren-
delkeznek az összes érvényben lévõ európai uniós minõségi tanúsít-
vánnyal. A lakosságnak kiírt uniós pályázatokon a megrendelõinknek in-
gyenesen dolgoztuk ki személyre szabott pályázati anyagukat, és több
ezer ember jutott általunk anyagi támogatáshoz otthona korszerûsíté-
séhez. Számos közbeszerzési pályázaton indultunk, és szép sikereket

értünk el az energetikai pályázatokon valamint a panelprogramokon
Fejér, Bács-Kiskun, Pest és Tolna megyében, iskolák, óvodák, börtön-
épületek, rendõrségi intézmények felújítását érintõen. Vannak polgár-
mesterek, intézményvezetõk, akik már automatikusan minket keres-
nek, ha munka adódik. Ez az ügyfelek elégedettségét bizonyítja szá-
munkra, ami jólesõ érzés.
Sokat jelent az is a megrendeléseknél, hogy anyacégünk az ÉMI által az
építõipari cégeket osztályozó besorolásában A, azaz a legmagasabb ka-
tegóriát kapott, egyetlen ablakgyártó cégként, legelsõként.
Tevékenységünket lakó-, családi és társasházak szigetelésével is kiegé-
szítettük. E területen nagy tapasztalatokat szereztünk a panelprogra-
mok keretében.
Munkatársaink folyamatos továbbképzéseken vesznek részt, hogy a
legújabb technológiai ismereteket elsajátítsák, és ezáltal teljes körû ta-
nácsadással állnak az érdeklõdõk rendelkezésére.
– Kik fogadják az ügyfeleket az irodában?
– Hosszú Irén, Nagyné Békési Éva, Sudár Réka és Sudár Gábor.
– Kikkel dolgoztok a konkrét megrendeléseken?
– A munkák mennyisége miatt ugyan sok új embert alkalmaztunk Fehér-
váron és Budapesten, ám évek óta zömében ugyanaz a társaság mûkö-
dik közre a beépítéseknél. Állandó embereink többsége sárbogárdi és
környékbeli.

Gyerek, sport, veteményes
Mindeközben született még egy gyermekük, Arnold Acél. A család, ami-
kor csak teheti, sokat sportol: úszni és síelni járnak, sokszor látni õket a
Tinódi utcán görkorcsolyával, biciklivel. Gábor tovább folytatja fiatalko-
rában elkezdett kedvenc sportját, az ökölvívást. Ugyanakkor nyulakat,
tyúkokat és bárányokat gondoznak, még egy kis veteményesük is van,
hogy a gyerekek a mai elgépiesült világban a hagyományos világ értékeit,
örömeit is megtapasztalják.

Megújult külsõ
– Milyen indíttatásból újítottátok fel az iroda külsejét?
– Szeretnénk partnereinket, ügyfeleinket hozzájuk és a vállalkozáshoz
méltó környezetben fogadni. Mivel a kezdetektõl szoros üzleti partneri
kapcsolatot alakítottunk ki a Hírházzal, az épület új külsejét illetõen ki-
kértük a tanácsukat. Szerettük volna, ha olyan arculatot kap az épület,
amire felfigyelnek, amit megjegyeznek az emberek, ami akár egy nagy-
város ékessége is lehetne. Így született meg az ötlet, hogy ne egy rek-
lámtábla, hanem az épület egykori elõdje, a volt Korona szálló képe ke-
rüljön fõhelyre, és az abban valaha vendégszereplõ Petõfi Sándor nevét
kapja az üzletház.
A Lara-Therm Kft. munkatársai piacképes árakkal, magas szintû
szakmai felkészültséggel és széleskörû szolgáltatásokkal várják
kedves ügyfeleiket a megújult irodában.

Elérhetõségek:
Sárbogárd, Ady E. út 168., 06 20 216 7202, 06 25 462 078,

www.laratherm.hu, larathermkft@invitel.hu


