
Régi–új
módszerek

Egyszerûen nem fér a fejembe, miért visz
arra valakit a lélek, hogy derékba törje egy
szép reményû fácska zsenge életét csak
úgy, szórakozásképpen. Ilyet látva szívem
szerint bevezetnék valami hatékony, ám
drasztikus középkori módszert büntetés-
képpen. Mondjuk, ugyanazt tenném az il-
letõ kezével, amit õ tett a fával, hogy egy
életre megtanulja a leckét. Ha már az ilyen
gazembereket mindenféle személyiségi
jog védi, legyenek a növényeknek is jogaik!
Õk is élõ, érzõ lények! Nem mellékesen
jelentõsen befolyásolják az általunk belé-
legzett levegõt, az életminõségünket.

Érdekes egyébként, hogy egyes régi mód-
szerek fölelevenítése nem idejétmúlt do-
logként hat, hanem reformszámba megy.
Például ilyenek az eredeti süteményrecep-
tek. De egy régi, ismert népdalból is új ízt
képes kihozni egy zeneszerzõ.

Hargitai–Kiss Virág
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Végzõsök búcsúja
Ebben az évben május elsejére esett a gimnazisták ballagása,
azonban elõtte, május 30-án rendezték a bolondballagót.
A bolondballagón rengeteg színes ötlet látott napvilágot: voltak
hippik, orvos, focisták, motoros, de volt Piroska, gésa vagy utca-
lánynak öltözött fiú is. A színes ruhákban díszelgõ menet csütör-
tök kora reggelen indult útnak. Mivel nem volt rendõri kíséret,
ezért most csak a járdán tudtak végigvonulni a Hõsök terétõl az is-
koláig.

A Penny parkolójában megálltak egy táncra és éneklésre, majd
továbbhaladtak, s végül a tanári erkélye alatt kértek énekekkel
engedélyt az utolsó tanítási napjuk megkezdésére.
Másnap a ballagóra már díszbe és virágokba öltözött az iskola kí-
vül és belül is. Még a folyosók és a falak is virággal voltak díszítve,
hogy a végzõs diákokat szépen elbúcsúztassák. Amíg gyûltek a
vendégek és rokonok az iskolakertben, addig a tizenkettedikesek
végigjárták az iskola folyosóit és tantermeit, majd ahogy a többi
osztály, úgy õk is felsorakoztak a nekik kijelölt helyekre.

Az osztályok megérkezését követõen kezdetét vette a mûsor,
melyben több diák is elbúcsúzott a végzõsöktõl verssel, kedves
szavakkal.
Makkos Anna Ráhel szép búcsúbeszéde megmosolyogtatta a vég-
zõs diákokat, azt a sok kellemes emléket juttatta eszükbe, amiket
az iskola falain belül szereztek.
Boda János igazgató beszédében is hasonló reakciót kiváltó sza-
vak hangzottak el, de azt is megemlítette, milyen sikereket értek
el a diákok, amikre nemcsak az osztályfõnökök, de az iskola többi
tanulója és a tanárok is büszkék lehetnek.
A végzõs évfolyam egyik diákja köszönt el beszédében diáktársai-
tól és évfolyamtársaitól, majd az énekkar adott elõ több dalt. A
mûsor végén a végzõs osztály átadta a tizenegyedikeseknek a
zászlót, fölfûzve rá szalagjukat. Ezután a ballagók átsétáltak a Pe-
tõfi-szoborhoz, ahol megálltak egy pillanatra és virágot helyeztek
el, végül elbúcsúztak osztályfõnökeiktõl. Miután az utolsó végzõs
diák is kiment a kapun, Boda János igazgató jelképesen becsukta
mögöttük a kisajtót.
(A fotókat köszönjük Radnai Zoltánnak.)

Hargitai Gergely
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Stabil gazdaság, adócsökkentés
Magyarország gazdaságát sikerült stabilizálni; 2016-ban adócsökkentést terveznek – e két témakörben tar-
tott sajtótájékoztatót hétfõn este Varga Gábor országgyûlési képviselõ és dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd pol-
gármestere.

Varga Gábor elmondta: az elmúlt öt évben a kormány megtette
azokat a lépéseket, intézkedéseket, amikkel Magyarország gaz-
daságát sikerült stabilizálni. 2010-ben és azt megelõzõen óriási hi-
ány volt a költségvetésben, a GDP jelentõsen visszaesett. Óriási
válságban volt nemcsak Magyarország, hanem az emberek költ-
ségvetése is. Mára beérett az a szigorú költségvetési fegyelem,
munka, amit 2010-ben elkezdtek. A GDP elõreláthatólag 2,5
%-ról 3,1 %-ra bõvül. Ugyanakkor a hiány 2,2-2,3 % körül várha-
tó. Az a különbség, ami a megtermelt érték és a hiány között van,
mindig egyfajta gyarapodást jelent, a hátrányt csökkenti, nem te-
võdik hozzá az államadóssághoz. A május közepén benyújtandó,
jövõ évre vonatkozó költségvetési javaslat 2,5 %-os gazdasági nö-
vekedéssel, 1,8-2 %-os inflációval és körülbelül 2 %-os államház-
tartási hiánnyal számol, ami azt jelenti, hogy pozitív tartományba
mehet a költségvetés. Az ország iránti bizalmat jelenti, hogy a be-
fektetõk és a pénzügyi intézetek felminõsítették Magyarországot.
A 2016-os költségvetés az adócsökkentés költségvetése lesz. Az
ellenzék kevésnek tartja ezt az adócsökkentést, de ez egy megkez-
dett folyamat elsõ lépése. Remélhetõleg a családok számára 2016
bõvülést jelenthet, megtakarítást eredményezhet.

Dr. Sükösd Tamás ekképp fogalmazta meg gondolatait: – Azért
követendõ példa számunkra a fegyelmezett gazdálkodás, mert ki-
csiben ugyanezt csináljuk, így tudott átfordulni a költségvetésünk.
A 2010 óta megkezdett folyamat (a családi adókedvezmény, illet-
ve az szja markáns csökkenése) 3.600 milliárd forintot jelentett a
családoknak. Aki a 38 %-os szja-t megszavazta annak idején, az

ne mondja, hogy a 2016-os csökkentés kevés. Korszakos jelentõ-
ségû, hogy a miniszter úr bejelentette: 16 %-ról 15 %-ra csökken-
jen az szja. Ez 120 milliárdot jelent 4 millió dolgozó embernek.
Ugyancsak nagy jelentõségû az egyes termékek, mint például a
sertéstõkehús áfájának a csökkentése is, ami azért érint minket,
mert mezõgazdasági terület vagyunk. Látjuk, érezzük, hogy az ál-
lami közszolgáltatások díja folyamatosan csökken, és a szolgálta-
tók oldalán is van egy folyamatos tisztulás. A kormány a nagycsa-
ládosokra vonatkozó adókedvezményt ki kívánja terjeszteni a
gyermektelenekre és kétgyermekesekre is. Egy átlagkeresetû,
egykeresõs, kétgyermekes családnak 7.100 Ft-ot, egy kétkeresõs,
kétgyerekes családnak 9.000 Ft-nyi összeget jelent havonta az
adókedvezmény. A gyermekekre vonatkozó adókedvezményt
mindenképpen szeretné a kormány növelni, ami üdvözölendõ,
különösen akkor, amikor 413 gyerekre van mûködési engedé-
lyünk az óvodában, és 413-an vannak az óvodában. Az adóked-
vezménytõl gazdaságélénkülést is várunk.
Varga Gábor még hozzátette: van egy 10 milliárdos csomag az ál-
lamigazgatáson belül a különbözõ illetékek, eljárási díjak kiveze-
tésére, ez is könnyebbséget jelent majd az állampolgároknak. Az
a cél, hogy minél magasabb GDP-t tudjanak elérni, és minél keve-
sebb legyen az államháztartási hiány; hogy lehetõleg minél több-
fajta adónemet tudjanak csökkenteni minél többször. Úgy gon-
dolja, a ciklus végére el fogják érni, hogy egy számjegyû legyen az
szja, ami mindenki számára pozitív hozadéka lehet a kormány
adópolitikájának. A sertéságazatban a visszaéléseket szeretnék
visszaszorítani az áfa-csökkentéssel.
A miklósi posta ügyében a következõ fejleményrõl értesülhet-
tünk a sajtótájékoztatón: Kocsis István, a Magyar Posta igazgató-
ja személyesen tárgyalt Sárbogárdon a polgármesterrel, megnéz-
te a helyiséget, fölvette a kapcsolatot annak tulajdonosával, zajlik
az egyeztetés. A miklósi fiókot a posta fogja üzemeltetni, kizáró-
lag postai szolgáltatás céljából. Mivel a posta költségvetésébe ez
nem volt betervezve, ezért most keresik a forrást hozzá. „Nyilván
meg is találják – jelentette ki a polgármester –, mert érzik az idõk
szavát és a miniszter szavának súlyát. Pozitívan változott a tárgya-
lási stílusuk is.”
A sárbogárdi zsinagóga is szóba került. Varga Gábor fölhívta
ugyanis Lázár János figyelmét a megye egyetlen megmaradt zsi-
nagógájára is a miniszter sárbogárdi látogatásakor. A miniszter
azt mondta, akkor térjenek vissza erre a témakörre, amikor a mik-
lósi posta ügye lezárult.

Hargitai–Kiss Virág

Nemcsak a víz, hanem a föld is tud hullámozni – Szántóföld Kislók határában
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Tisztelt Gondnok úr!
Megdöbbenve olvastam az újságban, hogy
Ön a gyülekezetét családként tekinti. Fur-
csa elképzelése van a családról. A saját pél-
dámból okulva sajnos nem értek egyet Ön-
nel.
Hatéves koromtól tagja voltam a reformá-
tus gyülekezetnek. Imre bácsiék mellett
nõttem fel. Majd’ húsz évig takarítottam a
templomot, díszítettem az esküvõket. Sza-
bóék utolsó tíz évében végig mellettük
voltam, mindenben segítettem õket.
2012-ben elveszítettem az állásomat, mun-
kanélkülivé lettem. Kértem, hogy az egy-
ház vegyen állományba, mivel nem volt jö-
vedelmem. Sajnos ezt megtagadták. Több-
ször jelentkeztem az idõsek otthonába, de
állást nem kaptam. Ennyit a családiasság-
ról.
Én úgy tanultam, hogy a család a szeretet-
rõl, a megértésrõl, a másik emberre való
odafigyelésrõl szól. Ajánlom figyelmükbe
Imre bácsi „Sírjanak a papok” címû köny-
vét. Fõleg azt a részt, amikor azt írja, hogy
megállt a ház elõtt, imádkozott a bent la-
kókért és áldást mondott.
Gyülekezetet nemcsak pénzbõl, hanem Is-
ten szent lelkének erejébõl lehet építeni.

Németh Erzsébet

Növénygyilkosok és -tolvajok
Reménytelennek tûnik, mégis megpróbá-
lom fölhívni azon féktelenül, ész nélkül
növényeket gyilkoló és lopó emberek fi-
gyelmét, akik nem becsülik mások munká-
ját, a környezetünket: ELÉG!
Vannak ugyanis, akik nem a sült galambot
várják, hanem igyekeznek széppé tenni a
várost fák, virágok ültetésével, a lakókör-
nyezetük rendben tartásával. Ám vannak
sajnos barbárok, akik a kiültetett facseme-
téket derékba törik, a virágokat tövestõl
kiszedik és ellopják. Elkeserítõ és vérfor-
raló, amit csinálnak!

A képen látható kis fa az Ifjúság utcában
egy a három közül, amiket május elsejére
virradóra megcsonkítottak. Hogy mit ár-

tottak bárkinek is, az érthetetlen. Tehetet-
len düh tombol az ilyen értelmetlen tett
láttán azokban, akik a fát ültették, gondoz-
ták, akiknek az utcáját gyarapította, akik a
növényeket szeretik és tisztelik.
Az önkormányzat által ültetett virágokat
ugyancsak tizedelik, nemcsak vandálok, de
tolvajok is.
A kár, amit okoznak, mindannyiunk kára,
hiszen az adóforintjaink és a város külcsíne
is bánja. Ezért arra kérek mindenkit, aki
szemtanúja rongálásnak vagy lopásnak,
azt jelentse be az illetékes helyeken, hogy
lefüleljük és kellõ büntetésben részesítsük
ezeket a gazembereket!

Hargitai–Kiss Virág

Költészet a sárbogárdi buszmegállóban

Bagolyfióka

A Hõsök terén lévõ platánfák tetején ren-
geteg varjúfészek található, de nem mind-
egyiket varjúcsalád lakja. Az egyiket egy
fülesbagoly szállta meg, és itt adott életet
fiókáinak. Sajnos, egyikük lepottyant a
magasból, de szerencsére túlélte a zuha-
nást. Mivel visszarakni a fészkébe esélyte-
len lett volna, így egy bagolynevelésben
nagy tapasztalattal bíró ember, Sárközy
Károly felesége jött el a madárért és magá-
hoz vette. Reméljük, szépen felcseperedik
és visszatérhet újra a szabadba.

Radnai Zoltán

Ez a fa megérte, hogy
májusfa legyen belõle!

POLGÁRÕR-
VONAL

Lakossági bejelentések és
segítségkérések

a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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Égõ házából mentettek ki egy
férfit a tûzoltók Sárbogárdon

Családi ház egyik szobája borult lángba április
29-én, szerdán, délután Sárbogárdon. A füsttel
telítõdött épületbõl egy férfit a tûzoltók mentet-
tek ki. A sérültet mentõhelikopter szállította kór-
házba. A tûzesethez a katasztrófavédelmi mûve-
leti szolgálat és a sárbogárdi hivatásos tûzoltók
vonultak.

A Lázár utcai családi ház egyik szobája teljes ter-
jedelmében égett. A körülbelül száz négyzetmé-
teres épületbõl szivárgott a füst és gázszagot
éreztek. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók áramta-
lanították az épületet és elzárták a gázvezetéket.
A füsttel telítõdött házban egy férfi tartózkodott.
A tûzoltók a bejárati ajtót berúgták, a hátsó ajtó
melletti ablakot betörték, így két irányból kezd-
ték meg a bent lévõ ember felkutatását. A férfit a
hátsó ajtó mögött találták meg, és kimentették az
épületbõl. A lángokat a tûzoltók egy vízsugárral
oltották el. A tûzben a családi ház egyik szobája
kiégett, a többi helyiség falai kormozódtak. A sé-
rültet mentõhelikopter szállította kórházba. A
tûz keletkezésének körülményeit a katasztrófa-
védelem vizsgálja.

Kisteherautó hajtott árokba
Sárbogárdon

Közlekedési balesethez riasztották a katasztrófa-
védelem sárbogárdi hivatásos tûzoltóit május
5-én, kedden, délelõtt. Sárbogárdon, a Vasút ut-
cában egy kisteherautó letért az útról és az árok-
ban az oldalára dõlt. A jármû sofõrjének nem
esett baja. A kisteherautót a tûzoltók kerekeire
állították és visszahúzták az útra.
Fotók: sárbogárdi tûzoltóság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

Jogosítvány nélkül

A járõrök április 2-án Sárbogárdon, a Ha-
ladás út–Árpád utca keresztezõdésénél
ellenõriztek egy személyautót és annak
22 éves sofõrjét. Az intézkedés során
megállapítást nyert, hogy a sárszentágo-
tai férfi nem rendelkezik érvényes vezetõi
engedéllyel, mert a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányság egy szabálysértési ügyben el-
tiltását rendelte el. Ezt követõen a 22 éves
férfit a járõrök a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányságra elõállították, majd az eltiltás
hatálya alatt szabálysértés elkövetése mi-
att szabálysértési õrizetbe vették.

Bódultan feküdt

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei
április 7-én a délutáni órákban Sárbogár-
don, a Templom közben intézkedtek egy
23 éves helyi férfivel szemben. Mivel a jár-
õrök kiérkezésekor a férfi magatehetetle-
nül feküdt, láthatóan bódult állapotban, a
járõrök mentõt hívtak. A ruházatának át-
vizsgálás során a járõrök 2 tasak kábító-
szergyanús anyagot találtak a fiatalnál,
akit a helyszínre érkezõ mentõ a Székes-
fehérvári Szent György Kórházba szállí-
tott. A 23 éves sárbogárdi férfivel szem-
ben kábítószer-birtoklás vétség elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt indult
eljárás a Sárbogárdi Rendõrkapitánysá-
gon.

Engedély nélkül távozott

A járõrök április 7-én a reggeli órákban
Sárosdon, a Hársfa utcában igazoltattak
egy 17 éves sárbogárdi lányt. Az intézke-
dés során megállapították, hogy a fiatal
lány az egyik sárbogárdi gyermekotthon
lakója, és engedély nélkül távozott az ott-
honból. A lányt a járõrök elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd
nevelõjének átadták.

Kukoricát vittek

Április 9-én bejelentés érkezett, hogy
Sárkeresztúr külterületén lopják a kuko-
ricát. A kiérkezõ rendõrök a helyszínen
elfogták a négy sárkeresztúri személyt,
majd elõállították õket a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra. Az elkövetõkkel
szemben a rendõrök tulajdon elleni lopás
szabálysértésének elkövetése miatt indí-
tottak eljárást, majd két fõt szabálysértési
õrizetbe is vettek, mivel hasonló cselek-
ményeket követtek el a közelmúltban.

Betörõt fogtak

Április 11-én az esti órákban a rendõrség-
re bejelentés érkezett, hogy Sárbogárdon
a Tinódi úton betörés történt. A helyszín
közelében a rendõrök a sértett által meg-
adott személyleírás alapján elfogtak egy
22 éves sárbogárdi lakost. A Sárbogárdi

Rendõrkapitányságra elõállították az el-
követõt, ahol lopás bûntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt gyanúsí-
tottként hallgatták ki, majd bûnügyi õri-
zetbe vették. A sértettõl eltulajdonított
tárgyak nagy részre megkerült.

Szerelem – gyötrelem

Április 16-án a délutáni órákban a jár-
õrök Sárbogárdon, az Árpád utcában in-
tézkedtek, mivel onnan egy 59 éves helyi
nõ tett bejelentést, hogy férje fojtogatta,
bántalmazta. A helyszínre érkezõ járõrök
a 60 éves férjet elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, majd vele szem-
ben ideiglenes távoltartó végzést hoztak,
melynek hatálya alatt a férfi otthonába
nem térhet vissza.

Egy 52 éves alsószentiváni hölgy tett felje-
lentést április 20-án az esti órákban, mivel
51 éves élettársa fizikailag bántalmazta,
2015 januárja óta többször szexuálisan is
inzultálta. Az 51 éves férfit a járõrök elõ-
állították a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ságra, ahol szexuális erõszak bûntette el-
követésének megalapozott gyanúja miatt
gyanúsítottként hallgatták ki, majd bûn-
ügyi õrizetbe vették.

Alkoholt, édességet
lopott

Április 18-án a délelõtti órákban a sárbo-
gárdi Tesco áruházban a járõrök igazol-
tattak egy 14 éves helyi lányt, aki 9.000. fo-
rint összegben próbált meg eltulajdoníta-
ni alkoholt és édességet. Az igazoltatást
követõen a lányt elõállították a Sárbogár-
di Rendõrkapitányságra, ahol törvényes
képviselõje jelenlétében tulajdon elleni
lopás szabálysértésének elkövetése miatt
hallgatták meg a rendõrök.

Macska miatt
súlyos sérülés

Április 18-án a délutáni órákban Sárbo-
gárdról érkezett bejelentés, miszerint a
Magyar utcában közúti közlekedési bal-
eset történt. Egy 35 éves sárbogárdi férfi
motorkerékpárral a 63-as út irányából
Dunaújváros irányába közlekedett, ami-
kor a keresztezõdésnél bal oldalról egy
macska szaladt az úttestre. A férfi az üt-
közés elkerülése érdekében a motorke-
rékpár kormányát jobbra rántotta, ami-
nek következtében elveszítette uralmát
jármûve felett, és egy közúti jelzõtábla
tartóoszlopának csapódott. A baleset kö-
vetkeztében 8 napon túl gyógyuló, súlyos
sérüléseket szenvedett. A kiérkezõ men-
tõhelikopter a Székesfehérvári Szent
György Kórházba szállította.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

KÉK HÍREK



Pöttöm Cuki, a reformcukrászda
Ha nem bírunk szabadulni az édes élve-
zetektõl, akkor van egy hely, ahol cukor-,
laktóz- és lelkiismeretfurdalás-mentesen
hódolhatunk szenvedélyünknek. A re-
formsüteményeket kínáló Pöttöm Cukit
egy távoli nagyvárosból érkezett lány, An-
namari indította el pár éve a központban,
a piaccal szemben. A megszokott cukrász-
sütemények helyett merészen újfajta, az
egészséges táplálkozást szem elõtt tartó
termékkínálattal nyitott az édesszájú vá-
sárlók felé.
– Miért választottad a süteményekben az
egészséges illetve diabetikus irányt? Te is
érintett vagy?
– Nem vagyok érintett még szerencsére, de
azt látom a környezetemben, hogy bárki
bármikor könnyen érintetté válhat, ha
nem figyel oda arra, mit fogyaszt. Már a
kezdetekkor az volt a koncepcióm, hogy
olyan süteményeket is kínáljak, amiket cu-
korbetegek, laktózérzékenyek is fogyaszt-
hatnak. Az elsõ hónapokban kiderült: erre
van igény.
– Miért Sárbogárdra esett a választásod?
– Elsõsorban családi okok miatt. Itt kötöt-
tünk ki a párommal.

– Elõtte már volt saját üzleted?
– Tervben volt, a hosszú távú célok között,
aztán úgy adódott, hogy itt nyílt lehetõsé-
gem üzletet nyitni.

– A termékeid között számos kekszféleség
van, „nyalókasütemény”, kézzel készített
csokoládé. Mi alapján választod ki, hogy
milyen finomságok kerüljenek a pultba?

– Mivel ez egy egyszemélyes cukrászüzem,
ezért nagymértékben befolyásolja az én
egyéni ízlésem a kínálatot. Kipróbálok ter-
mékeket, aztán a vevõk visszajelzése alap-
ján kiderül, hogy mennyire sikeresek. Ez
alapján igyekszem alakítani a kínálaton, il-
letve olyan süteményeket elkészíteni, ami-
ket például a tévében nap mint nap lát, hall
az ember, mégsem kapja meg minden cuk-
rászdában. Igyekszem újakat is behozni a
megszokott sütemények mellé, és a hagyo-
mányos sütemények eredeti receptjéhez
igazodni. Természetesen megrendelésre is
készítek süteményeket, tortákat esküvõre,
születésnapra, egyéb rendezvényekre.

– Mely termékek a vevõk kedvencei?

– A répatorta és a brownie keksz az elsõ
naptól fogva sokak kedvence. Aki a csoki-
sat szereti, az a Sacher tortáért jön, aki a
gyümölcsöset szereti, az pedig a tejszínes
túrótortáért.

– Lehet itt 100 %-os sárszentágotai gyü-
mölcs- és zöldségleveket is kapni.

– Igen, van, amit az üzletben tartunk, és
van, amit megrendelésre hozunk. Haszná-
lok a levekbõl a süteményekbe is. Bár a kó-
lát nem lehet kiiktatni egy vendéglátóegy-
ségbõl, igyekszem az italkínálatban is be-
vezetni az egészséges vonalat. A nagyon
cukros, aromás italok helyett 100 %-os
gyümölcsleveket tartunk.

– Vannak-e a jövõre vonatkozó terveid?

– Álmok, vágyak mindig vannak. Szeret-
nék bõvülni, hogy elõbb-utóbb legyen egy
társ, aki segít az üzletben. Így a nyitva tar-
tást is meg tudnám hosszabbítani. Sokak
kívánságára mostantól fagylalt és jeges ká-
vékrém is kapható az üzletben. Sajnos
helyszûke miatt nem saját készítésû, de a
rossznak tartott adalékanyagtól mentes.

Hargitai–Kiss Virág
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FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület a máso-
dik világháború befejezésének 70. évfor-
dulója alkalmából kiállítást szervez 2015
õszén.
Arra kérünk mindenkit, hogy akinek van a
háborúhoz kapcsolódó tárgyi emléke
(fénykép, levelezõlap, kitüntetés, katonai
eszköz stb.), s szívesen megmutatná
másnak is, jelentkezzen a sarbo-
gardimuzeum@gmail.com címen, vagy a
https://www.facebook.com/ sarbogardi-
muzeumegyesulet oldalon!
Emlékezzünk közösen a hetven év elõtti
történésekre!

AZ ÉN TÖRTÉNETEM
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület pályázatot hirdet a második világháború befejezésének 70. évfor-
dulója alkalmából „Az én történetem” címmel.
Pályázni lehet írásmûvekkel, hang- és képdokumentumokkal, amelyek kapcsolódnak Sárbogárd és
környékének világháborús történetéhez. A beadott pályamû lehet személyes visszaemlékezés, inter-
jú emlékezõkkel, családi emlékekbõl, képekbõl, dokumentumokból, tárgyi emlékekbõl összeállított
gyûjtemény. Részletes információkat az egyesület vezetõségénél kaphatnak az érdeklõdõk: Novák
Kovács Zsolt, 06 (30) 2732 389, sarbogardimuzeum@gmail.com, Isztl László, dr. Lendvai Gábor,
Sáriné Geiger Ágnes.
A pályázatok leadási határideje, helye: 2015. szeptember 30., József Attila Mûvelõdési Köz-
pont, Hõsök tere 3.
A pályamûveket szakmai zsûri értékeli. A kiemelkedõ pályamûvek értékes jutalomban részesülnek.
A legjobb pályamûvek nyomtatásban való megjelenését támogatjuk, illetve a gyûjteményekbõl kiál-
lítást szervezünk.

Sárbogárdi Múzeum Egyesület
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A siker kulcsa
Szûkebb pátriánk szülötte, dr. Móré Attila
már nemzetközi szinten is sikereket el-
könyvelõ nagyvállalkozó, az Alpha Befek-
tetési Holding Zrt. elnöke. Szülõfalujához,
Cecéhez ragaszkodását mutatja, hogy a
már több mint 400 fõt foglalkoztató, évi 15
milliárdos forgalmú cég dolgozóinak talál-
kozóját s az éves beszámolót minden év-
ben Cecén, az õsi családi fészekben rende-
zi. Az idén erre május 1-jén került sor. Erre

a napra megtelt a Móré család vendégfo-
gadója. A cég dolgozói családjukkal együtt
érkeztek. A ház gondoskodott a bõséges
vendéglátásról, a sportpályán a gyerekek
szórakoztatásáról, a családoknak kocsizás-
ról.
Lapunkban nem elõször számolunk be
Móré Attila cégének látványos sikerérõl.
2014. szeptember 4-ei számunkban olvas-
hatták Menyhárt Daniella interjúját. S a si-
ker azóta is töretlen. Móré Attila büszkén
mondja idei beszámolójában, hogy az évi
10 %-os növekedés a válságos években is
megvolt. Igen jelentõs fejlõdés, hogy min-
den esélyük megvan arra, hogy állatgyógy-

ászati termékeikkel betörjenek a világpi-
acra. Az erre a célra kiépülõ külkereskedõi
hálózatuk dinamikusan fejlõdik. Ennek
hátterében ott áll már az egymilliárdos be-
ruházással épült bábolnai állatgyógyszer-
gyáruk, s Balatonfûzfõn a tápszer- és növé-
nyi tápoldat-elõállító üzem, amely az Új
Magyarország Vidékfejlesztési program
támogatásával épült meg. Honlapjukat
megtekintve látható szerteágazó tevé-

kenységükrõl, hogy mivé fejlõdött a haj-
dan csõd szélén tántorgó fehérvári állat-
kórház az agilis, szenvedélyesen munka-
mániás, igényes vezetõ keze alatt. Az állat-
gyógyszerek, tápszerek elõállítása, kis- és
nagykereskedelme mellett van továbbra is
állatgyógyászatuk, és nyomdai tevékeny-
séggel is bõvítettek.
Amikor az eseményre érkezek, a család-
tagok kézrõl kézre adnak. Ebbõl is látszik,
hogy Attila erejének egyik titka éppen a
családi összefogás, amit a nehéz helyzetek-
ben is mindig maga mögött tudhatott. Az
italpultnál segédkezõ Móré Tamás üdvö-
zöl elsõként, majd Móré Imre jön elém. A

neves sportember Svédországból jött haza
az eseményre. Imre megkeresi a tömegben
a nagymamát, aki a legifjabb családi sarj-
jal, Attila kislányával, Helénával sétálgat.
A többi családtagot a konyhánál, a vendé-
gek kiszolgálásánál látom serénykedni. Ki
se látszanak a munkából.
Közben megérkezik dr. Móré Attila. Gra-
tulálok neki az állategészségügy korszerû-
sítését szolgáló kiemelkedõ munkája, vala-
mint az állatgyógyítás fejlesztése érdeké-
ben végzett tevékenysége elismeréseként
kapott Magyar Arany Érdemkereszt ki-
tüntetéshez, amit március 13-án dr. Faze-
kas Sándor földmûvelésügyi miniszter
adott át neki.
Hallgatva beszámolóját különösen impo-
náló, hogy beszédében az eredményekkel
dicsekvés helyett a közösség erejére, az
összetartásra, az erkölcsi erõre, hitre ke-
rült a hangsúly. Tudja, hogy a munkasike-
rek titka ebben rejlik, s ezt köszöni meg
munkatársainak. Vallja, hogy a tehetség
önmagában semmit nem ér kitartó akarat,
szorgalom, becsület, a munkatársakra,
egymásra figyelés nélkül.
Gratulálunk, Alpha! Végezzetek továbbra
is az ország gazdasági sikereit segítõ, ered-
ményes munkát!

Hargitai Lajos

Családok ünnepe
Sáregresen

Ötödik alkalommal köszöntötte Sáregres apraja és nagyja a jubiláló házaspárokat – szám
szerint 35-öt –, az elmúlt évben született 5 kisgyermeket, valamint 4 szülinapost, a
Sáregresért Közhasznú Egyesület és Sáregres Község Önkormányzata közös szervezésé-
ben április utolsó hétvégéjén a Csók István Mûvelõdési Házban. A közös együttlétre
idén sok házaspár, ünnepelt tudott eljönni, így teltházas családi rendezvény részesei le-
hettek a jelenlévõk, és szeretetteljes légkörben tölthették a délutánt.
Az ünnepelteket köszöntötte Kalló Mihályné egyesületi elnök, Tiringer Mária polgár-
mester, Hertel István plébános, Bozáné Géresi Anikó lelkipásztor. Mûsorral kedvesked-
tek a Sáregresi Tagóvoda óvodásai, a Sáregresi Irodalmi Kör, a Csipet Csapat Tánccso-
port, valamint nem utolsósorban a Sáregresi Népdalkör.
A mûsor után, pezsgõs koccintást követõen, vacsorával és ajándékkal lepték meg a szer-
vezõk a vendégeket.

Tudósítónktól

KIRÁNDULÁS
TOLNA MEGYÉBE

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel
meghívja Önt egy kirándulásraTolna megyébe.

Indulás autóbusszal
2015. május 17-én (vasárnap)

9 órakor a Hõsök terérõl,
hazaérkezés kb. 17 órakor.

Program:
Simontornya – Vármúzeum * Ozora – Pipó vára
* Rácegrespuszta – Illyés Gyula és Lázár Ervin
nyomában * Sárszentlõrinc – Petõfi-emlékház
Az útiköltség és a belépõk ára összesen kb.
2.000 Ft.
Jelentkezni 500 Ft elõleg befizetésével a könyv-
tárban lehet.
Csatlakozzon hozzánk!
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Hírek az alsószentiváni iskolából
Anyák napja

Május 4-én délután ismét megtelt iskolánk tornaterme, hiszen
immár tizenhét éves hagyomány, hogy ezen a szép ünnepen az is-
kolások mûsorral lepik meg az édesanyákat, nagymamákat. A
rendezvény megnyitójaként Kiss Attila tanár úr köszöntötte a
megjelenteket és emelte ki beszédében az anyák napja, az anyai
szeretet fontosságát, a felsõs tanulók írásaiból készített válogatás-
sal támasztva alá, hogy ezt a napot miért érezzük annyira magun-
kénak.

Egy kis szemelvény a gyerekek gondolataiból:
Miért ünnepeljük anyák napját? „Ha õk nem lennének, mi sem
lennénk.” „Mert az anyák mindent megtesznek a gyerekükért,
megérdemlik, hogy kapjanak egy kis kényeztetést.” „Sokat dol-
goznak értünk, szeretnek minden hibánkkal együtt. Megérdem-
lik, hogy ünnepeljük õket.”

Mi az, amit anya gyakran mond neked? „Szeretlek.”
Mi az, amitõl anya mindig boldog lesz? „Ha megölelem.” „Ha pu-
szit adok neki, ha azt mondom, szeretlek, ha adok neki valamilyen
ajándékot, amit én csináltam.” „Ha együtt látja a családot.”
Mit csinál anya, amikor nem vagy vele? Itt toronymagasan, közel
20 alkalommal a munkát, háztartást írták a gyerekek: „Fõz, mos,
takarít, dolgozni jár.” Tudják, hogy pihenésre bizony kevés az idõ:
„Ritkán pihen vagy olvas.” Személyes kedvencem azonban a kö-
vetkezõ frappáns megállapítás: „Rám gondol.”
Ha anya rajzfilmszereplõ lenne, ki lenne? Miért pont õ? Eredeti
kérdés volt, a válaszok is eredetiek lettek: „Batman, mert õ is me-
nõ fekete.” „Csingiling, mert mindenkinek jót akar, segítõkész és
kedves.” „Hófehérke, mert olyan szép.” „Hófehérke, mert õ hét
törpére vigyázott, az olyan, mintha hét gyereke lenne, bár anyu-
nak négy van, és nem anyu tévedt be a házba, hanem mi.” „Hulk,
mert nagyon erõs és kitartó.” „Superwoman, mert õ mindent
tud.” „Szandi, mert õ mindig kitalál valamit és jól fõz.”
Honnan tudod, hogy anya szeret téged? „Mindig megölel.” „Min-
dig foglalkozik velem.” „Mindent megtesz azért, hogy jól éljek és
boldog legyek.” „Egy anyánál az a természetes dolog, hogy szereti
a gyerekét.”

Hol szeret lenni anya legjobban a világon? Itt is akad egy kedven-
cem: „Otthon, velem.”
Ugyanezt az anyák felé áradó szeretetet tette szinte kézzel tapint-
hatóvá az alsósok kedves mûsora is, akik versekkel, dalokkal és
színdarabokkal fejezték ki hálájukat a nap ünnepeltjeinek. Tanu-
lóink lelkesen készültek erre a napra, izgatottan mondogatták a
verseket, gyakorolták az énekeket, de besegítettek a tanító nénik-
nek a terem elõkészítésében is. Az igazán megható rendezvény
végén a gyerekek egy-egy saját készítésû kis ajándékkal is kedves-
kedtek az édesanyáknak, nagymamáknak.

Mûhelymunka a kompetenciamérések jegyében
2004 óta mérik az ország valamennyi iskolájában a 6., 8. és 10. év-
folyamosok teljesítményét szövegértési és matematikai–logikai
feladatokon keresztül. Mivel a mérés az iskola teljesítményét is
minõsíti, érdekük az oktatási intézményeknek, hogy tanulóikat
minél jobban felkészítsék az ilyen jellegû feladatokból.

A szövegértés, logikai gondolkodás, gyakorlatiasság elsajátításá-
nak, a kompetenciaalapú feladatok gyakorlásának azonban már
alsó tagozatban le kell rakni az alapjait. Ezért a KLIK Sárbogárdi
Tankerülete által szorgalmazott mûhelymunkában iskolánk vál-
lalta, hogy Pribék Erika koordinálása mellett, a tankerületi isko-
lák alsó tagozatos tanítóinak munkájára építve egy olyan feladat-
bankot állítunk össze, amelyet a tanítók már az alsó tagozatban
használhatnak munkájukhoz, s ezzel hozzájárulhatnak ahhoz a
törekvéshez, hogy a kompetenciaméréseken a tanulók eredmé-
nyesebben teljesíthessenek. A május 5-én tartott mûhelymunkán
vendégül láttuk az alapi, cecei, sárszentmiklósi, sárbogárdi, sár-
keresztúri általános iskolák tanítóit. A jó hangulatban eltelt más-
fél órányi megbeszélés eredményeképpen egyeztettük egy közös
feladatbank lerakásának alapelveit. Terveink szerint augusztus-
ban a közös munka végén már egy olyan gyûjteményt tudunk egy-
beszerkeszteni a kollégák számára, amelynek felhasználásával
mintegy több, mint száz gondolkodtató feladaton keresztül a jövõ
tanévtõl minden érdeklõdõ pedagógus bõvítheti saját szakmai re-
pertoárját, készítheti fel tanítványait a kompetenciamérések kihí-
vásaira.

Kiss Attila
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Miklósi hírcsokor
Színházban jártunk

Május 3-án, vasárnap, reggel ismét színházba in-
dult a 3. b osztály, a Pesti Színházba, hogy meg-
nézhesse a Dzsungel könyve címû elõadást. Csat-
lakoztak hozzánk más osztályokból, évfolyamok-
ból is színházat kedvelõ gyerekek, anyukák és
nagymamák. Rövid belvárosi séta után hamar
odaértünk a színházhoz, közben megnéztük a
színes kirakatokat, a sétálóutcán nyüzsgõ külföl-
di turistákat. Elfoglaltuk helyünket az erkélyen
és megcsodálhattuk a színes, látványos díszletet.
Maugli, a farkasok között nevelkedett vadkölyök
történetét már jól ismerték a gyerekek, felnõt-
tek: egy kedves tanmese arról, hogy tiszta, rom-
latlan lényként élni a világban nehéz, de ember-
hez méltó dolog. A humoros, kalandokkal, da-
lokkal, tánccal tûzdelt, mai nyelven elõadott jele-
netek nagyon tetszettek a közönségnek. Az elõ-
adás végén hatalmas tapssal köszöntük meg a
színészeknek az elõadást, a ráadást.

Irányi Rózsa

Lázár Ervin emlékére
Lázár Ervin emléke elõtt tisztelegve kilencedik alkalommal szer-
vezett programokat a pálfai általános iskola és a Szülõföldünk
Nagyjai Emlékbizottság Pálfa a helyi és környékbeli diákok rész-
vételével május 4-én a mûvelõdési házban és a futballpályán.

Irodalmi délelõtt

Horváth Imre polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a
Teleház munkatársa diavetítést tartott a Kossuth-díjas író életé-
rõl.
Az irodalmi rendezvény célja idén nem a versenyzés volt, ezért
nem is osztottak helyezéseket. Kézzel készült fakanálbábokat és
emléklapokat kapott mindenki, így senki nem távozott üres kéz-
zel. Inkább az élmény volt a lényeg, hogy a gyermekek számára
öröm legyen a mesemondás, mesehallgatás, színjáték.
Összesen 7 iskola (Pálfa, Cece, Kölesd, Pincehely, Sárszentlõrinc,
Simontornya, Tolnanémedi) nevezett 11 mûsorszámmal. Színvo-
nalas, szórakoztató és változatos elõadásoknak, ötletesen megje-
lenített meséknek lehetett tanúja a termet megtöltõ közönség:
óvodások, diákok, pedagógusok, szülõk, nagyszülõk, meghívott
vendégek.

A szünetben szendvics, ásványvíz és kávé mellett frissülhettek fel
a jelenlévõk Pálfa Község Önkormányzata jóvoltából.
Zárásként Mátics Beáta, a pálfai tagintézmény vezetõje megkö-
szönte a jó hangulatú délelõttöt a szereplõknek, a felkészítõ taná-
roknak, a szervezõknek. Egyúttal átadta Lázár Ervin özvegye,
Vathy Zsuzsa üdvözletét, aki akadémiai elfoglaltsága miatt nem
tudott eljönni Pálfára.

Futballkupa
Az irodalmi rendezvénnyel egy idõben zajlott a futballpályán a
Lázár Ervin Kispályás Futballkupa, ahol a felsõ tagozatosok rúg-
ták a bõrt. Szurkolókból nem volt hiány, és a szervezõk gondos-
kodtak a sportolók megfelelõ energia-utánpótlásáról is.

Eredmények

1. Pálfa I., 2. Simontornya, 3. Kölesd, 4. Nagydorog, 5. Cece, 6.
Pálfa II.
A legjobb góllövõ: Schvarcz Krisztián (Kölesd).
A legjobb kapus: Orsós Ádám (Pálfa).
A legjobb mezõnyjátékos: Máté Balázs (Simontornya).
A helyezettek kupát kaptak, illetve minden induló a pálfai diákok
és pedagógusok által készített, nyakba akasztható ajándékot és
emléklapot vihetett haza.

Hargitai–Kiss Virág
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Határtalan
kapocs

Koncertteremmé vált egy bõ órára a Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium aulája május elsején este. A magyar népdalok jegyé-
ben zajló, teltházas hangversenyen az Ausztriából, Oberwart/Fel-
sõõr nevû városkából érkezett Burgenlandi Magyar Kultúregye-
sület Énekköre és hangszeresei léptek föl dr. Villányi Eszter ve-
zényletével, valamint a Huszics Vendel Kórus adott mûsort Hu-
szics Vendelné vezetésével, Huszics Ibolya zongorakíséretével.
Nyitányként egy kiváló õsbemutatónak lehettünk megtisztelt ré-
szesei. Õrségi dallamokból, dalokból egy kicsit dzsesszes–világze-

nés, több tételes darabot hallhattunk, amelynek szerzõje, prof. dr.
Franz Zebinger ült a zongoránál, s játékát Hérics Tímea (fagott),
Marie-France Sylvestre (klarinét) és ének kísérte. Örömmel hall-
gattuk a szépen csengõ nõi kart is, akik önállóan és a hangszere-
sekkel együtt is bemutatkoztak a sárbogárdi közönségnek.
A házigazda Huszics Vendel Kórus a gimnázium fennállásának
50. évfordulójára (Petõfi „Szülõföldemen” c. versére) írt ifj. Lesz-
kovszki Albin-mûvet elsõ ízben adta elõ a középiskola épületé-
ben. Ezen kívül Bárdos-, Kodály-, Karai- és Birtalan-népdalfel-
dolgozások szerepeltek repertoárjukon.
Az üdítõ, zenés est a mûvelõdési házban folytatódott állófogadás-
sal, vidám énekszóval.
A zene, a hagyományok õrzése határtalan kapocs a magyar közös-
ségek között.
A sárbogárdi kórus õsszel viszonozza a külhoni magyar testvérek
látogatását.

Hargitai–Kiss Virág

Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatala
ELÉRHETÕSÉGEK, NYITVA TARTÁS

Törzshivatal és Hatósági Osztály 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06
(25) 520 291, fax: 06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer. gov.hu; H
8.00–16.00, K 8.00–11.30, Sze 8.00–16.00, Cs 8.00–11.30, P 8.00–11.30

Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal 7000 Sárbo-
gárd, Ady E. út 164.; levélcím: 7001 Sárbogárd, Pf. 32.; tel. és fax: 06 (25)
508 701; bogyosg@oai.hu; H 8.00–12.00, Cs 8.00–12.00

Járási Földhivatal 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 17.; tel.: 06 (25) 508 615, 06
(25) 518 020, fax: 06 (25) 518 021; sarbogard@takarnet.hu; H 8.00–12.00,
13.00–15.30, K 8.00–10.00, Sze 8.00–12.00, 13.00–15.30, P 8.00–12.00

Járási Gyámhivatal 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, 06
(25) 460 004, fax: 06 (25) 520 290; gyamhivatal@sarbogard. fejer.gov.hu; H
8.00–11.30, Sze 8.00–11.30, 12.30–16.00

Munkaügyi Kirendeltség 7000 Sárbogárd, Túry M. u. 3.; levélcím: 7001
Sárbogárd, Pf. 28.; tel. és fax: 06 (25) 508 175; fejermmksarbogard
@lab.hu; H 8.00–14.00, Sze 8.00–14.00, Cs 8.00–14.00, P 8.00–12.00

Okmányirodai Osztály 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., tel.: 06 (25) 520 290,
fax: 06 (25) 520 290; okmanyiroda@sarbogard.fejer.gov.hu; H 7.30–11.30,
12.30–15.00, K 7.30–11.30; Sze 7.30–11.30, 12.30–15.00, Cs 7.30–11.30,
12.30–15.00, P 7.30–11.30

KIRENDELTSÉGEK
E-mail: hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu

Alap, 7011, Dózsa Gy. u. 31., tel.: 06 (25) 221 102, fax: 06 (25) 220 370, Sze
8.00–10.00
Alsószentiván, 7012, Béke u. 56/a, tel. és fax: 06 (25) 224 501, Sze
10.00–12.00
Cece, 7013, Deák F. út 13.; tel.: 06 (25) 505 150/21, fax: 06 (25) 234 389; H
8.00–12.00, K 8.00–12.00, Cs 7.30–16.00, P 8.00–12.00
Hantos, 2434, Nagylóki út 3., tel. és fax: 06 (25) 506 000, H 8.00–10.00
Igar, 7015, Fõ út 1., tel.: 06 (25) 506 120, fax: 06 (25) 506 100, K 7.30–9.00
Mezõszilas, 7017, Fõ út 111., tel.: 06 (25) 680 011, fax: 06 (25) 247 001/45,
P 7.30–12.00
Nagylók, 2435, Hunyadi J. út 1., tel.: 06 (25) 507 350, fax: 06 (25) 507 311,
H 10.00–12.00
Sáregres, 7014, Kossuth út 10., tel.: 06 (25) 509 130, fax: 06 (25) 473 005, H
14.00–16.00
Sárkeresztúr, 8125, Fõ u. 34., tel. és fax: 06 (25) 523 623, Sze 8.00–16.00
Sárszentágota, 8126, Május 1. u. 1., tel.: 06 (25) 509 428, fax: 06 (25) 509
429, Cs 8.00–12.00
Vajta, 7041, Szabadság tér 1., tel.: 06 (25) 509 720, fax: 06 (25) 509 757, Cs
13.00–15.00
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Sárszentágota Község Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom a sárszentágotai római katolikus templom kertjében

2015. május 30-án megrendezésre kerülõ

III. SZENT ÁGOTA-NAPRA.
Program:
14.00 szentmise – közremûködik a sárszentágotai Csillagfürt Nyugdíjas Klub énekkara
Sashalmi Györgyné vezetésével; a szentmisén elhangzanak a középkori magyarországi
(esztergomi) forrásból származó Szent Ágota-mise énekei;
15.00 Sebestyén Zoltán polgármester ünnepélyes megnyitója;
15.10 Szent Ágota vértanú tisztelete Sárszentágotán – elõadó: Siák Gáborné, a települé-
si értéktárbizottság elnöke;
15.20 Szent Agáta XX. századi követõje: Boldog Zdenka Schelingová – elõadó: dr.
Göblyös Péter PhD. medhabil;
15.30 prof. dr. Simon Tamás, a Magyar Rákellenes Liga elnöke hozzászólása.

Sebestyén Zoltán polgármester

Fiatalok kérdeznek

A világûr meghódítása és a Biblia
„Isten halott: az ember mostantól fogva ki-
merészkedhet a csillagok világába.” Így
hangzik az új filozófia, amely gyorsan hó-
dít az egész világon. Az Apolló-program
kivitelezõi azonban, akik elsõként léptek a
Hold felszínére, más véleményen vannak.

Mikor 1968 decemberében elõször tette
meg egy ûrkabin a Föld–Hold közti utat,
Borman, Lovell és Anders ûrhajósok fel-
nyitották a Bibliát annak elsõ lapján, és fel-
váltva olvasták a Nap, a Hold és a csillagok
megjelenésérõl szóló Igéket a negyedik te-
remtési napról elhangzó tudósításban. Ez-
zel fejezték ki a hitüket a csodák teremtõje
iránt, amelyeket az ember elõször szemlél-
hetett ilyen szemszögbõl.
Alighogy visszatértek a Földre, heves tilta-
kozások futottak be a NASA-hoz, az Apol-
ló-program felelõséhez. Ateisták azzal vá-
dolták az asztronautákat, hogy az amerikai
adófizetõk pénzét vallásos propagandacé-
lokra használták fel. 37.000 aláírást gyûj-
töttek, és letették a bíróság asztalára.
Ezzel azonban még nem volt a dolog elin-
tézve. A keresztyén ûrhajósok nyilvános
bizonyságtétele sok amerikait hitvallásra
késztetett. A bírósághoz megérkezett egy
másik, sokkal tekintélyesebb dosszié: több
mint 2.500.000 aláírással tettek vallomást
az emberek Borman, Lovell és Anders bi-
zonyságtétele mellett, s ezek az aláírások
rekordidõ alatt gyûltek össze.

Lám, az atomkorban is vannak meggyõzõ-
déses keresztyének! A Biblia még mindig
megbecsült helyet foglal el. Nagyon helyes,
hogy része volt az Apolló-programban is.
Vagy ne adja meg a teremtmény a Terem-
tõnek a tiszteletet?
Az amerikai posta emlékbélyeget adott ki,
amely a Föld feltûnését ábrázolta a hold-
felszín fölött. Felirata ez volt: „Kezdet-
ben… Isten”.
De ez még nem minden. Az Apolló-11
szenzációs útja alkalmával (1969. július)
elsõ ízben tette ember lábát a Holdra. Mi-
kor Neil Armstrong leereszkedett a létrán,
ezt a jelentõs kijelentést tette: „Egy kis lé-
pés az embernek nagy lépés az emberiség-
nek.” Vajon ez a vakmerõ lépés annyira
befolyásolta és elvakította volna az em-
bert, hogy egyszer s mindenkorra elfordult
volna Istentõl és az Õ Igéjétõl? Ellenkezõ-
leg! Visszatérve az ûrhajóba ezek az ûrha-
jósok is a Bibliájuk után nyúltak. Egymilli-
árd tévénézõ elõtt felolvasták a 8 zsoltárt:

„Ha látom az eget, kezed alkotását,
a holdat és a csillagokat,
amelyeket ráhelyeztél,
micsoda a halandó – mondom –,
hogy törõdsz vele,
és az emberfia, hogy gondod van rá?”

Ezzel vallást tettek a Biblia örök idõszerû-
ségérõl. Sokan követték példájukat és val-
lást tettek hitükrõl. Egy világszerte elter-
jedt hetilap szerkesztõje elégedetlenségé-
nek adott kifejezést, amikor Nixon elnök a
következõ szavakkal üdvözölte az ûrhajó-
sokat:
– Az Önök jóvoltából részesei lehettünk a
világteremtés óta a legdöntõbb hétnek.
– Hogyan? – felelt a szerkesztõ megbot-
ránkozva. – Elfeledkezhet egy keresztyén
államelnök a legfontosabb eseményérõl,
Jézus Krisztus betlehemi születésérõl?
Igaza volt. A nagy New York-i újság szer-
kesztõjének is igaza volt, amikor 1970 ápri-
lisában megjelent cikkének ezt a címet ad-
ta: „Imádság hozza vissza az asztronautá-
kat a világûrbõl.” Nem élt-e át az Apol-
lo-13 legénysége veszélyes órákat? A tech-
nikai és a tudományos felfedezések ezen
korában újra meg újra vissza kell térnünk
alapvetõ kérdésekhez. A Jézus Krisztus ál-
tal megszerzett üdvösség fõ témája a Bibli-
ának, ennek a mindig idõszerû könyvnek,
amely az ifjú nemzedék kérdéseire felelni
tud és szükségeit teljesen kielégítheti.
„Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének
és ismeretének mélysége!
Milyen megfoghatatlanok az Õ útjai!
Ugyan ki értette meg az Úr szándékát,
vagy ki lett az Õ tanácsadójává?
Vagy ki elõlegezett neki,
hogy vissza kellene fizetnie?
Bizony, tõle, általa és érte van minden:
Övé a dicsõség mindörökké. Ámen.”
(Róm 11,33-36)

John H. Alexander

Forrás: Fiatalok kérdeznek (Evangéliumi
kiadó)
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Kukoricás–tojásos nokedli
fejes salátával

Hozzávalók a nokedlitésztához: 1 bögre finomliszt (2,5 dl-es
bögre), 1 bögre kukoricaliszt, 2 db tojás, 1 dl víz (szükség sze-
rint); a tojásos bevonathoz: 8 db tojás, 2 ek tejföl, só, bors ízlés
szerint, 3 ek napraforgóolaj; a salátához: 1 közepes fejes saláta,
7,5 dl víz, 5 ek ecet (10 %-os ), 4 ek cukor, 1 tk só.

A kétféle lisztet összekeverjük, hozzáadjuk a tojásokat, kanállal
összedolgozzuk, majd annyi vizet adagolunk apránként hozzá,
hogy lágy galuskatésztát kapjunk. Lábasban feltesszük a vizet
forrni, sót adunk hozzá. Amíg felforr a víz, a tésztát pihentetjük.
Galuskaszaggatóval a forrásban levõ vízbe szaggatjuk a tésztát, és
kb. 10-12 perc alatt megfõzzük. A tésztát leszûrjük. Serpenyõben
olajat hevítünk, ebbe beletesszük a tésztát, jól átforrósítjuk. Kis
tálban enyhén felverjük a tojásokat, hozzákeverjük a tejfölt. A
tésztára öntjük. Folytonos kevergetéssel sütjük, amíg a tojás kré-
mes állagot nem kap, kicsit meg is piríthatjuk. A salátát leveleire
szedve 10 percre vízbe áztatjuk. A vízben elkeverjük az ízesítõket.
A salátát még folyóvízben is megmossuk, lecsepegtetjük, és nagy
darabokra tépkedve a salátalébe rakjuk. 1/2 órát állni hagyjuk.

Csirkemell túrós bundában
Hozzávalók: 500 g csirkemell, 200 g túró, 160 g liszt, 3 tojás, 1 tk
só, 200 ml tej, olaj.

A csirkemellet vékony szeletekre vágjuk, besózzuk. A túrót össze-
keverjük a tejjel, a tojások sárgájával, sóval és a liszttel. A tojásfe-
hérjéket kemény habbá verjük, majd összekeverjük a túrós
masszával. Olajat hevítünk, a csirkemellet elõször kevés lisztben
megforgatjuk, majd a túrós masszába mártjuk. A forró olajban
lassú tûzön szép pirosra sütjük. A kisült szeleteket papírtörlõre
szedjük, hogy a felesleges olaj felitatódjon.

Salátafõzelék fokhagymásan
Hozzávalók: 1 közepes fejes saláta, 2 gerezd fokhagyma, 2 púpo-
zott ek finomliszt, 4 ek napraforgóolaj, 0,5 kk só (ízlés szerint), 1
ek cukor (ízlés szerint), 2 ek ecet, 7 dl víz.

Alaposan mossuk meg a salátát, és nagyobb darabokra vágjuk
össze. Egy edénybe tegyük bele az olajat és az apróra vágott fok-
hagymát, kicsit futtassuk meg, amíg az illatok kijönnek. Utána te-
gyük rá a lisztet, a lényeg, hogy egy hígabb rántást kell kapnunk.
Ha a rántásunk megvan, akkor fokozatosan öntsük hozzá a hideg-
vizet, és folyamatosan keverjük. Addig kell adagolni a vizet, amíg
felmelegedés után a krémesnél picit hígabb lesz az állaga. Ekkor
tegyük bele a sót, a cukrot (a két íznek kb. ki kell egyenlítenie egy-
mást). Ezután adjuk hozzá az ecetet ízlés szerint. Ha egyszer
felforrt, húzzuk le a tûzhelyrõl és tegyük bele a salátát.

Meggyes–mákos süti liszt nélkül
Hozzávalók: 25 dkg darált mák, 1 dl tej, 5 tojás, 15 dkg cukor (na-
gyon édesszájúaknak 20 dkg), 1 tk szódabikarbóna, reszelt na-
rancshéj, kevés citromlé, szegfûszeg, magozott meggy.

A mákot öntsük le a felforralt tejjel és hagyjuk hûlni, hogy felszív-
hassa a tejet. A tojások sárgáit keverjük habosra a cukorral, majd
keverjük bele a szódabikarbónát, szegfûszeget és a narancshéjat.
Keverjük össze a forrázott mákkal és a citromlével. Verjük ke-
mény habbá a tojásfehérjéket és óvatosan forgassuk a mákos
masszába. Töltsük sütõpapírral bélelt tepsibe (26x21 cm), és bõ-
kezûen szórjuk meg a kimagozott és lecsöpögtetett meggyel. 180
fokos sütõben 25 perc alatt megsül, de egy tûvel megszúrva látjuk,
hogy mikor kész, mikor nem ragad már a tészta.

NAGYMAMA RECEPTJEI SZÁZ ÉVE
Sötét ruhában, nyakkendõsen vagy a felejthetetlen hatású mat-
rózblúzban, sötétkék szoknyában benépesítitek mostanában az
utcáinkat érettségi dolgozatról jövet, kedves fiatalok. Ha tudná-
tok, mennyivel helyesebbek vagytok így, mint a szakadt farmerjai-
tokban, akkor talán sok minden átrendezõdne a fejetekben. De
nem tudjátok, mint ahogy ezeket a sorokat is aligha fogjátok elol-
vasni. És például méltatlankodva kikérnétek magatoknak, ha va-
laki arra akarna rábeszélni benneteket, hogy hallgassátok meg a
rádió reggeli mûsorában a hírek elõtt azt a kis blokkot, amely ar-
ról szól, hogy száz évvel ezelõtt hogy harcoltak a magyar vitézek a
„nagy háborúban”. Minden nap felhangzik ilyenkor a ropogós ka-
tonazene, utána Mécs Károly hangján a tárgyilagos beszámoló a
pontosan száz évvel ezelõtt megtörtént hadieseményrõl. Minden
napra jut egy hõstett. Ahogy például a néhány tagú elõõrs a drót-
akadályt átvágva megközelíti a mit sem sejtõ ellenséget, majd raj-
taütésszerû támadással, a pánikot kihasználva megszalasztja a
többszörös túlerõvel rendelkezõ orosz egységet. Vagy ahogy a
magyar katonák merész szuronyrohammal kivetik állásaikból a
létszámfölényben lévõ ellenséget, számos hadifoglyot ejtve.
Ezeket a kis visszaemlékezéseket talán egyetlen kortársatok sem
hallgatja meg a rádióból, pedig talán a dédapátokról szólnak.
Nektek csak a monoton ritmusú mai szórakoztató zene marad, er-
re esküsztök, nincs más hallgatni valótok, szegények.
Valamit a szuronyrohamról…
Körülbelül a napóleoni háborúk óta a lovasság helyett a gyalogság
a háborúk legfontosabb fegyverneme. Kard helyett puska kerül a
kezekbe, minden katonának van puskája (kivéve azokat az esete-
ket, amikor több a katona, mint a puska, amint a cári hadseregrõl
regélték, amikor némely gyalogos puska helyett szentképet ka-
pott). A lõfegyver csövéhez szúró eszközt szereltek, ez volt a szu-
rony, vagy bajonett. Mivel pedig minden hadsereg célja az ellen-
ség elûzése, megölése, ki kell zavarni az ellenfelet a lövészárká-
ból, lehetõleg meg kell ölni. A saját árkából nagy üvöltözés köze-
pette kilódult a seregtest, s az ellenség tüzelésével nem törõdve,
aki életben maradt, beugrott a másik árokba, és köszöntés helyett
a szuronyával hasba szúrta azt a másik embert, akit akkor látott
elõször.
Hej, a magyar katonák sok ilyet csináltak. Akit nem lõttek agyon,
vagy nem ontották ki a belét, mesélte is büszkén a rokonságnak,
mikor megjött a háborúból. A nagyapám három év múlva jött meg
a Bajkál-tó mögül, mert fogságba esett. Hogy ölt-e meg embert,
mennyit, azt sosem fogom megtudni. Szelíd ember volt. Az apám,
aki a következõ háborúban szorongatott puskát a kezében, esett
fogságba és jött meg három év múlva, már nem mesélt büszkén.
Azt viszont állította, hogy nem ölt embert. Különös, hogy errõl a
második világháborúról nemigen mesélnek a résztvevõk. Vajon
miért?
Hát igen! A ti életkorotokban ezek nem érdekes dolgok. Majd el-
jön az ideje, hogy fontossá válik számotokra a múlt, amelybõl
származtok. Legalábbis remélem.

L. A.

Heti idõjárás
A következõ napokban megmarad idõjárásunk változékony jellege átlag kö-
rüli hõmérsékletek mellett. Csütörtökre virradó éjszaka átvonul hazánk fe-
lett egy hidegfront, útját többfelé kísérhetik záporok, zivatarok, délelõtt vi-
szont már inkább csak keleten várható elszórtan zápor. Az északi szél több-
felé megélénkül, néhol meg is erõsödhet és a szerdai nyárias hõmérsékle-
tekhez képest jelentõsen visszaesik a hõmérséklet. Pénteken változóan fel-
hõs, többnyire napos idõ valószínû és mérséklõdik a légmozgás is. Szom-
battól azonban ismét több lesz a felhõ, és elszórtan már elõfordulhat zápor,
egy-egy zivatar is. Vasárnap több helyen lehet zápor, zivatar, néhol akár je-
lentõs mennyiségû csapadék is hullhat. Hétfõn is folytatódik a változékony,
záporokkal, zivatarokkal tarkított idõjárás. A hõmérsékletek nagyjából a
május elsõ felében megszokottak szerint alakulnak.

www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 65.
Akadályoz a munkámban, hogy nincs jo-
gosítványom. Majd egy napom rámegy,
hogy Dunaújvárosba busszal, olykor stop-
pal elvigyem a nyomdába az újság anyagát.
Legutóbb is lerobbant a busz, és stoppol-
nom kellett. Békési Gyula minden héten
hoz egy írást a közlekedéssel kapcsolat-
ban. Tud errõl a bajomról, és gyõzköd,
hogy vegyek már egy autót.
– Lajoskám! Tudok egy használt Traban-
tot. Kéz alól megveheted. Én meg fölkészí-
telek vele a vizsgára. Így az autóhasználat
nem lesz külön költség.
Gondolkodom, hogy mit tegyek. Eddig
nem volt szükségem autóra. Vonattal,
busszal, kerékpárral mindenhová eljutot-
tam. Másért meg minek nekem autó?
Most meg kikényszeríti az élet, hogy autót
vegyek. Felkeresem Rozman Gábort, hogy
kikérjem a tanácsát. A Baross utcában van
a javítómûhelye.
– Jó választás a Trabant, én mondom ma-
gának. És az újságterjesztés, riportok utáni
szaladgálás céljára tökéletesen megfelel.
Nem hivalkodó, igénytelen, üzembiztos
népautó. Ha rendszeresen karbantartják,
akkor nem hagyja ott soha az úton. A kar-
bantartásról én készséggel gondoskodom,
ha ez magának megfelel. Mielõtt megven-
né azt a Trabantot, hozzák be ide, megvizs-
gálom, hogy milyen a mûszaki állapota.
Egy hét múlva ott áll az udvarban a Tra-
bant. Furcsa érzés, hogy van autóm. Gyula
elégedetten mosolyog, amikor meglátja:
– Na, Lajoskám, ez az! Ez kell magának!
Üljön be! – szólít fel váratlan hirtelenség-
gel. – Az elsõ leckére kimegyünk az alapi
útra.
Meglepõdök, de nem kell kétszer monda-
nia Gyulának, beülök, õ meg az anyósülés-
re préseli be magát sóhajtva:
– Hát, az igaz, hogy ez a „Papírjaguár” nem
az én hosszú lábaimnak való – sóhajt egy
nagyot, aztán vigasztalóan még hozzáteszi
–, de jó kis kocsi, meglátja, szeretni fogja!
Na, indítson!
Elsõ pöccre indul a gépsárkány. Hideg a
motor, rendes füstfelhõt bocsát ki magá-
ból a kipufogó, aztán ahogy eléri az üzemi
hõmérsékletet, megváltozik a hangja. Jól
dolgozik a motor. Elõször lefulladok.
– Adjon több gázt, a kuplungot meg szép
óvatosan engedje rá! Index balra! – figyel-
meztet Gyula.
Másodszorra sikerül a manõver, aztán ki-
fordulunk a kapun. Index balra, Nagy La-
jos utca, index jobbra, 63-as út. Sárszent-
miklósnál kanyarodunk rá a keskeny alapi
útra. Szorítom erõsen a kormányt, és hol
jobbra, hol balra rántom, hogy le ne térjek
az árokba.
– Lajoskám, csak lazán! Ne szorítsa olyan
görcsösen a kormányt, és ne rángassa az
autót! Egyenesen megy az magától is, csak
kis kormánymozdulatok kellenek. Na,
most lassítson! – figyelmeztet az alapi
strand elõtti dupla kanyarnál – Úgy, hogy

meg tudjon állni akkor is, ha a kanyaron túl
ott fekszik az úton keresztben egy döglött
ló.
Gyula rendkívül élvezetesen, sok humor-
ral, jó pedagógiai érzékkel tanít. De a jogo-
sítvány megszerzéséig még eltelik néhány
hónap. Addig is Csizi nyújt segítõ kezet a
szállítási ügyekben. Édesapja, id. Csizma-
dia János bácsi olyannyira szívügyének te-
kinti az újságot, hogy a hetilap indításához
1.000 Ft támogatást hoz be személyesen a
szerkesztõségbe. Csizinek van egy Alfa
Rómeója, amit egyébként hangszerszállí-
táshoz használ. Felajánlja, szóljak bármi-
kor, jön segíteni, csak eljusson mindenho-
va idõben ez az újság. Hálás vagyok neki
ezért az ajánlatért, és most itt ülök mellet-
te, s hozzuk–visszük az újságcsomagokat
Dunaújvárosból, s terítjük helyben és a
környezõ településeken. Gergelynek na-
gyon tetszik Csizi szép autója, s kiköveteli,
hogy beülhessen egy kicsit az „Ajfajó Jó-
mejóba”, míg elszámolunk.
Nagy szívfájdalma a sárbogárdiaknak,
hogy a kommunizmus alatt a világháborús
emlékmûvet a Hõsök terérõl kirakták a fa-
lu szélére. Azt mondták a kommunisták,
hogy azok a katonák mind bûnösök voltak,
mert egy igazságtalan rablóháborúban vet-
tek részt. És most a Hõsök terén még min-
dig ott áll a ruszki elnyomás jelképe, a
szovjet hõsöket dicsõítõ, égbe nyúló obe-
liszk. Pedig hol vannak már a ruszkik! A bi-
rodalmuk, mint a füst, szertefoszlott. A he-
lyén sorra emelik föl a fejüket az elnyo-
mott népek: ukránok, fehéroroszok, kaza-
hok, örmények és mind az altáji népek.
Egyre többen adnak hangot itthon is an-
nak, hogy vissza kellene tenni a magyar hõ-
si emlékmûvet az eredeti talapzatára. A
magyar hõsi emlékmû 1938-ban készült el,
arra fölvésték az elsõ világháborúban el-
esett magyar honvédek neveit. 1942-ben
avatták fel. Aztán elkezdõdött a második
világháború, és a névsor folytatódott új ne-
vekkel. Félbe is maradt, mert bejöttek az
oroszok, kommunizmust csináltak, és utá-
na már szó se eshetett az újabb háború
több száz halottjáról.
Érzem, elemi erejû igény van az emléke-
zésre. Az érkezõ olvasói levelek hatására
vetõdik fel: amellett, hogy az emlékmû ke-
rüljön vissza a talapzatára, össze kell gyûj-
teni a háború halottainak hiányzó adatait
is, hogy az új táblákra már hiánytalan, tel-
jes névsor kerüljön föl. De nemcsak Sárbo-
gárdon, hanem a környezõ településeken
is ezt szeretnék, s kérik, hogy az újság segít-
sen a hiányzó nevek összegyûjtésében.
Szabó Edit néni fia, Péter a Hadtörténeti
Intézetben dolgozik, s éppen ezzel a témá-
val foglalkozik. Készséggel ad segítséget,
hogy a náluk meglévõ névsorokat az újság
rendelkezésére bocsássa. E sok helyen hiá-
nyos névsorokat közöljük településenként
fél éven át, s kérjük az olvasókat, segítsék a
hiányzó nevek, adatok pótlását, s e listák
alapján készüljenek el a hõsi emlékmûvek

minden faluban, hogy végre szólhasson a
harang azokért, akikért ötven évig nem
szólhatott.
És sorban jelentkeznek a háborút megjárt
visszaemlékezõk. Kiss Lajos bácsi híradós-
ként járta meg a háború poklát. Arról me-
sél, hogy míg mentek ki a Donhoz, mögöt-
tük mindent fölégettek a partizánok. Hol
volt már akkor a miklósi gesztenyéskert-
ben rendezett parádés búcsúztatás emlé-
ke! A 18. és a 48. gyalogezred katonáinak
fele odaveszett a brjanszki erdõk körüli
mocsárvilágban és a doni áttörés jeges
poklában.
Míg gépeli be Rózsika hétrõl hétre a vesz-
teséglistákat az újságba, édesanyám hábo-
rús emlékei is megelevenednek. Sírva veszi
elõ a tábori levelezõlapokat, amiket a
fronton harcoló édesapámmal váltottak.
Ezeken a lapokon engem még csak „kis
Tutu”-ként emlegetnek. Megszületésemig
ez a nevem. Így becézgetnek, várják a szü-
letésemet: édesanyám itthon, édesapám a
fronton rettegve, hogy milyen világ lesz itt,
ha bejönnek az oroszok. Nekem is össze-
szorul a torkom, amint édesanyám idézi föl
sírva a háborús katonadalt:
– Mennyit sírtam én ezen! – sóhajt fel. – És
nem csak azért, mert engem is így szólított
anyám és az uram is: kis Kató! Állandó ret-
tegésben voltunk, hogy visszajönnek-e
épen, egészségesen a férfiak: édesapád és
a nagybátyád, Dini a háborúból – teszi hoz-
zá magyarázóan, míg énekli ezt a végtele-
nül szomorú katonanótát:

Ma este indulunk a frontra,
Búcsúzni jöttem, kis Kató,
Ne félj, vigyázunk mi magunkra,
Velünk az Isten, kis Kató.
Elkísér a csókjaid emléke,
Az élet szép, szeretni jó,
Patyolatfehér ágyacskádban,
Gondolj rám néha, kis Kató!
Ha vége lesz a szörnyû télnek,
S újra elolvad a hó,
Meglásd, hogy visszajövök hozzád,
Velünk az Isten, kis Kató.
De ha mégis elszólítna tõled
Egy mennyországi behívó,
Akkor se sírj, feledj el engem,
Légy boldog mással, kis Kató.

S mire befejezõdik a sorozat az újságban,
sok új névvel egészül ki minden lista, és
minden településen megalakulnak az em-
lékmûállító bizottságok. Elsõként Alapon
avatnak emlékmûvet. Erre az emlékmûre
127 név került föl. Sárbogárdon még csak-
nem 10 évet kell várni, hogy ledõljön a
megszállók obeliszkje, visszakerüljön ere-
deti talapzatára a világháborús emlékmû, s
fölkerüljön rá a két világháború hõsi halot-
tainak, áldozatainak névsora.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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Elhullajtott pont
Várpalotai BSK II.–VAX KE Sárbogárd 28-28 (17-13)

Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 19. forduló:
Vezette: Mándli–Tóbiás.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 3, ifj. Bodoki 12, Rehák 2,
Vorsléger 1, Kaló 3, Horváth.
Cserék: Suplicz, Oláh 2, Szabó J. Zs. 1, Pluhár 1, Pordán, Németh
II. 3. Edzõ: Bodoki György.
Hétméteresek: 2/2, illetve 5/2. Kiállítások: 16, illetve 12 perc.
Vasárnap délután a Várpalota II. otthonában léptünk pályára.
Tavasszal meglehetõsen simán gyõztük le õket odahaza. Minden-
képpen a két pont megszerzése volt a csapatunk célja idegenben
is.
Egy nagyon fiatal csapattal felálló Várpalota ellen találtuk ma-
gunkat szembe, ahol olyan játékosok is pályára léptek, akik már
NB I/B felnõttben is kaptak szerepet. Jól kezdtük a mérkõzést, és
Kaló Péter révén már az elsõ támadásból be is találtunk. A helyze-
teink megvoltak a továbbiakban is, a labda szépen járt, de a befe-
jezéseknél sokszor hiba csúszott a kivitelezésbe. Védekezésben
sem sikerült úgy felpörögnünk, ahogy azt megszokhattuk az eddi-
giek során. Kevés volt az ütközés és a megállító faultok. Nem is si-
került az elsõ félidõben elõnyt szereznünk. Sõt mi több, az utolsó
5 percben a hazaiak átfutottak rajtunk és megléptek a szünetre 4
góllal.
A második játékrészt nagyszerûen kezdtük. Goldberger vezérle-
tével 6 perc alatt kiegyenlítettünk, ekkor a védekezésünk is össze-
állni látszott. A továbbiakban ismét visszaengedtünk, és jöttek az
újabb hibák. Védekezésben újra hagytuk magunkat megverni,
míg támadásban volt olyan, hogy 4 percig emberelõnyben támad-
tunk, ám nem sikerült gólt lõni. Ez sajnos sok mindent elárult az-
napi teljesítményünkrõl. A vége elõtt 13 perccel 5 gól volt a kü-
lönbség a Várpalota javára. Érdemes még megemlíteni, hogy a
hazaiak sokszor alattomosan és sportszerûtlenül kézilabdáztak.
Ezt mutatja is a két kizárásuk a mérkõzésen. Ezzel együtt még egy
piros lap a játékvezetõk zsebében maradt. Nem adtuk fel még ek-
kor sem a mérkõzést. Ifj. Bodoki a hajrában szerzett fontos talála-
taival, valamint a sérülésbõl visszatérõ Pluhár Tomi góljával dön-
tetlenre mentettük a mérkõzést. A legvégén még a gyõzelemre is
megvolt a lehetõségünk, ám Goldberger ziccert hibázott, így ma-
radt a döntetlen.

Összességében egy nagyon hullámzó mérkõzést játszottunk.
Most sem sikerült jól játszanunk. Ami kicsit csalódás, az az eddig
jól mûködõ védekezésünk. Támadásban sokszor nehezen kerül-
tünk helyzetbe, ha pedig helyzet volt, sokszor belehibáztunk. Az
utolsó negyed óra akaratára és küzdeni tudására kell a továbbiak-
ban alapozni. A meccs képét tekintve a döntetlen nekünk hízelgõ,
hiszen a hajrá elõtt nem úgy nézett ki, hogy pontot szerezhetünk.
Következõ hétvégén, ha maradandót szeretnénk alkotni a feljutá-
sért küzdõ balatonfürediekkel szemben, ettõl sokkal jobban kell
teljesítenünk.
Szombaton igazi rangadóra kerül sok a Mészölyben. Vendégünk
a tabella 2. helyén álló Balatonfüred csapata lesz. Nem mi va-
gyunk a mérkõzés esélyesei, ám mindent meg fogunk tenni a siker
érdekében. Nekik a feljutás a tét, míg nekünk az életben maradás
a dobogóért folytatott harcban. Kérünk minden szurkolót és
szimpatizánst, hogy szombat délután jöjjön el és biztassa csapa-
tunkat!
Május 9., szombat, 18 óra: VAX KE Sárbogárd–Balatonfüredi
KSE II.

Tabella
1. Balatonfüredi KSE II. 17 15 1 1 609 425 184 31
2. Veszprémi Egyetemi SC II. 16 14 2 0 532 419 113 30
3. Rácalmás SE 17 11 2 4 520 486 34 24
4. Nemesvámos 17 10 3 4 500 436 64 23
5. VAX KE Sárbogárd 17 10 1 6 452 406 46 21
6. Õsi Boys 15 8 0 7 495 472 23 16
7. Martonvásári KSE 18 5 1 12 446 518 -72 11
8. Tapolca VSE 16 4 2 10 436 550 -114 10
9. Várpalotai BSK II 17 4 1 12 533 596 -63 9
10. Alsóörsi SE 17 2 1 14 410 499 -89 5
11. Bicskei TC 17 2 0 15 383 509 -126 4

A 20. forduló további mérkõzései:
Martonvásár–Alsóörs 24-18, Tapolca–Nemesvámos 29-34, Bala-
tonfüred–Rácalmás 48-23, Õsi Boys–Veszprém Egyetem (ké-
sõbb játszották).

Rehák Tamás

Tisztelt Adózók!
Kérjük, hogy adójuk 1 %-ával támogassák

a VAX Kézilabda Egyesületet.

Adószám: 18502710-2-07.
Köszönet azoknak, akik ezt megteszik!

Tisztelettel: VAX Kézilabda Egyesület, Sárbogárd

SÍC – hírek, eredmények
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ
„öregeket” és ifjakat. Felszerelést biztosítunk, saját íjjal ren-
delkezõk jelentkezését is várjuk.
Egyesületünk elérhetõ az lgilicze@tolna.net levelezési címen.
Kérjük tisztelt Olvasóinkat, hogy az idei évben is a személyi jö-
vedelemadójuk 1 %-ával legyenek egyesületünk támogatói.

Adószámunk: 18491074-1-07
Elõre is nagyon köszönjük!

Sárréti Íjász Club Sárbogárd

Idegenben döntetlen
Dunaújváros–Sárszentmiklós 1-1

A forduló rangadóján a Sárszentmiklós idegenben játszott dön-
tetlent a negyedik helyen álló Dunaújvárossal. A mérkõzés elsõ
félidejében több lehetõsége volt a hazaiaknak, akik nem éltek a
helyzetekkel és büntetõt is hibáztak. A második félidõben többet
volt a labda az újvárosi kapunál, és a játék, küzdeni akarás szem-
pontjából is a miklósiak uralták a pályát. Rozsos szerezte meg a
vezetést egy tizennyolc méterrõl ellõtt labdával, de a hazaiak
egyenlítettek a lefújás vége elõtt néhány perccel, beállítva a vég-
eredményt. Mindkét csapat játszani akart, illetve labdát birtokol-
ni, így kialakítva egy hajtós, élvezetes mérkõzést.

További eredmények:

Megye III.: Sárszentmiklós II.–Vajta 3-1
U18: Polgárdi–Sárszentmiklós 1-6
U15: Aba-Sárvíz–Sárszentmiklós 16-1
Öregfiúk: Kisláng–Sárszentmiklós 4-4

Sárszentmiklósi SE



Bogárd és Vidéke 2015. május 7. KÖZLEMÉNYEK 15

Térítési díjak
2015. május hónapban az alábbi idõ-
pontokban kerül sor a térítési díjak be-
szedésére

Mészöly Géza Általános Iskola
május 11. (hétfõ) 7.45–16.30
május 19. (kedd) 7.45–11.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola
(Kippkopp Óvodát is)

május 12. (kedd) 7.45–16.30
május 20. (szerda) 7.45–11.30

Petõfi Sándor Gimnázium
május 13. (szerda) 7.45–16.00
május 21. (csütörtök) 7.45–11.30

Szent István Általános Iskola
május 18. (hétfõ) 7.45–9.30
május 22. (péntek) 9.00–10.00
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola

május 18. (hétfõ) 10.00–11.30
május 22. (péntek) 7.45–8.30

Zengõ Óvoda Sárbogárd
május 12. (kedd) 7.00–9.00
május 24. (csütörtök) 7.00–9.00
május 18. (hétfõ) 14.30–16.30
(ISKOLÁS IS)

Aprajafalva Óvoda (Töbörzsök)
május 13. (szerda) 14.00–16.00

Pótbefizetés (csak az iskoláknak)
május 26. (kedd), Sárbogárdi Polgár-
mesteri Hivatal fsz. 13. sz. iroda.

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2015. május 8-án (pénteken) 9 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Be-
számoló az átruházott hatáskörök gya-
korlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Beszámoló Sárbogárd város 2014. évi
bûnügyi és közbiztonsági helyzetérõl.
Elõadó: Budavári Árpád rendõrkapi-
tány.
4. Az alapellátás és a járó-, fekvõbe-
teg-szakellátás közötti munkakapcsolat
áttekintése, szükség szerinti módosítása.
Elõadó: dr. Rácz Lajos intézetvezetõ fõ-
orvos, dr. Jarabin János kollegiális veze-
tõ.
Beszámoló a Sárbogárdi Központi Orvo-
si Ügyelet 2014. évi mûködésérõl.
Elõadó: dr. Jancsó Zoltán Ph.D. szakmai
vezetõ.
5. Beszámoló a helyi menetrend szerinti
autóbusz-közlekedési közszolgáltatási
tevékenységrõl.
Elõadó: polgármester, Lics Zoltán ügy-
vezetõ.
6. Tájékoztató az önkormányzat gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatai-
nak ellátásáról, a gyermekvédelem hely-
zetérõl.
Elõadó: hatósági osztályvezetõ, a Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat ve-
zetõje.
7. A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde
2014. évi beszámolója.
Elõadó: Resch Krisztina bölcsõdevezetõ.
8. A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde
nyári zárva tartása.
Elõadó: jegyzõ.
9. Sárbogárd Város Önkormányzata
2014. évi maradványának elszámolása.
Elõadó: polgármester.
10. Az önkormányzat 2015. évi költségve-
tésérõl szóló 3/2015. (II. 26.) önkormány-
zati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
11. Sárbogárd Településszerkezeti Ter-
vének módosítása Pusztaegres 0230/1
hrsz-ú országos közút – 0236 hrsz.-ú csa-
torna – 0246 – hrsz-ú töltés – 0265 hrsz.-ú
csatorna által határolt terület vonatkozá-
sában.
Elõadó: polgármester.
12. Sárbogárd Város Helyi Építési Sza-
bályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) önkor-
mányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.

13. Az egyes szociális ellátásokról szóló
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása.

Elõadó: jegyzõ.

14. Az épített környezet alakításáról és az
építészeti örökség helyi védelmérõl szóló
23/2000. (IX. 20.) önkormányzati rende-
let hatályon kívül helyezése, új rendelet
megalkotása.

Elõadó: jegyzõ.

15. A piacok és vásárok tartásának rend-
jérõl szóló 21/2009. (VI. 15.) önkormány-
zati rendelet hatályon kívül helyezése, új
rendelet megalkotása.

Elõadó: jegyzõ.

16. A temetõkrõl és a temetkezésrõl szó-
ló 15/2000. (VI. 22.) önkormányzati ren-
delet hatályon kívül helyezése, új rende-
let megalkotása.

Elõadó: jegyzõ.

17. Az önkormányzat közmûvelõdési fel-
adatairól szóló 27/2008. (X. 9.) önkor-
mányzati rendelet hatályon kívül helye-
zése, új rendelet megalkotása.

Elõadó: jegyzõ.

18. A kiadások készpénzben történõ tel-
jesítésérõl szóló önkormányzati rendelet
megalkotása.

Elõadó: jegyzõ.

19. Tájékoztató a környezet állapotáról
és a város környezetvédelmi helyzetérõl.

Elõadó: polgármester.

20. A polgármester szabadságának utóla-
gos engedélyezése.

Elõadó: jegyzõ.

21. Pályázat kiírása a József Attila Mûve-
lõdési Központ mûködtetésére.

Elõadó: polgármester.

22. Bejelentések.

22/1. Sárbogárd Város Önkormányzata
képviselõ-testületének 2015. április 10-ei
ülésén Juhász János képviselõ által fel-
tett, a 2014. évi Start mezõgazdasági
programra vonatkozó tájékoztatás a pol-
gármester részérõl.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Adó 1 %
A Csipike Egyesület szeretne köszöne-
tet mondani mindazoknak, akik 2014-
ben támogatták a szervezetet, ezáltal a
környezetünkben élõ fogyatékos gyer-
mekeket nevelõ családokat, fogyaték-
kal élõ személyeket.
Fõ támogatónk volt 2014-ben Sárbo-
gárd Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete. Támogatásukból mûkö-
désünket finanszíroztuk, valamint fej-
lesztõ eszközöket vásároltunk, melye-
ket a családok számára térítésmentesen
kölcsönzünk, illetve javítjuk a gyerme-
kek terápiás ellátásának színvonalát.
Ezen kívül köszönjük minden polgár tá-
mogatását, akik egyéb módon járultak
hozzá a környezetünkben élõ fogyaté-
kos gyermekek életének javításához.
Kérjük, támogassa 2015-ben is szerveze-
tünket adója 1 %-ával! Köszönjük!

Adószámunk:
18491328-1-07.

Számlaszámunk: 58100013–10002900
(Sárbogárd és Vidéke Takarékszövet-
kezet)
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Május 9., SZOMBAT
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Rúzs és selyem 9.00 Ma dél-
elõtt 9.15 Világ 10.15 Esély 12.00 Híradó 12.45 Ma
délután 13.15 Tessék! 14.15 4kerék 15.15 Kárpát Exp-
ressz 16.15 Világ 17.15 Tessék! 18.00 Híradó 18.30
Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.55 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Vi-
lág-nézet 6.25 Kerékpártúra 7.00 Híradó 7.30 Csa-
lád-barát 8.55 Szájkosaras kosaras 10.30 Belle és
Sébastien 11.00 Hazajáró 11.30 Csodabogár 12.00
Híradó 12.45 Noé barátai 13.15 Boxutca 13.45 For-
ma-1 15.15 TS – Sport7 15.45 Labdarúgás: Budapest
Honvéd–Kecskeméti TE 18.00 Híradó 18.30 Szeren-
cseszombat 19.25 Nero Wolfe rejtélyei 21.10 Skyfall
23.30 Szörényi Levente 70 0.35 Silvia bonyolult élete
2.05 Hazajáró 2.35 Kerékpártúra 3.05 Csodabogár
3.35 Noé barátai 4.05 Szabadság tér ’89 4.55 Táncva-
rázs
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.55 Ízes
élet – Mautner Zsófival 10.20 Teleshop 11.10 Kalandor
11.30 A’la CAR 12.00 TRENDmánia 12.30 Brandmánia
13.00 Street Kitchen 13.30 Nevelésbõl elégséges
14.00 A nagy svindli 14.55 Glades – Tengerparti gyil-
kosságok 15.55 Hazárd megye lordjai: A kezdet 18.00
Híradó 18.50 Fókusz Plusz 19.10 Alkonyat – Újhold
21.35 Transzcendens 23.55 Stephen King: Dolores
Clairborne 2.30 Odaát 4.20 Delgo 5.40 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 8.10 Ke-
zedben az életed 8.35 Otthon a kertben 9.05
Astro-világ 8.10 Kezedben az életed 8.35 Otthon a kert-
ben 9.05 Astro-világ 10.15 Babavilág 10.45 Kandász
Travel 11.15 Tûsarok 11.45 Propaganda 12.45 Knight
Rider 13.50 Walker, a texasi kopó 15.50 Szabadlábon
Velencében 18.00 Tények 19.00 A múmia visszatér
21.40 Csak szexre kellesz 23.55 Bõrfejek 2.05 Sportos
2.15 A férjem védelmében 2.55 90210 4.15 13-as
raktár 4.55 Mrs. Klinika 5.40 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül
6.00 Szombat reggel 8.25 Hõsök naptára 8.35 Európai
idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00
Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30
Horizont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudo-
mány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00
Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.05 Sportvilág
18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.05 Sportvilág
19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Kör-
kapcsolás a bajnoki labdarúgó-mérkõzésekrõl 20.35
Sportvilág 20.55 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház
21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10
Éjszaka

Május 10., VASÁRNAP
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Esély 9.00 Ma délelõtt 9.15
Rúzs és selyem 10.15 Kárpát Expressz 12.00 Híradó
12.45 Ma délután 13.15 4kerék 14.15 Itthon vagy!
15.15 Rúzs és selyem 16.15 Tessék! 17.15 4kerék
18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjsza-
kai program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Vatikáni híradó
6.20 „Így szól az Úr!” 6.25 A sokszínû vallás 6.40 Kér-
dések a Bibliában 7.00 Híradó 7.30 Nemzetiségek kul-
túrájának napja 9.00 Isten kezében 9.25 Engedjétek
hozzám… 9.35 Katolikus krónika 10.00 Református if-
júsági mûsor 10.10 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.20
Úton-útfélen 10.30 Református magazin 11.00 Római
katolikus szentmise közv. 12.00 Híradó 12.45 Nemze-
tiségek kultúrájának napja 13.30 Forma-1 16.10 A vi-
lágörökség kincsei 16.30 Szerelmes földrajz 17.00
Gasztroangyal 18.00 Híradó 18.35 Hogy volt!? 19.30
Magyarország, szeretlek! 20.40 Egy nyári kaland
21.40 Zsarutörténet 23.30 Skyfall 2.00 Botcsinálta
ügynök 3.25 Szerelmes földrajz 3.55 Gasztroangyal
4.55 Aranymetszés
RTL KLUB: 6.05 Top Shop 6.35 Kölyökklub 9.55 Egész-
ségkalauz 10.20 Teleshop 11.15 A Muzsika TV bemu-
tatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek! 11.45
4ütem 12.15 XXI. század – A legendák velünk élnek
12.45 Házon kívül 13.15 Alkonyat – Újhold 15.50 Ba-
nános Joe 18.00 Híradó 18.50 Cobra 11 19.50 A titá-
nok harca 21.45 Mad Max 23.35 Portré 0.10 Kísértõ fé-
lelem 2.10 Odaát 4.00 Reflektor 4.15 Agymenõk 4.40
Barátok közt 5.05 Fókusz

TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 8.20
ÁllatoZoo 8.50 Több mint testÕr 9.20 Astro-világ
10.30 Otthontérkép 11.00 Stahl konyhája 11.30 Falfor-
gatók 12.35 Knight Rider 13.40 Walker, a texasi kopó
15.40 A csendestárs 18.00 Tények 18.55 Az ének is-
kolája 21.10 Összezárva Friderikusszal 22.10 Lódító
hódító 0.15 Propaganda 1.15 Városon kívüli találkozá-
sok 2.10 Sportos 2.20 Kettõs ügynök 3.00 Psych – Di-
lis detektívek 3.40 Zsaruvér 4.25 Mrs. Klinika 5.05
Csapdába csalva 5.35 Rúzs és New York
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Hajnali – Népzene 5.30 Hatá-
rok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 8.25 Hõsök naptára
8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló –
Gasztro magazin 10.04 Római katolikus szentmise
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvi-
lág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 –
Gazdasági magazin 13.30 Alma és fája 14.00 Forma-
bontó 15.00 Hírek 16.05 Szonda 16.35 Oxigén 17.05
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök
naptára 18.05 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene
20.05 Irodalmi újság 20.30 Sportvilág 20.55 Vers nap-
ról napra 21.05 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Május 11., HÉTFÕ
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Magyar gaz-
da 10.15 Kék bolygó 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Kárpát Expressz 14.15 Unió28 15.15 Minden tu-
dás 16.15 Kék bolygó 17.15 Magyar gazda 18.00 Hír-
adó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Roma magazin
6.25 Domovina 7.00 Híradó 7.20 A világörökség kin-
csei 7.40 Hagyaték 8.15 Jamie 15 perces kajái 8.45
Don Matteo 9.45 A szenvedélyek lángjai 10.30 Csa-
lád-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15 perces kajái
13.15 Kívánságkosár 15.20 Lola 16.05 Charlie, majom
a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don
Matteo 19.40 Brown atya 20.35 Kékfény 21.35 Az On
The Spot bemutatja 22.35 Mahó Andrea és José Cura
koncertje 0.20 Zsarutörténet 1.50 Magyar elsõk 2.05
Szerelmes földrajz 2.35 Pannon expressz 3.00
Századfordító magyarok 3.55 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet –
Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Éjjel-nappal Budapest 14.00 A
konyhafõnök 15.20 A vihar 16.15 A szerelem foglyai
17.25 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 A konyhafõnök
20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Dr. Csont 23.05 Híradó 23.35 Magyarul Balóval 0.05
Fáraó-rali – Cél a piramisok! 0.30 Döglött akták 1.30
Reflektor 1.45 Chuck 2.25 Furcsa páros 3.10 Teresa
4.00 Reflektor 4.15 Agymenõk 4.40 Barátok közt 5.05
Fókusz
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomo-
zók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55
Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.10
Kuzey Güney – Tûz és víz 21.15 Éden Hotel 22.35 Hirte-
len halál 0.50 Tények 1.35 Sportos 1.45 Ezo.TV 2.55
Aktív 3.15 Elit egység 4.00 Balfékek 4.40 Aktív 5.05
Csapdába csalva 5.35 Rúzs és New York
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.35 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 A
görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók –
1989. 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális
magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Sportvilág
21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00
Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Május 12., KEDD
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Summa
10.15 Élõ egyház 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15

Kék bolygó 14.15 Világ 15.15 Magyar gazda 16.15 Élõ
egyház 17.15 Summa 18.00 Híradó 18.30 Ma este
22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55
Srpski Ekran 6.25 Unser Bildschirm 7.00 Híradó 7.25
Charlie, majom a családban 8.15 Jamie 15 perces ka-
jái 8.45 Don Matteo 9.50 A szenvedélyek lángjai 10.40
Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15 perces ka-
jái 13.15 Kívánságkosár 15.20 Lola 16.05 Charlie, ma-
jom a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don
Matteo 19.30 Rex felügyelõ 20.25 Önök kérték! 21.25
Shirley Valentine 23.20 Leánder és Lenszirom 0.55 Te-
tõnk a csillagos ég 2.30 Magyar elsõk 2.50 Szerelmes
földrajz 3.20 Tálentum 3.45 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet –
Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Éjjel-nappal Budapest 14.00 A
konyhafõnök 15.20 A vihar 16.15 A szerelem foglyai
17.25 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 A konyhafõnök
20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Castle 23.00 Híradó 23.35 XXI. század – A legendák
velünk élnek 0.05 Magyarul Balóval 0.40 Fáraó rali –
Cél a piramisok! 1.00 A fõnök 2.05 Reflektor 2.15
EgészségKalauz 2.40 A Muzsika TV bemutatja: Mi,
muzsikus lelkek 3.05 Teresa 4.00 Reflektor 4.15
Agymenõk 4.40 Barátok közt 5.05 Fókusz
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomo-
zók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55
Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.15
Kuzey Güney – Tûz és víz 21.15 Éden Hotel 22.35 Ka-
sza! 23.50 Hawaii Five-0 0.50 Tények 1.35 Sportos
1.45 Ezo.TV 2.45 Aktív 3.05 Diamond Club 4.25 Balfé-
kek 4.45 Aktív 5.05 Csapdába csalva 5.35 Rúzs és
New York
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.20 100 éve
történt 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50
Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 Sport-
világ 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika
20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 13., SZERDA
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Profit7
10.15 Iskolapad 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15
Élõ egyház 14.15 Esély 15.15 Parlamenti napló 16.15
Iskolapad 17.15 Profit7 18.00 Híradó 18.30 Ma este
22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Hor-
vát krónika 6.25 Ecranul nostru 7.00 Híradó 7.20
Charlie, majom a családban 8.10 Jamie 30 perces ka-
jái 8.45 Don Matteo 9.40 A szenvedélyek lángjai 10.30
Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 30 perces ka-
jái 13.15 Kívánságkosár 15.20 Lola 16.05 Charlie, ma-
jom a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don
Matteo 19.40 Párizsi helyszínelõk 20.30 Szabadság tér
’89 21.15 Fapad 21.50 Szerelem és vérbosszú 22.50
Aranymetszés 23.45 A nagy zabálás 2.00 Shirley
Valentine 3.50 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet –
Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Éjjel-nappal Budapest 14.00 A
konyhafõnök 15.20 A vihar 16.15 A szerelem foglyai
17.25 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 A konyhafõnök
20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Szulejmán 23.05 Híradó 23.35 Házon kívül 0.10 Ma-
gyarul Balóval 0.40 Fáraó-rali – Cél a piramisok! 1.05
Reflektor 1.20 A Grace klinika 2.15 Piszkos csapat
2.55 Teresa 4.00 Reflektor 4.15 Agymenõk 4.40 Bará-
tok közt 5.05 Fókusz
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Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Huszárné Kovács Márta, Horváthné Mikuli Erzsébet, Mágocsi Adrienn Laura, Huszár
Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, dr. Müller Viktória, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László,
Sallai Attila, Rehák Sándor, Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss

Balázs. Elõkészítés és utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden
csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és
a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a
felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig,
apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN,
SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös
csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint
az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.

Május 8., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és
0.00 Lapszemle

Május 9., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei
I. oszt. kézilabda (70p) 13.00 Lapszemle 14.00 Tes-
tületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Néptáncgála
Alapon 2. rész (Bertók Ferenc felvétele 53p), XX.
Hintók versenye Sárbogárdon (133p) 23.00 és 0.00
Lapszemle

Május 10., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés
14.00 Néptáncgála Alapon 2. rész (Bertók Ferenc
felvétele 53p), XX. Hintók versenye Sárbogárdon
(133p) 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 11., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Dr. Sükösd Tamás és
Varga Gábor sajtótájékoztatója (21p), Énekkarok
és kamarazenekar a gimnáziumban (93p), Ballagás
a gimnáziumban (64p), Bemutatjuk a Pöttöm Cukit
(12p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 12., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei
I. oszt. kézilabda (70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 13., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Dr. Sükösd
Tamás és Varga Gábor sajtótájékoztatója (21p),
Énekkarok és kamarazenekar a gimnáziumban
(93p), Ballagás a gimnáziumban (64p), Bemutatjuk
a Pöttöm Cukit (12p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lap-
szemle élõben 19.00 Sport: Megyei I. oszt. kézilab-
da (70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Május 14., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei
I. oszt. kézilabda (70p) 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó meg-
tekinthetõ internetes oldalunkon: www.bo-
garditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és
mûsorváltozásról a képújság futószövegében
adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtar-
tam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd
és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a
vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. –
06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomo-
zók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55
Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 19.50
Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Kuzey Güney – Tûz és
víz 21.15 Éden Hotel 22.35 A konyha ördöge 23.50
Lángoló Chicago 0.50 Tények 1.35 Sportos 1.45
Ezo.TV 2.50 Aktív 3.10 Hazugságok gyûrûjében 4.40
Balfékek 5.05 Csapdába csalva 5.35 Rúzs és New York
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 A
református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50
Vers napról napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház
21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A
nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 14., CSÜTÖRTÖK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Kosár 10.15
Unió28 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15 Iskola-
pad 14.15 Parlamenti napló 15.15 Profit7 16.15
Unió28 17.15 Kosár 18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.10
Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.55 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Ron-
dó 7.00 Híradó 7.20 Charlie, majom a családban 8.10
Jamie 30 perces kajái 8.40 Don Matteo 9.45 A szenve-
délyek lángjai 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.45
Jamie 30 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.05 Lola
15.50 Charlie, majom a családban 16.45 Szerencse
Híradó 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don Matteo
19.40 Szívek doktora 20.30 Fábry 21.50 Munkaügyek
22.25 A Bécsi Filharmonikusok nyári hangversenye
0.05 kult.hu 0.35 A nagy háború emlékezete 0.55 Dön-
tõ pillanat 2.15 Tetõnk a csillagos ég 3.50 Határtalanul
magyar
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet –
Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Éjjel-nappal Budapest 14.00 A
konyhafõnök 15.20 A vihar 16.15 A szerelem foglyai
17.25 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 A konyhafõnök
20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
CSI: Miami helyszínelõk 23.05 Híradó 23.35 Magyarul
Balóval 0.05 Brandmánia 0.35 Fáraó-rali – Cél a pira-
misok! 1.00 V, mint veszélyes 2.00 Reflektor 2.10 A’la
CAR 2.40 Trendmánia 3.05 Teresa 4.00 Reflektor 4.15
Agymenõk 4.40 Barátok közt 5.05 Fókusz
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomo-
zók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55
Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.15
Kuzey Güney – Tûz és víz 21.15 Éden Hotel 22.35 NCIS
23.35 Belsõ ellenfél 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Spor-
tos 1.55 Ezo.TV 2.55 Életfogytig zsaru 3.40 Balfékek
5.05 Csapdába csalva 5.35 Rúzs és New York
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11. Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.04 Református istentisz-
telet közv. 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00

Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.26 Zene 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek
15.05 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõ-
sök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05
Sportvilág 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ
23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 15., PÉNTEK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Itthon vagy!
10.15 Minden tudás 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Unió28 14.15 Tessék! 15.15 Kosár 16.15 Min-
den tudás 17.15 Itthon vagy! 18.00 Híradó 18.30 Ma
este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.20 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55
Roma kultúra 6.25 Hazajáró 7.00 Híradó 7.20 Charlie,
majom a családban 8.15 Jamie 30 perces kajái 8.40
Don Matteo 9.50 A szenvedélyek lángjai 10.40 Csa-
lád-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 30 perces kajái
13.15 Kívánságkosár 15.20 Lola 16.05 Charlie, majom
a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Labdarú-
gás: Szombathelyi Haladás–Nyíregyháza Spartacus
FC 21.00 King 21.50 A rejtélyes XX. század 22.20 Tu-
dom, hogy ki vagyok 23.20 Dilinger halott 1.00 Dögke-
selyû 2.50 Magyar elsõk 3.05 Szerelmes földrajz 3.55
Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet –
Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 11.45 Asztro-show
12.50 Éjjel-nappal Budapest 14.00 A konyhafõnök
15.20 A vihar 16.15 A szerelem foglyai 17.25 Fókusz
18.00 Híradó 18.55 A konyhafõnök 20.15 Éjjel-nappal
Budapest 21.30 Barátok közt 22.05 Showder Klub
23.10 Híradó 23.40 Magyarul Balóval 0.15 Fáraó-rali –
Cél a piramisok! 0.40 Minden lében négy kanál 1.40
Reflektor 1.55 Street kitchen 2.25 Kalandor 2.45
4ütem 3.10 Teresa 4.00 Glee – Sztárok leszünk 4.40
Tuti gimi
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomo-
zók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55
Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.10
Kuzey Güney - Tûz és víz 21.15 Éden Hotel 22.35 Frizbi
Hajdú Péterrel 23.35 Grimm 0.40 Tények 1.25 Aktív
1.45 Sportos 2.00 Ezo.TV 3.00 Ringer – A vér kötelez
3.40 A törvény embere 4.20 Balfékek 5.10 Babavilág
5.35 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.20 100 éve
történt 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50
Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.25 Zene 13.30 Az unitárius egyház félórája
14.05 Történet hangszerelve 14.35 Tér-Idõ 15.00 Kró-
nika 15.10 Regényes történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50 Sport-
világ 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika
20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Történet
hangszerelve 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Redõnyös 06 (30) 966 8446

Tûzifavásár! Cser, tölgy, hasított: 2250 Ft. Ve-
gyes hasított 2450 Ft, akác hasított: 2650 Ft. In-
gyenes házhoz szállítás. 06 (20) 406 9267 (1148044)

Motoros permetezõ újszerû állapotban eladó!
Régi pénzt, érmeket, kitüntetéseket beszámítok.
Telefon: 06 (25) 461 754. (1148242)

Üzlet-, irodahelyiség kiadó. 06 (70) 637 2874.

Veszélyes fák kivágását vállalom 06 (20) 437
4869 (1148248)

Mobil kemence eladó 06 (70) 330 8697

Palánta eladó Tósoki, Nagyhörcsök 06 (30) 464
0345 (1148293)

Szoba, konyha, fürdõszobás családi ház albér-
letbe kiadó 06 (70) 398 4626 (1148290)

FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790

JOGOSÍTVÁNY! TANFOLYAM indul 2015. május 8-án, pénteken 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban. Diákkedvezmény, részletfizetés!

JELENTKEZNI: FÛRÉSZ JÓZSEF – 06 30 290 3744

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN, RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS. 06 70 539 7882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091

Sárbogárd központjában, négylakásos TÁRSASHÁZBAN,
FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ. 06 20 405 7366

ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS 06 20 367 2785

ELAJÁNDÉKOZNÉK egy 10 éves, sötétszürke, IVARTALANÍTOTT (kan),
egészséges FELNÕTT CICÁT (gyerekek miatt).

Félénk, ezért nem kutya és kisgyerekek mellé, hanem nyugodt környezetbe való.
LAKÁSBAN, UDVARON IS SZERET. +36 30 34 83 320

A Szabadi Autójavító Bt. dégi munkavégzéssel szakképzett, szakmai tapasztalattal
rendelkezõ AUTÓSZERELÕT, KAROSSZÉRIA–LAKATOST és AUTÓFÉNYEZÕT KERES,

teljes munkaidõre! Jelentkezni: 06 20 932 9244, e-mail: szabadibt@invitel.hu

M6-os autópályán Dunaújvárosnál
OMV TÖLTÕÁLLOMÁS FÉRFI ÉS NÕI MUNKATÁRSAT KERES.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a sárbogárdi OMV töltõállomáson.

TÁPKOCKÁS, SZÁLAS PAPRIKA, PARADICSOM és FÛSZERPAPRIKA PALÁNTA
kapható. 06 30 418 7854. Sohár, Cece, Deák u. 81.

ELADÓ Székesfehérváron a Deák Ferenc utcában 56 m
2

-es, erkélyes, kétszobás,
földszinti, felújítandó LAKÁS, a pincében kis tárolóval. A lakóépület hõszigetelése,

a nyílászárók cseréje megtörtént. Irányár: 9,2 millió Ft. Érd.: 06 30 979 9221

PARADICSOM CSÁRDA SZAKÁCSOT KERES 06 20 388 0968

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK: a Bogárdi TV-ben is látható! APRÓHIRDETÉSEK

A Globus Viridis Kft. sárbogárdi PET-palack
újrahasznosító üzemébe keresünk:

GÉPKEZELÕ/KARBANTARTÓ, valamint
ANYAGMOZGATÓ/TARGONCAVEZETÕ és

HULLADÉKVÁLOGATÓ/TAKARÍTÓ

beosztásba targoncavezetõi engedéllyel,
gyakorlattal rendelkezõ munkatársakat.

A munkavégzés helye:
Sárbogárd, Tesco mögötti üzemcsarnokban.

Tervezett munkarend: két mûszak.
Várható kezdés: 2015. május.
Fizetés megállapodás szerint.

Fényképes önéletrajzokat a keller.karoly@globusviridis.hu címre
várjuk, valamint 9 órától 15 óráig személyesen irodánkban.

Fizetés minden pénteken készpénzben…
Összetartó, barátságos kollektíva…
Kulturált munkahelyi körülmények…

A teljesítményt elváró, de megértõ fõnök…

Ezek, amik várják a Fair 2002 Kft.-nél

KÁRPITOS
munkakörbe jelentkezõ új munkatársainkat!

Jelentkezni: Fair 2002 Kft.
7003 Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon: 06 (20) 9826 630

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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