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Osvát Erzsébet:

Meséltél és meséltél
Velem voltál örömömben,

velem voltál bajban,
velem voltál, ha sírtam,

velem, ha kacagtam.

Meséltél és meséltél
igazakat, szépet,

kívántam, hogy a meséd
sose érjen véget.

Mit adtam én cserébe?
Te azt sose kérted,

de talán a két szemem
elárulta néked.

FOGATHAJTÓK
SÁRBOGÁRDON

A tavasz nagy szabadtéri sporteseményére több ezren voltak kí-
váncsiak hétvégén. Parádés fogatokban, látványos hajtásban
gyönyörködhetett a nézõközönség.

(Írásunk a 6. oldalon olvasható)

CSALÁDI MAJÁLIS
ALAPON

Igen, ez igazi családi majális volt! És évrõl-évre többen és töb-
ben jönnek. Vonzó a jó hangulat, a szervezõk lelkesedése, a jó
programok…

(Írásunkat a lap 2. oldalán olvashatják)
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Családi majális
Alapon

A sok környékbeli program ellenére az alapi Bóbita Óvoda ud-
varán az Alapi Óvodásokért Közalapítvány által rendezett, ha-
gyományos családi majálison rengetegen voltak. Sõt, évrõl-évre
egyre többen vannak. Nemcsak helybõl, hanem a környékrõl is
sokan ellátogatnak ide a magával ragadó hangulat, a szíves, mo-
solygós fogadtatás, összefogó közösség, gyönyörû környezet
miatt.
Amikor odaértem, az udvar minden szegletében újabb és újabb
programokra bukkantam. A sportpályán fiúk rúgták a bõrt,
odébb, a tûzoltóautó mellett, a mászókán lógott egy csapat gye-
rek. De volt, aki pónin lovagolt, legalábbis addig, amíg az a kis
huncut meg nem szökött — szaladt ide, szaladt oda, míg a szín-
padon átvágtatva rá nem lelt a nyitott kapura. Volt ám futás,
hogy megfogják a mérete ellenére fürge jószágot! Végül a
faluból hozták vissza.
No, de visszatérve a programokra: itt is, ott is kézmûveskedéssel
foglalatoskodott egy-egy kis csapat. Ki agyagból készített tálat,

ki szõtt, láncot fûzött gyöngybõl, vagy kosárkát font. A színpa-
don közben Figura Ede, az alapi Margaréta nyugdíjasklub és a
pusztaegresi nyugdíjasklub, a néptáncos óvodások, a helyi álta-
lános iskola drámacsoportja, a dunaújvárosi Vasas táncegyüt-
tes ifjai és a Mezõföld gyermektánccsoport lépett föl. Ezen kí-
vül volt karaoke, modern tánc és tombola is.
Aki megéhezett, az vagy a sátorban kínált palacsintával, fõtt ku-
koricával vagy más finomsággal oltotta éhségét, vagy kivárta,
míg a fõzõversenyre készülõ étkek elkészülnek.
A fõzõversenyen idén is sok — már nem kezdõ — csapat méret-
tette meg magát pörköltfõzésben és grillezésben. Jó étel mellé
jó kedv is jár (amiben szerencsére nem is volt hiány), hiszen az is
fûszerezi az ételt. A zsûri a csülök- és körömpörköltek közül a
legízletesebbnek Kiss Imre fõztjét találta, II. lett a Vadász-
társaság, III. a Barátok közt csapata (Vájer András és neje),
különdíjat kapott a Stampedli. A legjobb grillételt Pöttyösné és
fia készítette, II. lett a Hagyományõrzõk csapata (Zuppon Lali
és barátai), III. a Hagyományõrzõk egy másik csapata.
A nap vacsorával, bállal és tûzijátékkal zárult.

Hargitai Kiss Virág

FÕZÕVERSENY
Sárbogárdon minden év május 1-jén rendeznek fõzõversenyt. A
résztvevõk Lévai Ferenctõl kapták a halat. Az idei rossz idõjá-
rás miatt a csapatok mind sátor alatt voltak kénytelenek a bog-
rács alá gyújtani. A hét jelentkezõ csapatból végül csak öt érke-
zett meg a kezdésre. A hangulat azért így is nagyon jó volt. Gon-

doskodott errõl a kellõ mennyiségû ital is, amit a kóstolgatáshoz
felhasználtak a fõzõmesterek és barátaik.
Szigorú zsûri: Gróf Ferenc, Rostás Péter, Fekete László érté-
kelte az elkészült ételeket.
I. helyezett lett Kehl Imre, II. Lakatos György és Molnár Géza
(a Segéd), III. Rigó József. Nem kapott díjat Molnár Tamás,
Ács Tomi és Szakács Laci csapata, de bizton állítom: az õ fõzt-
jük se volt alábbvaló a többinél. Bizonyítja ezt az is, hogy mind
megették. És ez a lényeg, a többi csak üres beszéd.
Délutánra a felhõket szétkergette a szél, és zavartalanul szóra-
kozhatott a mûsorokra kíváncsi közönség.

Hargitai Lajos
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Folytatás elõzõ heti számunkból

ÖNHIKI-pályázat
Az önkormányzat benyújtott igényét az
önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi
helyzetben lévõ helyi önkormányzatok tá-
mogatására.
Juhász János: Mivel nem voltatok itt és
április 20-a volt a beadási határidõ, a saját
felelõsségemre a pályázathoz szükséges
táblázatokat kitöltöttük és beadtuk. Re-
méljük, hogy a viselkedésetek miatt nem
szenved a város hátrányt.
Utólag minden képviselõ áldását adta a
pályázatra.

Elfogadott zárszámadás
Megismerte és elfogadta a testület az ön-
kormányzat 2005. évi zárszámadását. Ez-
zel kapcsolatban hitoktató Varga László
megjegyezte: A bevétel fölött teljesített a
város, mégis nõtt a forráshiány — ezt én
nem tudom elfogadni.
Dr. Szabadkai Tamás: És ki tett javaslatot
a plusz két utca finanszírozására, ugye?
Juhász: A tavalyi évben sok olyan dolog
történt, amik miatt plusz kiadásokra ke-
rült sor.

Támogatják a táborozást
A táborozásokat, kirándulásokat támoga-
tó pályázatát idén is kiírja az oktatási és
közmûvelõdési bizottság.

Gyakorlókertbõl közösségi tér
A Töbörzsökért Egyesület az iskola volt
gyakorlókertjének helyén közösségi ren-
dezvényeket szeretne tartani. A terület
rendbetételérõl, karbantartásáról társa-
dalmi munkában gondoskodnának. A tes-
tület támogatta a kérést azzal a feltétellel,
hogy az ingatlant addig használná az
egyesület, amíg a temetõbõvítéshez szük-
séges telekcsere nem valósul meg. Az
egyesület a terület közcélú használatáért
térítési díjat nem kérhet.

Nem eladó a temetkezési
részvény

Nem fogadta el a testület a megyei önkor-
mányzat azon ajánlatát, miszerint a sár-
bogárdi önkormányzat Temetkezési Kft.-
ben lévõ 1.723.439 Ft-os üzletrészét 25%-
os névértéken megvennék.

Vízrendezés jövõre
Sárbogárd, Töbörzsök, Sárszentmiklós és
Rétszilas belterületi vízrendezésének
megvalósítását 1.689.180.358 Ft címzett
támogatással kívánja megvalósítani a vá-
ros. Az 1.876.867.064 Ft bruttó összegû
beruházáshoz összesen 187.686.706 Ft sa-
ját forrást biztosítanak (a 2007. évi költ-
ségvetésébõl 56.306.012 Ft-ot, 2008-ban
75.074.682 Ft-ot, 2009-ben pedig
56.306.012 Ft-ot).

Bejelentések
Pedagógus Varga László: Olyan informá-
cióim vannak, hogy a Vezér utca csapa-
dékvíz-elvezetése a tervezés szintjén sem
tartalmaz olyan elemeket, amik megolda-
nák annak a területnek a problémáját.
Ferencz Kornél a korábban a sajtóban
megjelentekre reagálva elmondta: A fele-
ségem most pénteken (április 21.) meg-
szült, kislányom lett. Visszautasítom a vá-
dakat, hogy a pénzügyi bizottság nem vég-
zi el a munkáját. Azon a bizottsági ülésen,
amirõl távollétünkben szó esett, részt vett
Etelvári Zoltán és Kulcsár Sándor, én
késve érkeztem, Gábris úr nem volt jelen.
Ennek következtében ne tételezzük fel a
másik három képviselõrõl, hogy az ülést
bojkottálták volna. Olyan testületi ülés
még nem volt, amikor a p.b. ne hozott vol-
na döntéseket. Polgármester úr, téged pe-
dig meg szeretnélek kérni: ahelyett, hogy
a p.b. munkájával foglalkozol, a testületi
ülés határozatképességét biztosítsd.
H. Varga: Én meg visszautasítom az
MSZP-frakció azon vádjait, miszerint a
testületi ülés kampányolásról szólt volna.
Sosem volt célunk a kampányolás, mindig
a hathatós, tevékeny és tényre törõ mun-
kával foglalkoztunk. Vagy magatokat
akartátok megóvni attól, hogy kampá-
nyoljatok?
Bódai Gábor szóvá tette a Csík utcával
szemben az aszfaltfelgyûrõdést, a Túry
Miklós utca és Ady Endre út torkolatánál
illetve a rendõrség elõtt lévõ, egyre mé-
lyebb kátyúkat. Kérdezte, hogy elkészül-e
idén az Ady E. út 98. elõtti buszváró és mi-
kor kerül sor a csapadékvíz-elvezetõ ár-
kok kitisztítására. Kifogásolta, hogy az
Ady E. úti lakótelepen a fa szeméttárolók
ürítése rendszertelen, a konténerek mel-
lett pedig hetek óta egy kidobott heverõ
csúfítja a környezetet.
Horváth Tibor: Dr. Szabadkai Tamásnak
szeretnék elõször is gratulálni a második
helyéhez. Ne csüggedjél, nagyon megdol-
goztál érte, de mi is, hogy felvegyük a ver-
senyt veletek. Gratulálok!
Dr. Szabadkai: Köszönöm, Tibi.
Tóth Zoltán: A töbörzsöki temetõ hama-
rosan megtelik, sürgõsen gondolkodnunk
kell a bõvítésén.
Fülöp István: A képviselõi kerethez mi-
kor lehet hozzányúlni? Mert jó lenne jár-
dát csinálni belõle. A kriminális utcákban
valamit kellene szórni már a gödrökbe. A
Sárréti Vízi Társulatot meg kellene kérni,
hogy a Jókai utcán túl a vízelvezetõ árkot
tisztítsák ki, ha lehet.
Juhász: Még egyelõre nem lehet hozzá-
nyúlni a képviselõi kerethez. Kifejtette
többször p. Varga és a közigazgatási hiva-
tal is, hogy alkotmányellenes a képviselõk

megkülönböztetése. Majd a májusi testü-
leti ülésen tudunk errõl döntést hozni.
Nedoba Károly: A Huszár-temetõ mellet-
ti régi temetõ el van hanyagolva, szemét
és dögök vannak oda kidobálva. Töbör-
zsökön a Patkó csárda elõtt mélyen van
egy rácsos csatorna, ami nagyon baleset-
veszélyes. Mi az oka annak, hogy a május
1-jei programon fellépõk szerzõdését a
mai napig nem írta alá a polgármester?
Juhász: Mert borzasztó aránytalanságnak
tûnik, hogy 677 ezer Ft-ot akartok erre
költeni a 2,5 milliós keretbõl. Vannak más
városi rendezvények is.
Nedoba: A bizottság átruházott hatáskör-
ben dönthet a rendelkezésére álló keret
elosztásáról. A tagok elfogadták a progra-
mot és az összeget, kérlek, hogy a szerzõ-
dést írd alá.
Juhász: Ez már április 14-én is elhangoz-
hatott volna, csak nem volt testületi ülés.
Én nem tehetek róla, hogy nem tudtam a
határozatképességet biztosítani.
Nedoba: Kérem, hogy majd a Sárbogárdi
Napok szerzõdését is írd alá.
Juhász: Azok még nincsenek nálam. Még
csak most fogadtátok el a határozatot.
Nedoba: De alá fogod írni netalántán?
Juhász: Hát, mindig mérlegelni kell.
Nedoba: Aláírod, vagy nem? Vagy húzod
majd az idõt?
Juhász: Miért húznám? Nem vagyok
olyan, mint egyesek.
Etelvári Zoltán: A Tompa Mihály utca és
Gilice köz sarkán kb. 2-3 hete nem világít
a lámpa. Szóltam az áramszolgáltatónak,
de azóta se történt semmi. Van Sárbo-
gárdnak aljegyzõje? Ha van, akkor miért
nincs itt?
Schmidt Lóránd: A két benzinkútnál a cí-
merben nem világítanak a lámpák.
Dr. Berzeviczy Gábor: A Vezér utca vizes
részei miatt többször törtem már rá az aj-
tót a mûszaki osztályra. Voltunk kint
többször helyszíni szemlén is, és szivattyú-
zással próbálkoztunk, de nyilván nem ez a
végleges megoldás. Mindent meg kell
tenni, hogy a belvíz ne öntse el még egy-
szer a házakat. Ha a fûnyírás elindult az
Ady E. úton, akkor jöjjön át Miklósra is a
Papföldi játszótérre, a Tisza utcába, az ár-
kokhoz és a temetõhöz.
Juhász: Ahhoz képest, hogy nem jöttél el
a miklósi fórumra, utána próbáltad a hét-
végén a hozzájárulásokat kérni az embe-
rektõl, mi küldtük ki a szivattyúkat, és te
beszélsz róla folyamatosan.
Dr. Berzeviczy: Azért beszéltem az embe-
rekkel hétvégén, mert akkor voltak ott-
hon.
Dr. Szabadkai: Információm van arról,
hogy mind a két benyújtott panelpályáza-
tunk nyert. Nem akartam ezzel a választás
elõtt elõhozakodni. Érdemes lenne meg-
nézni a Salamon és Árpád utca, a Túry M.
u. illetve a Mikes köz és 63-as út csatlako-
zását, mert eléggé fel van jõve az aszfalt,
veszélyesen mélyülnek a gödrök.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület április 19-ei és 24-ei rendkívüli nyílt üléseirõl —
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Hétvégén karate edzõtábort rendez-
tek a Mészöly Géza Általános Isko-

lában. Ezen részt vett Brúzsa Ferenc 5
dan JKA karatemester is.
Németh Attiláék Sárbogárdon és a kör-
nyezõ településeken több csoportot is lét-
rehoztak.
Németh Attila 4 dan JKA karatemester
1981 óta szervezi a helyi karatesportot.
Jelenleg 60 fõvel foglalkoznak 5 csoport-
ban. Két csoporttal Sárbogárdon, Velen-
cén, Székesfehérváron, Cecén, Budapes-
ten pedig egy-egy csoporttal.
Az itt nevelt fiataloknak rendezték a
mostani közös edzésnapot. Õsszel kétna-
pos tábor keretében danvizsga lesz, ezt
készítik elõ ezen a hétvégén.
Az egyik szünetben Brúzsa Ferenccel ké-
szítettem interjút.

— Az Ön nevéhez fûzõdik a sárbogárdi ka-
rate elindítása. Mikor volt ez, hogyan is kez-
dõdött?
— 1982-ben Sárszentmiklóson indítottuk
be a karate oktatást, utána ezt folytatták
Németh Attiláék Sárbogárdon.
— Hogyan kerültek kapcsolatba?
— Sárszentmiklósi születésû vagyok. Du-
naújvárosban kezdtem egyébként még
1974-ben a karateoktatást. Németh Atti-
láék oda jártak el hozzám karatét tanulni.
— Õk voltak az elsõ tanítványok?
— Igen, és amikor már olyan szinten vol-
tak, hogy oktatni is tudtak, akkor beindí-
tották itt, Miklóson a tanfolyamot. Ha-
vonta vagy kéthetente szoktam lejönni
ide edzésre meg vizsgáztatni õket. Sokat
köszönhetünk Varga Lacinak, a sárszent-
miklósi klubkönyvtárosnak, aki segített
bennünket.
— Jelenleg hol dolgozik?
— Keszthelyen. Dunaújvárosból költöz-
tünk át oda, Keszthelyre.
— Ott van saját iskolája?

— Igen, meg vannak magántanítványa-
im. Otthon van egy külön kis edzõter-
mem, ott foglalkozom velük. Még annyit
elmondok, hogy 10 évig voltam a magyar
válogatott tagja, részt vettem az Euró-
pa-bajnokságon, két világbajnokságon
meg számos nemzetközi versenyen, ahol
a magyar színeket képviseltem.

— Milyen fokozata van?

— Jelenleg 5 dan, de ehhez kellett 32 év
munkája. Ezért keményen meg kellett
dolgozni. Én például a 3 danra meg a ne-
gyedikre 7 évet vártam. 1985-ben 3 hóna-
pig kint voltam Japánban. Ott laktunk
egy buddhista szerzetesnél, Ída mester-
nek hívták. Ott napi 3 edzésem volt. Reg-
gel 10 km futással kezdtünk, délelõtt egy
edzés a japán válogatottal, este meg az ot-
tani egyetem csapatával edzettünk. A há-

rom hónap azzal zárult, hogy részt vehet-
tünk a karate világkupán, Tokióban.
1976-ban én kezdtem elõször Magyaror-
szágon, de talán Európában is a gyermek-
karatét, Dunaújvárosban.
Addig nem volt más gyermekkarate sem-
milyen stílusban sem. Ebbõl készült a
szakdolgozatom is a Testnevelési Fõisko-
lán, amit 1978-ban végeztem el.
— Gyakran jár még most is Sárbogárdra
edzésre?

— Ide szívesen jövök mindig, hiszen
Sárszentmiklós a szülõfalum, meg itt na-
gyon színvonalas, jó munka folyik.
A beszélgetés után a gyerekekkel Né-
meth Attila, a felnõttekkel pedig Brúzsa
Ferenc foglalkozott.

Hargitai Lajos

KARATE-EDZÕTÁBORKARATE-EDZÕTÁBOR
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MAJÁLIS PUSZTA-
EGRESEN

A pusztaegresi faluvédõ egyesület vasárnap rendezte meg a fa-
lumajálist. Májusfát állítottak, fociztak, a gyerekek az ugráló-
várnál álltak sort. Egy légpuskát is kihoztak, amivel lehetett cél-
ba lõni konzerves dobozra. Közös ebéd is készült, amit jóízûen
fogyasztottak el, ki fûben hasalva, ki a kispadokon.

/H/

Betáncolták a cecei májusfát
Színes mûsorral kö-

szöntötték a májust
Cecén. A mûvelõdési ház
színháztermében remek
mûsort adtak az iskolá-
sok és a Noé László veze-
tésével újjáalakult nép-
dalkör. Nagy sikert ara-
tott az iskolások népi
színjátéka. Lelkes vas-
tapssal köszöntötték a jó
hangú cecei asszonyokat,
akik citerakíséret mellett
régi népdalokat énekel-
tek.

A mûsor után közösen feldíszítették a májusfát, amit az udva-
ron állítottak fel az erõs cecei legények. Utána hajnalig tartó
táncmulatsággal folytatódott a program.

/H/

ORVOSI ÜGYELET
KÖZPONTILAG

A sárbogárdi kistérségben két helyen, Cecén és Sárbogárdon
létesítettek központi orvosi ügyeletet pályázati pénzbõl. 13 mil-
lió Ft-ból vásároltak mindkét ügyeleti kör részére teljes egész-
ségügyi felszereléssel gépkocsit. Kialakították Cecén az egész-
ségházban a központi ügyeleti rendelõt a hozzá tartozó kiszol-
gáló helyiségekkel. Felszerelték számítógéppel, korszerû esz-
közökkel. Sárbogárdon a meglévõ központi orvosi ügyelet fel-
újításra került és kiegészítették a felszerelését. Ennek átadásá-
ra került sor április 27-én. A létesítményeket Varga Gábor,
Cece polgármestere és Juhász János, Sárbogárd polgármestere
vette át. A jövõben folyamatos orvosi ügyelet lesz Sárbogárdon
és Cecén is. Cece új ügyeleti köre Vajta, Alap, Alsószentiván te-
lepülésekre terjed ki. Sáregres valószínûleg jövõ évtõl csatlako-
zik a cecei ügyeleti körhöz. E település jelenleg Simontornyával
kötött szerzõdést. A lakosság kérésére Sáregres is csatlakozni
kíván a cecei ügyeleti körhöz.

Hargitai Lajos
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FOGATHAJTÓK VERSENYEZTEK
Hagyományosan április végén, most szombaton rendezte meg
fogathajtó versenyét a Sárbogárdi Lovas Egyesület. Ezt a ren-
dezvényt évrõl-évre nagy érdeklõdés övezi. Az idõpont is jó, hi-
szen jószerivel ez az elsõ tavaszi jelentõsebb rendezvény a fo-
gathajtók számára. Kockázatot csak az idõjárás okozhat. Volt
már bizony olyan esztendõ 2000-ben, amikor szó szerint úgy el-
mosta az esõ a rendezvényt, hogy két évig a pályáról se ment le a
víz. Az idén könyörületes volt hozzánk az égi ereszcsatornák ke-
zelõje. Kellemes, tavaszias idõben száraz, jó pályán folyhatott a
verseny. Harmincöt hintóval neveztek, ami csúcs. Éppen ezért
csak egy hajtó nevezhetett egy hintóhoz azért, hogy estig befeje-
zõdhessen a verseny. A déli ebéd és a látványos néptáncbemu-
tató után Juhász János polgármester köszöntötte a vendégeket
és a versenyzõket. A kellemes környezet sok családot kicsábí-
tott. Takarókra telepedtek le a gyerekekkel, a magukkal hozott
elemózsiás kosárral, és itt töltötték az egész napot gyönyörköd-
ve a szép fogatokban, szilaj lovakban és a bravúros fogathajtás-
ban.
Sok árus is kitelepült. Bõrmûvesek, cukorkások, bazárosok,
kézmûvesek kínálták portékáikat. A gyógyszertárral szembeni
üzletházból az Ötlettár is kitelepült egy sátorral. Felnõtteknek,
gyerekeknek adott alkalmat, hogy elkészítsenek maguknak
egy-egy szép díszt, meglepetést a mamának.
Örvendetes, hogy évrõl-évre egyre több sárbogárdi fogatos sze-
repel versenyeken. Az elmúlt évben is akadályhajtásban 51 ver-
senyen, 31 alkalommal végeztek hajtóink az elsõ három hely
valamelyikén.
A helyszínek többek között: Sárbogárd, Aba, Perkáta, Sár-
szentágota, Mezõszilas, Zics, Zamárdi, Balatonlelle, Balaton-
õszöd, Solt, Tolnamözs, Szalkszentmárton, Tihany, Tab, Ha-
lásztelek, Kehidakustány voltak.

A mostani sárbogárdi versenybe hét helyi fogatos nevezett.
Herczeg Laci bácsi már régi motoros, törzstagja az egyesület-
nek. Ahol az egyesület hintóval megjelenik, ott látható az õ fo-
gata is. Gosztola József „profi” versenyzõként számtalan má-
sutt rendezett verseny bajnoka volt. A Fejér megyei amatõrbaj-
nokságban I. helyezett; a Sárvíz kistérségi amatõrbajnokságban
II. helyezett; a Sárbogárd Sportjáért Alapítvány 2005. évi díja-
zottja. Most a hintók versenyében hatodik lett.
Vámosi István: a Fejér megyei amatõrbajnokság II. helyezettje;
a Sárvíz kistérségi amatõrbajnokság III. helyezettje. Szenvedé-
lyes gyõzni akarással a vadászhajtásban harmadik helyet szer-
zett most szombaton is.
Szép fogatokkal jól hajtott Vida Károly és Tóth Imre, Gászler
István és Raffai József is.
A rendezvény leglátványosabb része a vadászhajtás volt, amely-
ben megmutathatta erejét, tudását ló, fogat és hajtó egyaránt.
Az eredményhirdetés is hasonlóan látványos volt. Amikor egy-
szerre hajtott fel 36 szebbnél szebb fogat a pályára, az élen
Gosztola Józsefé nemzetiszín zászlóval díszítve, a látvány mél-
tán érdemelte ki a közönség elragadtatott tapsát.

Eredmények
Akadályhajtás: 1. Szabó Zoltán; 2.Guti Béla; 3. Schmid Antal;
4. Taligás Menyhért; 5. Csernánszki László; 6. Gosztola József.
Vadászhajtás: 1. Kiss Sándor; 2. Csernánszki László; 3. Vámosi
István; 4. Ihász Béla; 5. Prikkel Tamás; 6. Gnyálin János.
Az eredményhirdetés után tombolahúzás következett. A fõdí-
jat, a csikót Filipp Pál nyerte. Utána hagyományosan eleresztet-
tek a pályán egy csüngõhasú disznót. Ennek utánaeredt az egész
siserahad. Nem volt esélye szegény malacnak.

Hargitai Lajos
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BORVERSENY TRAGÉDIÁVAL
A kálozi borversenyt hétvégére hirdették
meg. Beárnyékolta az eseményt egy sú-
lyos tragédia, amely elõzõ este követke-
zett be. A rendezvényre készülõdve az
egyik szervezõ, Halász Mihály, aki egyéb-
ként a helyi focicsapat népszerû edzõje is,
egy autó utasaként a szõlõhegy felé veze-
tõ úton balesetben meghalt. Autójuk
nem tudta bevenni a kanyart, ezért az
árokba hajtott, majd egy tûzcsapnak üt-
között.
A rendezvényt azért megtartották. A bo-
rokat tekintélyes zsûri bírálta. A zsûri el-
nöke dr. Bényei Ferenc egyetemi docens,
a kertészeti egyetem szõlészeti tanszéké-
nek vezetõje volt. A zsûri tagjai voltak:
Ulcz Gyula borrendi lovag; Nagy Gyula,
a kálozi hegyközség elnöke; Kovács Ist-
ván; Kovács Ferenc; Ulcz Krisztina;
Lászlóné Nagy Edit; Antal János; Gádor
Dénes.
Míg a zsûri bírálta a borokat, a kálozi
asszonyok fõzték a sátor mellett az ebé-
det, a férfiak pedig járták a szõlõket, pin-
céket. Megnézték, hogy fakad az idei szõ-
lõ és milyenek lettek a tavalyi borok.
Az ebéd után került sor az értékelésre.
Dr. Bényei Ferenc érdekes, tanulságos

szakmai kiselõadása vezette be az értéke-
lést.
A zsûri — legnagyobb meglepetésére —
a tavalyi kedvezõtlen idõjárás ellenére
szép borokkal találkozott. Ez különösen
igaz a késõérésû fajtákra.

Eredmények
Nagy arany: Kovács Ferenc — Irsai Oli-
vér

Arany minõsítés
Farkas Ádám — zenit;
Szabó Vince — olaszrizling 2004;
Balázs János — chardonnay;
Kovács István — királylányka, óbor;
Kovács István — királylányka, újbor;
Ifj. Sennyei István — zenit;

Ezüst minõsítés
Weisengruber Imre — rizling;
Farkas Ádám — vegyes fehér;
Ifj. Sennyei István — zöld vertelini;
Sennyei István — cserszegi fûszeres;

Bronz minõsítés
Ifj. Farkas Ferenc — vegyes fehér 1994;
Pálffy Gyula — vegyes fehér;
Kiss László — zöld vertelini
Pénzes János — ezerjó;

Tóth László — ezerjó;
Szabó Vince — olaszrizling;
Vinis István — cserszegi fûszeres;

Vegyes vörösbor kategória
Mencigár Gábor — vegyes vörös;
Nagy Gyula — vegyes vörös.
Több különdíj is gazdára talált. A verseny
után a szõlõhegyi pincékben folyt tovább
az eszmecsere.

Hargitai Lajos

Sportrendezvényekkel, versenyekkel
vette kezdetét a kétnapos kálozi ma-

jális vasárnapi programsorozata. A kis-
pályás labdarúgótornával párhuzamosan
zajlott a biciklis, csocsó-, darts- illetve
aszfaltrajzverseny. Délután aztán elsõ-
sorban a helyi közösségek vették át a fõ-
szerepet: bemutatót tartottak a karaté-
sok, az Angels moderntánccsoport, a
néptáncosok és az idõsek klubja. Közben
egész nap kézmûves ház várta az alkotni
vágyó gyerekeket.
A nap fénypontja az esti szépségverseny
volt, amire dugig megtelt a mozi. Mintegy
tucatnyi lány jelentkezett a megmérette-
tésre, akik estélyi majd menyasszonyi ru-

hába bújva vonultak föl a színpadon. A
szépségversenyt a soponyai mazsorettek,
az Angels tánccsoport megyei helyezett
csapatainak mûsora és divatbemutatók
színesítették. A zsûri végül Kiss Dórát
ítélte Káloz szépének, így õ képviseli
majd a települést a júniusi Sárvíz kistér-
ségi szépségversenyen. Udvarhölgyei
Tóth Nikoletta és Horváth Mariann let-
tek. A három elsõ helyezetten kívül azon-
ban többen is kaptak különdíjat, Wei-
sengruber Imre polgármester minden in-
dulónak egy szál rózsát és egy képet adott
át elismerésül, és a közönség sem fukar-
kodott a tapssal.

Hargitai Kiss Virág

KÁLOZIKÁLOZI
MAJÁLISMAJÁLIS

Nagydíjas lett
a Bio-Nat
terméke

A Hódmezõvásárhelyen rendezett dél-
alföldi mezõgazdasági kiállításon és vásá-
ron térségünk mezõgazdasága jól szere-
pelt. Mezõgazdászaink több díjat is el-
hoztak a rangos szakmai eseményrõl.
A sárkeresztúri Bio-Nat Kft. baktérium-
trágyája növénytermesztési nagydíjat ka-
pott. Ennek a baktériumtrágyának az a
jellemzõ tulajdonsága, hogy nagyon ala-
csony költség mellett látványosan meg-
növeli a talaj tápanyag-ellátottságának
hatékonyságát, javítja a növény táp-
anyagfelszívó képességét. A cég évek óta
nagy erõvel dolgozik azon, hogy ezt a
módszert megismertesse a mezõgazdasá-
gi termelõk minél szélesebb körével. A
nagydíjat a cég vezetõje, Justus Gyula
vette át Gráf József mezõgazdasági mi-
nisztertõl.
Az állattenyésztési szakágban Kiss
György szabadhídvégi juhtenyésztõ kosa
nyert nagydíjat.
Justus Gyula lótenyésztéssel is foglalko-
zik. Tizenöt éves mezõhegyesi nóniusz
kancája, Mónika bronzérmes lett a kiállí-
táson.

Hargitai Lajos
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2006. május 6-án, 10.30 órakor búcsúznak a Petõfi
Sándor Gimnázium és Szakközépiskola végzõs diákjai

12. a osztály: osztályfõnökök
Tatár Józsefné

és Huszár Károly

Ács Erika, Berki Dóra, Boda Iza-
bella, Cseke Edina, Farkas Ádám,
Farkas Viktória, Fehér Ferenc,
Forster Nóra, Gõdér Szilvia, Hegyi
Renáta Anita, Juhász Nikoletta,
Kovács Ádám, Lekner Nikolett,
Mezõ Ferenc, Nagy Diána, Nagy
Gábor, Németh László, Puskás Ka-
talin, Raffael Gizella (Bianka),
Raffai Elvira, Soós József, Szabó
Péter, Szagri Péter, Szépszó Anita,
Szopori Szabina, Vámosi Annamá-
ria, Farkas Henrietta Ildikó

12. b osztály: osztályfõnök
Lovászné Tóbel Katalin

Bihar Balázs, Bíró Ildikó, Dörögdy
Gergely, Farkas Edit, Gálfi Zsu-
zsanna, Hamar Viola, Hir Brigitta,
Karl Tamás, Kertész Gábor, Kiss
Ágnes, Kiss Norbert, Kokas And-
rea, Kõmûves Edina, Lajtos Do-
rottya, Madarasi Anett, Márkus
Andrea, Márkus Kornél, Nagy No-
émi, Nagy Tünde, Oláh Márk,
Plihál Viktor, Pordán János, Reng
Nóra, Sajtos Bálint, Sütõ Enikõ,
Szabó-Olti Melinda, Tóth Tamás,
Turi Brigitta, Varga Eszter

12. c osztály:
osztályfõnök

Dombi Zoltánné

Baranyai Kitti, Bölcskei Tamás,
Csibrik László, Exner Angéla, Gaj-
ger Georgina, Handa Ágnes,
Heinrich Adrienn, Horváth Anita,
Juhász Csilla, Kajári Gabriella,
Keszei Boglárka, Kovács Regina,
Kummer Ágnes, Mihalkó Eszter,
Molnár Nagy Dániel, Nagy István,
Németh Luca, Pálmai Tamás,
Sáfrán József, Sárközy Tímea,
Stefán Izabella, Szabó Éva, Taksár
Szabina, Varga Nóra

12. a12. a

12. b12. b

12. c12. c

BÚCSÚZUNK
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Állatorvosi ügyeleti
beosztás 2006.

május hónapban
I-II. sz. körzet, továbbá Igar,

Mezõszilas, Dég, Lajoskomárom,
Mezõkomárom, Szabadhídvég,

Pélpuszta

6-7.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér
u. 24., 06 (30) 9751 715;

13-14.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rá-
kóczi u. 62., 06 (30) 9398 629;

20-21.: dr. Németh Sándor, Dég, Szabad-
ság tér 1., 06 (20) 9717 306;

27-28.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady
E. u. 1., 06 (30) 6257 807.

I. körzet Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök,

Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap,
Alsószentiván, Cece, Vajta,

Sáregres

6-7.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér
u. 24., 06 (30) 9751 715;

13-14.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rá-
kóczi u. 62., 06 (30) 9398 629;

20-21.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd, Ady
E. u. 50., 06 (20) 4719 054;

27-28.: dr. Bukovecz Tibor, Sárbogárd,
Csók I. u. 25/a., 06 (25) 460 338.

II. körzet Káloz, Nagylók, Hantos,
Sárosd, Sárkeresztúr,

Sárszentágota, Szabadegyháza

6-7.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u.
30., 06 (30) 9939 404;

13-14.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr,
Szt. István u. 3., 06 (20) 9749 065;

20-21.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asz-
talos u. 1/a., 06 (30) 6393 977;

27-28.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady
E. u. 1., 06 (30) 6257 807.

Dr. Móré Attila, a kamara elnöke,
dr. Mezei Gábor kerületi fõállatorvos

Új központi ügyeleti
rendszer Cecén

2006. május 1-jétõl elindult a CECEI
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI REND-
SZER. Hétköznap délután 15.30 órától,
reggel 7.30 óráig, hétvégén pénteken,
16.00 órától, hétfõn reggel, 7.30 óráig
egy helyen, a cecei Egészségügyi Házban
mûködik.
A mindenkori ügyeletes orvos május el-
sejétõl telefonon a 06 (25) 234 841-es
telefonszámon, valamint személyesen
az Egészségügyi Házban érhetõ el.

Sárvíz kistérség
központi ügyelet:

(Aba, Káloz, Sárkeresztúr, Sár-
szentágota) Aba, Béke tér 2., Zöld-
ház orvosi rendelõ. Telefon: 06
(22) 593 010. Ügyelet munkanap-
okon: 16 órától másnap reggel 8
óráig, munkaszüneti napokon,
utolsó munkanapokon 16 órától az
elsõ munkanap reggel 8 óráig.
Május 1-31.: Aba, Béke tér 2.,
telefon: 06 (22) 593 010.

HIRDETMÉNY
A sárbogárdi polgármesteri hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Fejér Megyei Állat-
egészségügyi és Élelmiszerellenõrzõ Állomás állatorvosa a 41/1997. (V. 28.) FM. rende-
let 213. §. (1) bekezdése, valamint 81/2002. (IX. 4.) FVM. rendelet 8. §. (2) bekezdésében
leírtak alapján az ebek veszettség elleni védõoltását, féregtelenítését végzi az alábbi
idõpontokban és helyeken:

2006. május 9. (kedd):
Pusztaegres (sportpálya): 8.00—9.45-ig;
Örspuszta: 10.00—10.15-ig;
Sárhatvan: 10.30—11.30-ig;
Nagyhörcsök: 13.30—14.00-ig;
Kislókpuszta: 14.30—15.00-ig;
Kislók (József A. u. sarkán):
15.15—16.00-ig.

2006. május 10. (szerda):
Sárbogárd, Ifjúsági park: 8.00—9.45-ig;
Sárbogárd (Dínom-dánom, Kossuth u.):
10.00—11.00-ig;
Töbörzsök (Gulyarét): 13.00—13.45-ig;
Töbörzsök (Jóbarát mulató):
14.00—15.30-ig;
Sárbogárd (Dínom-dánom, Kossuth u.):
15.45—16.45-ig;
Sárbogárd (Endre kocsmája, Köztársaság
út): 17.00—17.30-ig.

2006. május 11. (csütörtök):
Sárszentmiklós (MOL-lal szemben):
8.00—8.45-ig;
Sárszentmiklós (Mini presszó, Semmelweis
u.): 9.00—10.00-ig;
Sárszentmiklós (László és Vasút u. sarkán):
10.15—11.00-ig;
Rétszilas: 11.15—12.00-ig;
Sárszentmiklós (temetõ parkoló):
15.00—16.00-ig;
Sárszentmiklós (Gabona elõtt):
16.30—17.30-ig.
Az eboltás költségét az eb tulajdonosa
viseli.

A veszettség elleni oltás: 2.070 Ft.
A veszettség elleni oltás a kötelezõ féregte-
lenítéssel együtt:
Az ebek: 10 kg testtömegéig 2.200 Ft;
20 kg testtömegéig 2.300 Ft;
20 kg testtömeg felett 2.400 Ft.
Háznál történõ oltás esetén kiszállási díjat
kell fizetni!
A veszettség elleni védõoltás valamennyi 3
hónapnál idõsebb ebnél kötelezõ!
Az oltás megtörténtét eboltási igazolványba
történõ bejegyzéssel igazolja az állatorvos.
Emiatt azt a tulajdonos hozza magával!
Elmaradt eboltás esetén a polgármesteri hi-
vatal 30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírságot róhat
ki!

Sárbogárd város jegyzõje

HIRDETMÉNY
A sárbogárdi polgármesteri hivatal értesí-
ti a lakosságot, hogy a Fejér Megyei Állat-
egészségügyi Élelmiszerellenõrzõ Állo-
más állatorvosa az ebek veszettség elleni
pótoltását végzi.

2006. május 16-án (kedd):
Pusztaegres: 8.00—8.30-ig

2006. május 17. (szerda):
Kislók (József A. u. sarkán): 8.00—8.30-ig;
Sárbogárd, Ifjúsági park: 9.00—9.45-ig;
Töbörzsök, Gulyarét: 10.00—10.45-ig;
Sárszentmiklós, Gabona elõtt:
11.00—11.45-ig.

Pontosítás
Múlt heti számunkban, a Nagylóki jó példa cí-
mû cikkben félreértésre adtak okot a második
bekezdésben foglaltak. Ugyanis a felsorolt fi-
atalok voltak, akik a faültetést önként vállal-
ták és elvégezték, de nem õk randalíroztak a
kultúrházban. Éppen ezért az önkormányzat
sem büntetésnek szánta ezt a dolgot — egyes
feltételezésekkel ellentétben. Ahogy az a
cikkben is szerepelt: az önkormányzatnak in-
kább az a célja, hogy a Nagylókon élõ fiatalok-
kal jó viszonyt alakítsanak ki, bevonják az ifjú-
ságot a közösségi életbe, hogy õk is maguké-
nak érezzék a települést — hiszen egykor
majd nekik kell átvenniük az irányítást.

Bárhogy is legyen, ez mit sem kisebbít azon a
nemes gesztuson, amit ez a nyolc fiatal tett.
Újra csak köszönet és elismerés jár nekik
ezért a segítségért!

Hargitai Kiss Virág
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Sárbogárd—Füle 2-1 (0-0)
Sárbogárd: 100 nézõ. Vezette: Termõ László. Sárbogárd:
Mondovics, Csuti, Szabó K. J., Pálinkás (Ilyés), Juhász, Kapusi,
Szabó A. (Tomán), Bognár, Huszár (Iván), Csendes, Kõvágó.
Füle: Tóth, Cziczinger (Egyed), Basai, Málits (Õze), Beszédes,
Geda, Csiszár, Gyõre, Somogyi, Csányi (Csege), Barta.
Tapogatódzó játék, enyhe hazai mezõnyfölény, kimaradt gól-
helyzetek mindkét oldalon. Ez jellemezte az elsõ félidõt.
A 10. percben Csendes 16 m-es lövése szállt kapu mellé. A 13.
percben Kapusi szögletét Csendes 5 m-rõl kapura lõtte. Tóth
kapus bravúrral ütötte ki a labdát. A 18. percben, az elsõ ven-
déghelyzetben, Csányi kapott jó labdát, már csak a kapussal állt
szemben, azonban kapu mellé lõtt. A 25. percben Szabó A. 20
m-es kapáslövését védte a vendégek kapusa. A 27. percben a
vendégek részérõl ismét Csányi került gólhelyzetbe, az ötösrõl
azonban elhibázta a lövést. Az elsõ félidõ utolsó említésre mél-
tó eseménye, amikor Huszár szögletét Kõvágó fejelte kapu mel-
lé.
A II. félidõt is hazai támadások vezették be. Az 50. percben tû-
zijáték a vendégek kapuja elõtt, elõbb Huszár majd Kõvágó is a
kapuba lõtte a labdát. Az 52. percben Bognár 16 m-rõl lõtt kapu
fölé. Az 54. perc hozta meg a hazaiak számára a vezetést. Hu-
szár hatalmas bedobását Csendes fejelte a hálóba, 1-0. Az 57.
percben Kapusi 5 m-rõl leadott lövését védte a kapus. A 61.

percben Csiszár lövése szállt kapu mellé. A 65. percben a ven-
dégek egyenlítettek. Györe szögletét Csányi fejelte a hálóba,
1-1. A 74. percben Geda beadása Csányit találta gólhelyzetben,
de 5 m-rõl mellé fejelte a labdát. A 80. percben Tomán 25 m-es
szabadrúgását védte Tóth, a vendégek kapusa. A 81. percben
Kapusi szögletét Kõvágó lõtte a hálóba, 2-1. A 83. percben
Csuti beadását Ilyés lõtte kapu mellé. A 85. percben Györét sza-
bálytalanul szerelték a 16-oson belül. A játékvezetõ büntetõt
ítélt. Barta 11-esét Mondovics kiütötte. A II. félidõben jobb
támadójátékot bemutató és a gólra törõbben játszó hazaiak
megérdemelten gyõztek.

IFJÚSÁGI MÉRKÕZÉS: HATBÓL HAT
Sárbogárd—Füle 2-0 (1-0)

Sárbogárd. Vezette: Keserû Róbert. Az elsõ félidõben Pajor
nagyszerûen eltalált lövésével szerzett vezetést csapatunk. A II.
félidõben a csereként beállt Barabás gólja tette biztossá gyõzel-
münket. Ifjúsági csapatunk hatodik gyõzelmét aratta tavasszal,
így továbbra is 100%-os. Góllövõk: Pajor, Barabás.
Május 7-én, vasárnap ifjúsági és felnõtt csapatunk 15.30 és
17.30 órakor Sárosdon lép pályára bajnoki mérkõzésen. Indu-
lás: 14.00 órakor a sportpályáról.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

A Femol-csoport
eredményei

Szabadbattyán—Beloiannisz 3-1 (2-1)

110 nézõ. Vezette: Szûcs. Gólszerzõ: Né-
meth (3), illetve Lakakisz. Ifjúsági mér-
kõzés: 5-4.

Seregélyes—Lajoskomárom 5-0 (2-0)

250 nézõ, vezette: Mester. Gólszerzõ:
Polányi (3), Tömör Cs., Tímár. Ifjúsági
mérkõzés: 4-0.

Pálhalma—Kulcs 4-2 (3-0)

100 nézõ, vezette: Rácz. Gólszerzõ: Sza-
bó (3), Prókai, illetve Král, Szabó. Kiállí-
tás: Szabó (Kulcs).

Sárbogárd—Füle 2-1 (0-0)

100 nézõ, vezette: Termõ. Gólszerzõ:
Csendes, Kõvágó, illetve Csányi. Ifjúsági
mérkõzés: 2-0.

Jenõ—Sárosd 0-3 (0-2)

200 nézõ, vezette: Kovács T. Gólszerzõ:
Reit, Kovács, Berényi. Ifjúsági mérkõzés:
4-0.

Kisláng—Mezõfalva 5-0 (2-0)

300 nézõ, vezette: Juhász (3), Balogh,
Prágai Z. Ifjúsági mérkõzés: 1-2.

Elõszállás—Mezõszilas 0-1 (0-0)

100 nézõ, vezette: Nagy K. Gólszerzõ:
Kecskés. Kiállítva: Bordás (Elõszállás).
Ifjúsági mérkõzés: 2-4.
A Káloz—LMSK mérkõzés elmaradt,
mert a hazaiak edzõje, Halász Mihály
szombaton halálos kimenetelû autóbal-
esetet szenvedett.

Szent István-napok programja
Május 8., hétfõ

9 óra: vers- és prózamondó versenyek,
filmvetítés, aszfaltrajzverseny, kerékpáros
ügyességi verseny; 10 óra: ének- és hang-
szeres verseny; 16 óra: musical elõadás
(Xantus Barbara, Szrapkó Nándor); 17 óra:
táncház.

Május 9., kedd
9 óra: fõzés, játékpark, asztalitenisz-baj-
nokság, filmvetítés; 11 óra: tombolasorso-
lás, eredményhirdetés; 12 óra: bohócok
mûsora; 14 óra: mûveltségi vetélkedõ; 17
óra: óriás festmény átadása. A töbörzsöki
iskola tanulói a Magyar Gyermekrajz Világ-
múzeum felkérésére egy 10 m2-es fest-

ményt készítettek, melyet most kiállítot-
tunk az érdeklõdõk részére. Ezt követõen
szállítják az alkotást a budapesti múzeum-
ba. A Magyar Gyermekrajz Világmúzeum a
Magyarok Világszövetségének intézmé-
nyeként az MVSZ székházában mûködik.
Létrehozója Kasza Imre Svédországban élõ
festõmûvész. Honlapjuk címe: www.
vmgym.hu/ és home.swipnet.se/
goldfisch/; 18 óra: gálamûsor.

Május 10., szerda
14 óra: Szent István-labdarúgókupa.

Május 11., csütörtök
14 óra: Szent István-kézilabdakupa

Femol-csoport állása
1. Sárosd 21 18 2 1 105-23 56
2. Kisláng 21 17 3 1 72-18 54
3. Pálhalma 21 16 3 2 83-31 51
4. Seregélyes 21 15 2 4 96-30 47
5. Jenõ 21 15 2 4 79-26 47
6. Szabadbattyán 21 12 2 7 56-47 38
7. Mezõszilas 21 10 2 9 54-54 32
8. Káloz 20 9 3 8 33-43 30
9. LMSK 20 7 8 5 56-36 29
10. Lajoskomárom 21 8 3 10 49-59 27
11. Sárbogárd 21 8 2 11 44-55 26
12. Füle 21 3 2 16 35-95 11
13. Elõszállás 21 2 4 15 19-72 10
14. Beloiannisz 21 2 2 17 32-86 8
15. Mezõfalva 21 2 2 17 20-76 7
16. Kulcs 21 1 2 18 24-106 5

A megyei I. osztályú bajnokság
állása

1. Martonvásár 21 17 2 2 61-16 53
2. Aba-Sárvíz 21 15 - 6 62-25 45
3. Velence 21 14 2 5 50-27 44
4. Etyek 21 13 2 6 47-22 41
5. Sárszentmiklós 21 11 4 6 34-23 37
6. Csór 21 9 6 6 46-40 33
7. Polgárdi 21 8 5 8 45-36 29
8. Kisapostag 21 8 5 8 39-45 29
9. Adony 21 8 3 10 49-48 27
10. Iváncsa 21 7 3 11 31-43 24
11. Alba Regia 21 6 3 11 29-43 21
12. Baracs 21 6 3 12 21-35 21
13. Bicske 21 5 5 11 26-34 20
14. Szabadegyháza 21 6 5 10 24-56 20
15. Kápolnásnyék 21 5 4 12 34-72 19
16. Pusztaszabolcs 21 2 5 14 21-56 11
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Martonvásár—Sárszentmiklós 2-1 (2-0)
A jelentõs távolság ellenére nagyszámú
sárszentmiklósi szurkoló kísérte el csapa-
tunkat az elsõ helyezett — és szinte már
bajnoknak tekinthetõ — Martonvásár
otthonába.
Szurkolóink bizakodóak voltak, bár azzal
mindenki egyetértett, hogy nem lesz
könnyû mérkõzés.
Jó talajú pályán, erõs déli szél támogatá-
sával zajlott a meccs.
Papp A., Szarka, Papp Z., Csanaki, Palo-
tás (Deák), Bodó, Markovics (Král),
Tóth, Emperger (Tórizs), Salga, Sala-
mon összeállításban játszottunk az elsõ
játékrészben.
Az összeállításból is kitûnik, hogy erõsen
védekezõ csapattal léptünk pályára, ami
a csapatunkat elkísérõ szurkolóknak is
meglepetést okozott és elõrevetítette,
hogy magunkra fogjuk húzni az ellenfe-
let, ami be is bizonyosodott, mert negyed
óra elteltével sorozatos támadások kö-
vetkeztében két gólt kaptunk.
Az ellenfél szélsõ védõi szinte folyamato-
san a mi 16-osunk sarkánál tartózkodtak.
A mérkõzésnek ebben a periódusában a
védõkön kívül senki nem találta a helyét a
pályán, középpályásaink sok futás mel-
lett csak keresték a labdát.
A bekapott két gól után egy mellettem
ülõ megjegyezte: ha nem történik szerke-
zeti váltás, akkor nagy pofonba szaladunk
bele.
Ebben az összeállításban kihúztuk a já-
tékrészt, majd a félidõben bejött csatár-
nak Tórizs, aki gyorsaságát kihasználva
többször megjátszotta védõjét.
Ezt az ellenfél edzõje 5 perc múlva lerea-
gálta, cserélt, majd szerkezetileg átalakí-
totta csapatát, de ettõl függetlenül több
ígéretes támadást vezettünk. Késõbb fel-

jött Král, majd Deák, mely jelentõsen
megváltoztatta a mérkõzés képét, mert
ezután szinte folyamatosan az ellenfél
kapujánál tanyáztunk, és ennek során
sajnos már a 90. percben Deák nagysze-
rûen oldalról betört a 16-oson belülrõl,
ahonnan Salamonnak passzolt, aki nem
hibázott 5 méterrõl.
Több akcióra már nem volt idõnk, mert a
játékvezetõ a középkezdés után lefújta a
meccset.
Egy félidõt odaadtunk az ellenfélnek
annyira, hogy bizony bennem is megfor-
dult egy nagy zakó lehetõsége, de a máso-
dik félidõben végrehajtott cserék után —
melyeket a szurkolók legkésõbb a félidõ-
ben megléptek volna — az ellenfél kény-
telen volt visszahúzódni, melynek követ-
keztében, ha értékesítjük helyzeteinket,
még nyerhettünk is volna.
Egy döntetlen igazságosabb eredmény-
nek tûnt volna, de ezt nem sikerült kihar-
colnunk. Ez volt az a mérkõzés, ahol ami
lövés korábban befelé pattant a kapufá-
ról, most mind kifelé jött, vagy éppen fel-
pattant egy labda, de szinte semmi nem
jött össze.
Véleményem szerint Horváth Csaba
edzõ, kishitûen, egy kifejezetten védeke-
zõ csapatot küldött a pályára, amely nem
tudta kivédekezni az elsõ félidõt, majd a
cserékkel és a szerkezeti átalakítással el-
késett.
Igaz, a második játékrészben Károlyi —
aki az elsõ félidõben szerzett egy gólt és
csinált egy 11-est — kihagyott két ziccert,
de ekkor már fel kellett vállalni a kontrák
lehetõségét.
Megjegyezném: középpályánk most már
mondhatni hetek óta messze a tudása
alatt teljesít, és ismét szembetûnõ volt az

egyéni vállalkozások elmaradása. Min-
denki szabadulni akart a labdától.
Horváth Csaba edzõ: A listavezetõ ottho-
nában kicsit bátrabb játékkal meglepe-
tést okozhattunk volna.
Összességében a hozzáállásért gratulá-
lok a csapatnak.
Jók: Papp A., Tóth, Salga, Salamon.

Ifjúsági mérkõzés:
Martonvásár—Sárszentmiklós

2-1 (1-1)
Góllövõ: Zámbó.
Barsi Gábor edzõ: Az a csapat, amelyik
kettõs emberelõnybõl gólt kap, nem ér-
demel gyõzelmet. A döntetlen reálisabb
eredmény lett volna a listavezetõ ottho-
nában.
Jók: Varjas.
Ifjúsági csapatunk nagy lehetõséget sza-
lasztott el, mert — mint az edzõi nyilatko-
zatból is kitûnik — kettõs emberelõny-
ben voltunk, melynek során sajnos elõjött
a fiatalos hév, eltámadtuk magunkat,
majd kaptunk egy gólt.
Volt egy olyan érzésem, hogy fejben már
elkönyvelte csapatunk a gyõzelmet, ami
nagyon nagy fegyvertény lett volna, külö-
nösen azon okból kifolyólag, hogy az el-
lenfél tavasszal még nem kapott ki.
A mérkõzést megelõzõen a vendég szurkolók
mindegyike Halász Misi sajnálatos balese-
térõl, a vele történt tragédiáról beszélt. Õt
szinte mindenki ismerte és nagyszerû sport-
embernek tartották. Misi élete a fociról szólt,
és ezúton szeretnénk õszinte részvétünket ki-
nyilvánítani a hozzátartozóknak. Emléke
szívünkben él.

Szabó Béla

H A J R Á S Á R B O G Á R D !
A múlt heti elõszállási ifjúsági mérkõzéssel kapcsolatban hívta
szerkesztõségünket az egyik ottani játékos, Bertalan Róbert
édesanyja, Tihanyi Erzsébet. Elmondta, sérelmezi, hogy a mér-
kõzésrõl lapunkban olyan tudósítás jelent meg, amelyben azt ír-
ták, hogy az elõszállási ifi csapat gyengén játszott.
— Az igazság az, hogy a csapat egyik oszlopos tagját, fiamat az
elsõ tíz percben lerúgták úgy, hogy rohammentõvel vitték el a
pályáról a kórházba. Leszakadt a térdkalácsa. Nem hibáztatunk
mi ezért senkit, hiszen nem volt szándékos, és játék közben sok
minden elõfordul. Azon aggódunk, hogy meggyógyuljon, és ne
legyen neki maradandó a sérülése. A játék eredménye azért lett
14-0, mert az egész csapat ennek a szörnyû sérülésnek a hatása
alá került. Ez rányomta a bélyegét a játékukra.
Az bántott bennünket, hogy míg az õ játékostársai, az edzõ és
mások is érdeklõdtek az állapota iránt, a sárbogárdi csapatból
senki nem érdeklõdött, hogy van a sporttársuk.
Azt szeretném, hogy legalább annyit közöljenek az újságban,
hogy az elõszállásiak gyenge játékának ez a sérülés volt az oka.

Elkértem az aggódó édesanyától a telefonszámukat és a címü-
ket, mert bizonyára abban sem volt szándékosság a sárbogárdi
csapattársak részérõl, hogy nem érdeklõdtek. A sporttársuk cí-
mének ismeretében bizonyára meg is teszik azt. Egyúttal e cikk
megjelenésével egy idõben elküldöm a sérült fiatalembernek a
Bogárd és Vidéke Lapkiadó által a napokban megjelenõ, Almá-
di Sándor: Labdarúgó kisokos(kodó) Murpy-törvények és
egyéb bölcsességek a fociról címû humoros könyvét. A nevetés
is segíti majd a gyógyulásban. Almádi Sanyi hasonlóképpen járt,
mint Robi. Az õ sérülése azonban olyan súlyos volt, hogy többet
nem játszhatott. A zöld gyeptõl nem tudott elszakadni, ezért já-
tékvezetõi vizsgát tett, és minden hétvégén fújja a bírói sípot. E
könyv az így szerzett tapasztalatainak summázata.
Ezúton is kívánunk Robinak mielõbbi gyógyulást és a pályára
való mihamarabbi visszatérést!
(Bertalan Róbert címe: Elõszállás Béke u. 9. Telefon: 06 (25)
484 415.)

Hargitai Lajos
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Hírek a miklósi énekkarról
Mozgalmas volt április második fele az is-
kolai kórus tagjai számára. Elõször is a
sárszentmiklósi evangélikus templomban
szerepeltek egy tavaszi hangversenyen,
ahol jelképesen egy csokrot nyújtottak át
magyar népdalokból, kis kórusmûvekbõl,
a zeneiskolások produkcióiból. Versekkel
fûszerezve ízelítõt adtak mindabból, amit
ebben a tanévben tanultak. Szólót énekelt
Dudar Adrienn, vezényelt Horváth Fe-
rencné, közremûködött Jákob Zoltán.
Hangszeres szólisták: Varga Mátyás, Po-
gány Dániel, Bogárdi Tamara, Stefán Me-
lánia, Hegedüs Zsófia, Mezõ Bálint, Fö-
venyi Máté. Vers- és prózamondók: Si-
mon Anna, Visi Gabriella, Rapolder Ra-
móna, Fekete Viktória, Tiringer Nikolett,
Mezõ Bálint.

Mindenekelõtt figyelemfelhívásnak is szánták ezt a — kevés
sárszentmiklósi értékeink egyikében megtartott — koncertet,
hogy ne csak elmenjünk 136 éves kis templomunk mellett, ha-
nem vegyük észre, hogy vBÚCSÚZUNK an, és lehetõségeink-
hez képest segítsük megmaradását.
Április 24-25-én Székesfehérváron és Dunaújvárosban zajlot-
tak az Éneklõ Ifjúság minõsítõ hangversenyek. A kórus kedden
a fehérvári Malom utcai táncházban kilenc jelentkezõbõl nyol-
cadikként lépett a háromtagú zsûri elé (Zámbó István, Tóth Fe-
renc, Homorodiné Engi Zsuzsa). Arany minõsítést kaptunk!
Külön kiemelték a palóc karikázók szépen felépített elõadását
(ezzel a dunaújvárosi gálára is meghívást kaptunk), a tiszta
éneklést, a ritmikai pontosságot.
Április 26-án közös jutalomútra indulhattak a gyerekek a Mû-
vészetek Palotájába, Budapestre. A 45 fõs csoport nagy részét a
dalosok (kórustagok, „Tündérrózsák”, „Réti boglárkák”) al-
kották, de a buszon utazhattak az idei tanév versenyeinek leg-
jobbjai is.

Visszaemlékezés

Ilyenkor tavasszal minden évben számos
tanulmányi versenyt rendeznek, ahol a
jelentkezõ diákok több fordulón is részt
vehetnek. Általában iskolai megmérette-
téssel kezdõdnek, ahol az évfolyamok
legtehetségesebb tanulói vesznek részt.
Innen az elsõk továbbjutnak a területi,
majd a megyei, végül az országos fordu-
lókra.
Számomra ez az év nagyon izgalmasan
alakult. Megtudtam, hogy február 24-én
két verseny is megrendezésre kerül.
Délelõtt 10 órától Cecén kezdõdött a me-
semondóverseny, ahol sok érdekes, vic-
ces és izgalmas elõadást hallhatott a zsûri
a résztvevõktõl. Én Benedek Elek egyik

meséjével készültem, mellyel III. helye-
zést értem el.
A verseny után szinte rögtön indulnunk is
kellett, mert délután Székesfehérváron a
szépkiejtési verseny megyei fordulója
kezdõdött. Itt Lázár Ervin: Bemutatko-
zunk címû mûvébõl adtam elõ egy részle-
tet, mellyel II. helyezett lettem. Mindkét
versenyen rettenetesen izgultam, és na-
gyon meglepõdtem, hogy így tetszett az
elõadásom a zsûrinek.
De nem sokáig pihenhettem, mert márci-
us elején újra versenyezhettem. Akkor a
helyesírási verseny területi fordulója zaj-
lott, ahol elsõ helyezést értem el. A me-
gyei versenyen kilencedik lettem.
Bár sok készülés, tanulás és izgalom árán
szereztem meg ezeket a helyezéseket,
mégis megérte. Örülök, hogy képvisel-

hettem a versenyen az iskolámat, és öreg-
bíthettem az egész megyében a Sárszent-
miklósi Általános Iskola jó hírét.

Márton Anett 4/b.

Papírgyûjtés

Április utolsó hetében egész héten hord-
ták az alsós diákok (sokszor a szülõk se-
gítségével) a papírkötegeket az iskola ud-
varára. Pénteken a felsõs diákok járták az
utcákat, gyûjtötték a papírt. Végül 11
tonnát sikerült összegyûjteni diákjaink-
nak.

Anyák napja

Anyák napi ünnepségek a Sárszentmik-
lósi Általános Iskolában, melyre szeretet-
tel meghívjuk a kedves anyukákat, nagy-
mamákat.
1.a osztály: május 12., 14.15 óra; 1.b osz-
tály: május 11., 15.30 óra; 2.a osztály: má-
jus 12., 15 óra; 2.b osztály: május 12., 15
óra; 3.a osztály: május 12., 15 óra; 3.b osz-
tály: május 12., 15 óra; 4.a osztály: május
15., 15 óra; 4.b osztály: május 11., 15. óra;
4.c osztály: május 11., 15 óra.

H Í R E K
a mik lós i i sko lábó l

Meghívó
Szeretettel meghívom Önt és kedves családját

KARVEZETÉS
DIPLOMAKONCERTEMRE, melyet

2006. június 3-án, 18 órakor
tartunk a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban.

Molnárné Bereczk Hedvig
Fellépnek: Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar, Sárbogárd.

Vezényel: Huszics Vendel és Huszics Vendelné;
Molnár László (trombita); Huszics Ibolya (zongora).



6-án, szombaton, 19 órakor

Büszkeség és balítélet
Színes, szinkronizált, angol romantikus film

A szerelmek és félreértések eme klasszikus meséje a
XVIII. századvégi Angliában bontakozik ki. Az öt Bennet
nõvér élete a férjkeresés jegyében zajlik: anyjuk megszál-
lottan próbálja biztosítani számukra a megnyugtató jövõt
valami pénzes — és lehetõleg rangos — férfiú mellett.
Csakhogy a jó eszû és éles nyelvû Elizabeth szélesebb
perspektívákban gondolkodik, és ebben apja is támogatja
õt.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk mindenkit

2006. május 22-én, 15 órára
a városi könyvtárba.

Az író-olvasó találkozó vendége:

Lázár Ervin író lesz.
Ebben az évben az író születésének 70. évfordulóját
ünnepeljük. Idén a Magyar Kultúra Napján, az Õ mû-
veibõl olvastak fel a gyerekek.
Most személyesen is megismerkedhetünk a Berzsián
és Dideki, A Négyszögletû Kerek Erdõ, a Bab Berci ka-
landjai, a Hapci király, A hétfejû tündér… írójával.
Hozzátok el kedvenc Lázár Ervin könyveteket, s dedi-
káltassátok az íróval!

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt

2006. május 8-án (hétfõn), 18.00 órakor

György Péter esztéta, médiakritikus Reklámok
az európai kulturális térben címû elõadására.

György Péter: Esztéta, médiakritikus; egyetemi docens. Kutatási
területe a 20-21. századi magyar mûvészettörténet — különös te-
kintettel az avantgárdra —‚ a kortárs mûvészet elmélete és gyakor-
lata, illetve az új média kulturális összefüggései.
(A rendezvényt a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Fõosztá-
lya támogatja.)

Anyák napja a gimnáziumban
Pénteken délután köszön-

tötték az édesanyákat és
nagymamákat a Petõfi Sándor
Gimnázium diákjai. Az ünnep-
nek a mûvelõdési ház adott he-
lyet. Simon Zoltán (9.a) szava-
latát követõen elõször az ötödi-
kesek olvasták föl az édes-
anyákról írt fogalmazásaikat
egy játékos, zenés jelenet kere-
tében, majd a kilencedikesek
álltak színpadra egy humoros
és megható kis mûsorral. Ver-
set mondott Stiksz Alex (9.b) és
Tóth Barbara (9.a), zongorán
közremûködött Banda Evelin.

Hargitai Kiss Virág

Bogárd és Vidéke 2006. május 4. KÖZÖSSÉG 13
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Csõben-csirke
Hozzávalók: 1 kg csirkemellfilé, kb. 3-4 dl tej, 4-5 gerezd fokhagy-
ma, só, liszt, só, feketebors, pici olaj a sütéshez, 4 dl tejföl, 20-25
dkg reszelt trappista sajt, 1 doboz(2 dl) fõzõtejszín, só, fehérbors,
õrölt szerecsendió, pici liszt, 1 tojássárgája.
Elkészítés: 1-2 napra beáztatjuk a szeletekre vágott csirke-
mellet sós-fokhagymás tejbe. Lecsöpögtetjük a húst, majd
sós feketeborsos lisztbe forgatjuk és kevés forró olajon hirte-
len (!) pirosra sütjük. Nem szabad lassan átsütni, mert száraz
lesz! Ha kész a csirke, egy tûzálló tálba, vagy tepsibe 2 réteg-
ben lerakjuk. Egy pici (1 evõkanál) lisztet kikeverünk tejszín-
nel csomómentesre, majd hozzáadjuk a tojássárgáját, és az-
zal is jól kikeverjük. Ehhez a masszához még hozzáadjuk a
tejfölt, a sajtot és a fûszereket. Ezzel a szósszal nyakon önt-
jük a csirkét, majd fedõ nélkül kb. 200-220 fokon pirosra süt-
jük a tetejét.
Mindenféle finom köret illik hozzá, különösen a vajas párolt
zöldség. Ez persze ízlés szerint készíthetõ más finom, nem
zsíros húsokból, pl. sertés szûzpecsenye, vagy borjúcomb stb.

Figaró (férjek kedvence)
Hozzávalók a tésztához: 27 dkg liszt, 22 dkg margarin, 1
tojássárgája, 3 evõkanál víz, 1 tasak vaníliás cukor, 1-2 evõkanál
rum. Krém: 4 tojássárgája, 30 dkg cukor, 15 dkg darált dió, 1 ta-
sak vaníliás cukor, 1-2 evõkanál rum, 25 dkg reszelt alma, 5
tojásfehérje. Máz: 15 dkg vaj, 3 evõkanál kakaó, 2 evõkanál por-
cukor.
Elkészítés: a tészta hozzávalóit összegyúrjuk és két lapot
nyújtunk belõle. A krémhez a tojássárgáját a cukorral, a da-
rált dióval, a vaníliás cukorral, a rummal, a reszelt almával, és
az öt tojásfehérjébõl vert kemény habbal összekeverjük. Az
egyik tésztalapot kikent, lisztezett tepsibe tesszük. Rákenjük
a krémet, beborítjuk a másik lappal és közepes lángon kb. 20
percig sütjük. Amikor kihûlt, rákenjük a felolvasztott vajból,
a kakaóból és a porcukorból készített, simára kevert mázat.

HALFESZTIVÁL
Rétimajorban

Színes programokkal, finom ételekkel, népmûvészeti vásár-
ral, no, és szép környezettel, jó idõvel, tiszta levegõvel várta

Rétimajor a kikapcsolódni vágyókat szombaton. Mintegy húsz
környékbeli kézmûves, népmûvész és termelõ kínálta szebbnél
szebb portékáját az egész nap nyitva tartó halászati múzeum
mellett. A nádi iskola asztalainál a gyerekek tehették próbára
kézügyességüket. A bátrabbak az íjászatban is megmérettethet-
ték magukat a fölállított jurta mellett. A színpadon eközben
egymást váltották a fellépõk: Koncz Gábor színész, a Sárbogár-
di Rezesek, Pályi János bábos, a Gödöllõi Muzsikusok, a Me-
zõszilasi Ideiglenes Társulás, a Krammer Ferenc-kórus, a Csil-
lagrózsa és Forrás néptáncegyüttesek.

Míg a horgászok az örspusztai tónál várták a kapást, Rétimajor
központjában a legkülönfélébb finomságok készültek a halétel-
fõzõ-versenyre. A fogásokat bíráló zsûri elnöke Varga Sándor
mesterszakács volt, segítõi pedig Lévai Ferenc, az Aranyponty
Halászati Rt. elnöke, Koncz Gábor és Straub Dezsõ színészek.
Az ítészek döntése szerint az egyéb halétel kategóriában min-
denki elsõ lett, így a Sárbogárdi Halbetyárok, Bajai Halfarka-
sok, Udvari csapata, valamint Novics Görgy és neje.
Halászlé kategóriában I. helyen végzett Novics György és neje,
II. lett a Bajai Halfarkasok csapata Andó Tamás vezetésével,
III. pedig a Sárbogárdi Halbetyárok. Dicséretet kapott Udvari
csapata, Szakadát önkormányzata, Százhalombatta csapata, az
Esélyegyenlõségi Minisztérium és az Élhetõbb Falu Program
csapata.

Hargitai Kiss Virág

Nagymama receptjeiNagymama receptjei

ÉRTESÍTÉS
Sajnálattal közöljük, hogy a Vajtán 2006. május 1-jére szer-
vezett majális napi programok a kedvezõtlen idõjárási elõre-
jelzések miatt elmaradtak. A kedvezõtlen idõjárás a strand
nyitását nem befolyásolja.

Rendezõség
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MESE A SZEGÉNY EMBERRÕL,
AKI IGAZGYÖNGYÖT TALÁLT

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
nagy kerek erdõ és az erdõ közepén egy
fából épített takaros kis kunyhó. Ebben
lakott egy szegény ember csendben, bé-
kében, szeretetben. Járta az erdõt, be-
szélgetett az állatokkal, meghallgatta,
hogy mit mondanak a bokrok és a fák, s a
szél zúgásából a messzi földek híreirõl is
értesült. Ügyes kezû volt a szegény em-
ber, Isten meleg szívvel és nagyszerû te-
hetséggel áldotta meg. Felismerte a fá-
ban a lelket, a kõben a szépet, s olyan gyö-
nyörûséges dolgokat készített—faragott,
hogy csodájára járt az egész világ. Min-
denki szerette, az erdõ lakói mindennapi
vendégei voltak, de õ mégis magányos
volt, mert nem volt társa.
Gyakran bejárt az erdõszéli faluba, vitte
portékáit a vásárba, házakhoz, vagy csak
úgy; asztalokat, székeket, mindenféle bú-
torokat, cifra faragványokat. Kedvében
járt fiatalnak és öregnek, portékáival
megörvendeztetett kicsiket és nagyokat
egyaránt.
Történt egyszer, hogy egy hosszú nap
után estefelé, amint ment haza a szegény
ember, látta, hogy a falu szélén gyerekek
játszanak. Színes üveggolyókat dobáltak,
kicsiket, nagyobbakat, kereket, tojás ala-
kút, kinek milyen volt. Aki a legmesz-
szebbre tudta gurítani, az lett a gyõztes.
Gurultak a golyók, melyik messzebb, me-
lyik közelebb; a lemenõ nap átsütött raj-
tuk, szivárványfényt szórva az izgalomtól
kipirult kis arcokra.
Megállt a szegény ember, kissé távolabb a
gyerekektõl, és figyelte játékukat: együtt
örült a gyõztesekkel, együtt szomorko-
dott a vesztesekkel.
Amikor mindenki elgurította a saját kis
golyóját, nagy sivalkodással odaszaladtak
megnézni az eredményt. Lehajoltak, ko-
molyan tanulmányozták a golyók helyze-
tét, körbejárták õket, hogy biztosan meg-
állapítható legyen: ki a gyõztes. Egyszer
csak az egyik gyerek felkiáltott:
— Új golyót találtam! Új golyót találtam!
— s túl a legmesszebbre gurult golyón,
felszedett a földrõl egy szürkés-barnás
földdarabot. A többiek körésereglettek,
de a lelkesedést hamarosan csalódás vál-
totta fel. Körbeadták a szerzeményt, né-
zegették, vakargatták, dörzsölgették,
hátha elõbukkan a csillogó üveg, de
mindhiába, az maradt csak szürke és pisz-
kos, amint volt.
— Nem ér ez semmit! — mondott véle-
ményt az egyik és még legyintett is hozzá.
— Lehet, hogy nem is üveg, hanem csak
egy darab kõ — így a másik. Végül ledob-
ták a földre, s a szélen álló odébb rúgta,
úgyhogy a kis szürke földdarab belegu-
rult az útszéli tócsába. A gyerekek vissza-
tértek a játékhoz, és már el is feledték a
furcsa felfedezésüket.

Látta mindezt a szegény ember, s mivel
nagy szíve volt és messze látó lelke, tudta,
hogy a sár kemény kérge mögött mindig
valami szép és nemes dolog rejlik.
Odaballagott a tócsához, óvatosan fel-
emelte a golyót, s érezte, hogy a kéreg
vastag és érdes. Nézegette õ is, forgatta a
kezében, és láss csodát, ahogy az ide-oda
gurult a szegény ember tenyerén, a sárké-
reg apró repedésein át megcsillant a nap-
sugár és az egyre gyengülõ napfényt ezer-
szeresen verte vissza. Átmelegedett a
szegény ember szíve, mert érezte, hogy
kincset talált: a sár mögött igazgyöngy la-
pul. „Majd otthon letisztítom” — gondol-
ta, s óvatosan kabátzsebébe csúsztatta a
gyöngyöt.
Este volt már, mire hazaért. Az erdõ el-
csendesedett, a szél megbújt az öreg fák
odvában. Lámpát gyújtott a szegény em-
ber, tiszta terítõt tett az asztalra, szerze-
ményét kitette az asztal közepére és va-
csorát készített magának. Vacsora után a
lámpa fényénél alaposabban megnézte a
kis szürke golyót, kapargatta a kemény
kérget, de teljesen megtisztítani nem
tudta.
Késõre járt, a szegény ember fáradt volt
az egész napi gyaloglástól, lefeküdni ké-
szült. „Holnap, napvilágnál talán sikerrel
járok” — gondolta. Visszatette a gyön-
gyöt az asztal közepére, s kicsit szomorú
volt, mert érezte, hogy a kis gyöngy is szo-
morú, ott belül, a szíve mélyén. Vigasztal-
ta is azonnal, eképpen:
Gyöngyöm, Gyöngyöm, drága Gyöngyöm,
Gyöngy-orcádról hol az öröm?
Homlokodon mér van ború,
Két gyöngy-szemed mér szomorú?
Babusgatlak, szeretgetlek,
Minden szépet eléd teszek...
Aludj, aludj, drága Gyöngyöm,
Gyöngy-orcádon lesz majd öröm
Múlik az éj, elszáll a rossz,
Holnapra már ragyogni fogsz!
A szegény ember eloltotta a lámpást és
nyugodt, békés álomba merült. Tudta,
hogy ma történt valami, és ami történt, az
jó.
A kis gyöngy szíve pedig, ahogy hallgatta
a szegény ember vigasztaló szavait, meg-
telt meleggel, reménnyel és boldogság-
gal. A szegény ember már aludt, amikor a
kis gyöngy elkezdett sírni, könnyei végig-
folytak a megkeményedett kérgen és el-
olvasztották azt. A sár lassan lefolyt a te-
rítõre, de nem piszkította be, mert azon-
nal eltûnt a semmibe, mintha nem is lett
volna. S mire a kis gyöngy könnyei el-
apadtak, már semmi nem volt hajdani
börtönébõl, csak a hótiszta terítõ és a föl-
döntúli ragyogás, amely tiszta lelkébõl fa-
kadt, s betöltötte az erdei kunyhó kis
szobáját, és tündérfényt vetett a békésen
alvó szegény ember arcára.

Heti idõjárás
A következõ napokban
kelet felõl nedvesebb és
egy-két fokkal ismét hû-
vösebb levegõ áramlik a Kárpát-me-
dencébe. Emiatt gyakran lesz erõsen
felhõs az ég, és többfelé számíthatunk
záporokra, zivatarokra. A jövõ hét el-
sõ napjaiban ismét kevesebb lesz a fel-
hõ. A hõmérséklet lényegesen nem
változik, továbbra is az átlagosnak
megfelelõen vagy kevéssel az alatt vár-
ható. A reggeli hõmérséklet 5—10, a
nappali 15—22 fok körül alakul.

www.metnet.hu

Megfejtés
61, 50, 80, 45, 40, 24, 10, 31, 101, 99,
Helyes megfejtést küldött be: Barabás
Tamás, Kislók; Kék Otília, Sárbo-
gárd; Meilinger Petra, Sárbogárd;
Sallai Attila, Sárbogárd; Sallai Dal-
ma, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

Barabás Tamás, Kislók.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

REJTVÉNY
A nevek betûi összekeveredtek. Ta-
láld ki, melyik gyereket, hogy hívják,
majd írd le a neveket betûrendben!

Beküldési határidõ. 2006. május 9.

A kis éhenkórász...A kis éhenkórász...
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Május 6., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Izomláz 9.30 Glóbusz 10.00 Bundás és Rozsdás 10.30
Sandokan 11.30 Aranyág, 2006 12.00 Híradó 12.05 Zselé 12.10 Klipperek
12.35 Zselé 12.50 Felfedezõk 13.15 Zselé 13.30 Momentán 13.55 Zselé 14.00
Autóvízió 14.30 Állati 15.00 Hangár 15.30 Feszty-körkép 16.00 Híradó 16.05
TS 18.05 Old Boys 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05 Ötös lottó-sorsolás 20.15
Aranyág 2006 22.05 Larry Flynt, lynt 0.15 Híradó 0.20 Sporthírek 0.30 TS 1.25
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Titkok nyomában 6.55 Lisa 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajz-
filmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autó-
mánia 12.50 Bette 13.40 Forma-1 15.25 Egy rém rendes család 15.55 M, mint
muskétás 16.45 A csendõr és a földönkívüliek 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz
19.30 Szombat esti láz 21.50 RTL-boxklub 23.35 Red Bull Air Race 0.15 Éjjeli
randevú 1.30 Hóbarátok 3.30 Potyázók a portán
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.50 Jetix 10.15 Kalandos szafari 10.45 A vadon naplója
11.15 Stahl gyerekkonyhája 11.45 Laktérítõ 12.15 TotalCar 12.45 Az igazság
napja 13.40 A láthatatlan ember 14.35 Csillagközi romboló 15.40 Bûbájos bo-
szorkák 16.35 Csillagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Activity 19.30
Megasztár — döntõ 23.00 TV2-ring 23.40 Bosszúvágy 1.30
Dragnet-gyilkossági akták 2.10 A láthatatlan ember 3.10 Totalcar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33 Az
én hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Csa-
ládi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 10.35 Rádiókabaré 12.02 Króni-
ka 12.30 Kontinensek, szántóföldek 13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40
Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00
Krónika 18.20 Színház az egész világ! 18.30 Szemle 19.05 Sport 19.30 Mese
19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház: Hangok 21.46
Verdi: Otello — Fûzfadal és Ave Maria 22.00 Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok
23.00 Hírek, Kenó 23.04 Azok a rádiós évek…

Május 7., VASÁRNAP

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Delta 9.25 Századunk 10.00 A szeleburdi család 11.15 „Így szól
az Úr!” 11.20 India bölcsessége 12.00 Híradó 12.10 Fõtér 13.05 TS 14.45
Örömhír 15.15 Csellengõk 15.40 Magyar elsõk 16.00 Híradó 16.05 Néprajzi ér-
tékeink 16.15 Az utókor ítélete 16.45 Tejben-vajban 17.15 ABSZOLÚT 17.45
Szívek szállodája 18.35 BBC-exkluzív 19.30 Híradó 19.55 Krém 21.00 A szólás
szabadsága 22.05 Darvak szerelmese 23.40 Híradó 23.45 Sporthírek 23.55
TS-Motorsport 0.15 TS 1.00 Héthatár 1.45 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Inuyasha 6.45 Lisa 7.00 Kölyökklub 8.50 Slayers 9.20 Recept-
klub 9.35 Játék 10.40 Borsodi Liga 13.35 Forma-1 16.05 Hatos lottó-sorsolás
16.15 Papás-mamás 16.45 Eltûntnek nyilvánítva 17.40 Trucaling 18.30 Híradó
19.00 Cobra 11 20.00 Daredevil, a fenegyerek 22.05 Heti hetes 23.15 Az ítélet
ideje 1.00 Fókusz-portré 1.30 Éjjeli randevú 2.40 Hóbarátok 3.30 Vágy
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 10.20
Jetix 10.40 Rém rendetlen család 11.15 Stahl konyhája 11.50 Sliders 12.40
Kaland Bt. 13.35 Monk-flúgos nyomozó 14.35 Smallville 15.40 Baywatch Ha-
waii 16.35 JAG 17.30 Walker 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Nagy zûr Korzi-
kán 22.00 Csillagkapu 0.10 Képírók 2.15 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák
kertjében 9.05 Világóra 10.04 Istentisztelet közvetítés 11.05 Gondolatjel 12.02
Krónika 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél 13.05 Névjegy 14.04
Szonda 14.35 Mit üzen a rádió? 15.05 Hajszálgyökerek 15.35 Mûvészlemezek
16.04 Magyar örökség 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sport 19.30 Esti
mese 19.40 Farkas Imre nótáiból 20.04 Mi a titka? 20.58 Közvetítés a
Vígszínházból 22.00 Krónika

Május 8., HÉTFÕ

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Cinecitta 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 10.55 Parlamenti
napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma Magazin 13.30
Domovina 14.00 Afrika gyöngyszeme 15.00 Szerelmek Saint Tropez-ban 15.54
Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 BBC-exkluzív 17.00 12+ 17.10 Mit fõzzünk
ma? 17.25 A Nagy Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.24 Esti mese
18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Agatha Christie: Holttest a könyvtár-
szobában 21.05 Kékfény 22.00 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.00 TS-Sporthét
23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 TS-Sporthét 0.10 A Nagy Vita 0.45
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top Shop
10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.25 Dawson és a haverok 15.05
Disney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt
21.00 Gyõzike 22.05 Sivatagi lavina 24.00 Találkozások 0.15 Éjjeli randevú
1.30 Irány a világbajnokság! 2.00 ITTHON 2.20 Bánom is én
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel! 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 11.45 Játékidõ 12.40 Mozidélután 15.00 Anita
15.30 Jó barátok 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa

csak egy van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku
21.10 NCIS 22.10 Szulák Andrea-show 23.15 Esküdt ellenségek 0.10 Tények
este 0.40 Keresztmama 2. 2.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Króni-
ka 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04
Szonda 11.35 Ünnepi könyvhét, 2006 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50
Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A görög katolikus egyház félórája
14.10 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.04 Magyarországról
jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok
nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Weöres Sándor da-
lai 21.05 A Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Pályám
emlékezete 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Lemezmúzeum

Május 9., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Cinecitta 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00
Srpski Ekran 13.25 Unser Bildschirm 13.55 Afrika gyöngyszeme 14.50 Kor-
mányváró 15.20 Szerelmek Saint-Tropez-ban 16.15 Híradó 16.20 Bartók 125
16.24 Maradj velünk! 16.30 Katolikus krónika 17.00 12+ 17.10 Mit fõzzünk
ma? 17.25 A NAGY Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.24 Esti mese
18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Önök kérték! 20.20 Életképek 21.05
Kedd 21 22.00 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.25 Híradó
23.35 Sporthírek 23.40 Provokátor 0.10 A NAGY Vita 0.45 Roberto Rossellini
1.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top shop
10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.30 Dawson és a haverok 15.05
Disney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-sow
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt
21.00 Vészhelyzet 22.00 A Grace klinika 22.55 Ecopoy 0.05 Találkozások 0.20
Éjjeli randevú 1.35 Irány a világbajnokság! 2.05 Hóbarátok 3.45 Top Shop 4.30
Ecopoly 5.30 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop
11.25 Hajrá, skacok! 12.05 Játékidõ 13.05 Mozidélután 15.00 Anita 15.30 Jó
barátok 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy
van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10
Nem a te napod! 21.45 A gyilkos vipera 23.35 Moziverzum 0.05 Tények este
0.35 Hack-mindörökké zsaru 1.25 Ördögi nyomozó 2.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Króni-
ka 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.35 Ün-
nepi könyvhét, 2006 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó
15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világ-
óra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Weöres Sándor dalai 21.05 Mesélõ
krónikák 21.35 Osztrák hét 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ
23.00 Hírek, Kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl

Május 10., SZERDA

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Szeretni kell 9.45 Gusztáv 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik
12.00 Híradó 13.00 Hrvatska 13.30 Ecranul nostru 14.00 Afrika gyöngyszeme
15.00 Szerelmek Saint-Tropez-ban 15.53 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 India
bölcsessége 16.20 Evangélikus ifjúsági mûsor 16.30 Tanúságtevõk 17.00
12+ 17.10 Mit fõzzünk ma? 17.25 A NAGY Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti hír-
adók 18.24 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 A tv ügyvédje
21.05 Gõg 22.00 Szerda este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.25 Hír-
adó 23.35 Sporthírek 23.40 A NAGY Vita 0.15 Németország, nulla év 1.30
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top Shop
10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.30 Dawson és a haverok 15.05
Disney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt
21.00 Médium-veszedelmes erõ 22.45 XXI. század 23.20 Cadillac Drive 0.10
Találkozások 0.25 Éjjeli randevú 1.40 Irány a világbajnokság! 2.15 Hóbarátok
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop
11.25 Hajrá, skacok! 12.05 Játék 13.05 Mozidélután 15.00 Anita 15.30 Jó ba-
rátok 16.00 Pacific Blue 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy van
18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10
Columbo 22.30 Doktor House 23.30 A szõke az igazi 1.40 Tények este 2.10
Sako menyegzõje 3.55 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20 Be-
szélni nehéz! 11.35 Ünnepi könyvhét, 2006 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház félórá-
ja 14.10 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarország-
ról jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Weöres Sándor dalai
21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, Kenó
23.04 Nagy mesterek, világhírû elõadómûvészek
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Május 11., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Szeretni kell 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó
13.00 Rondó 13.30 Együtt 14.00 Úton Európa-magazin 14.30 Fogadóóra 15.00
Szerelmek Saint-Tropez-ban 15.54 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Zselé 17.00
12+ 17.10 Mit fõzzünk ma? 17.25 A NAGY Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti hír-
adók 18.24 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Panoráma 21.05
Gõg 22.00 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.00 Lapozó 23.40 Híradó 23.45
Sporthírek 23.55 Kortárs dzsesszestek 0.25 A Nagy Vita 0.55 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top Shop
10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.25 Dawson és a haverok 15.05
Disney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt
21.00 Drágán add az életed! 23.30 Házon kívül 0.05 Street Time-Harcos utcák
1.05 Találkozások 1.20 Éjjeli randevú 2.30 Irány a világbajnokság! 3.00
Infománia 3.25 Street Time-Harcos utcák
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10
Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.15 Játékidõ 13.15 Mozidélután 15.00 Anita
15.30 Jó barátok 16.00 Pacific Blue 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa
csak egy van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku
21.10 Amerikába jöttem 23.40 Tények este 0.10 Így készült a Mission
Impossible 3. 0.35 Strucc 1.05 Gyilkosságra nevelve 2.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A
Szabó család 11.35 Ünnepi könyvhét, 2006 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.10 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Pénz, piac 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok
nélkül 19.30 Sport 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Weöres Sán-
dor dalai 21.06 A 20. század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Iskolapélda 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Önarckép-hangokkal

Május 12., PÉNTEK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Szeretni kell 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó
13.00 Sorstársak 13.30 Sírjaink hol domborulnak? 14.00 Regióra 15.00 Szerel-
mek Saint-Tropez-ban 15.54 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Zselé 17.00 12+
17.10 Mit fõzzünk ma? 17.25 A Nagy Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók
18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Dob+basszus 21.05
Szenes Turné 22.00 Péntek este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.25
Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Humorfesztivál, 2006 0.15 A NAGY Vita 0.45
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top shop
10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.30 Dawson és a haverok 15.05
Disney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.25 Barátok közt
21.00 Rejtélyek városa 22.05 Krokodil 3. 23.40 Találkozások 23.55 Éjjeli rande-
vú 1.10 Irány a világbajnokság! 1.45 MeneTrend 2.10 Alias 2.55 Rejtélyek vá-
rosa 3.45 Infománia 4.10 Top Shop 4.40 Titkok nyomában
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.05 Teleshop
11.25 Hajrá, skacok! 12.00 Játékidõ 13.00 Mozidélután 15.00 Anita 15.30 Jó
barátok 16.00 Pacific Blue 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy
van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10
San Antonio 23.10 Tények este 23.40 Az arany markában 1.25 Chris
Isaak-show 2.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Króni-
ka 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Ci-
gányfélóra 11.35 Ünnepi könyvhét, 2006 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Az Evangéliumi Pünkösdi
Közösség félórája 14.10 Péntek kávéház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika
16.15 Magyarországról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Kró-
nika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Weöres Sándor dalai 21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Krónika 22.30
Fórum 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Egy hazában

Esti muzsika

A dunaújvárosi Intercisa fúvósötös ismét megörvendeztetett
bennünket kitûnõ játékával szombaton este a sárbogárdi dísz-
teremben Moravecz Attila jóvoltából. A neves külföldi és ma-
gyar szerzõk mûveit családias körben is élvezet, felfrissülés volt
hallgatni Homa Edit (fuvola), Konkoly Krisztina (fuvola),
Moravecz Attila (klarinét), Tótin István (fagott) és Balogh Zol-
tán András (kürt) tolmácsolásában. Reméljük, máskor is lehet
még ebben az élményben részünk, és akkor még többen jönnek
majd el.

Hargitai Kiss Virág

Dégi ünnepek
Hétvégén Dégen, a kastély-
ban megnyitották az ef.
Zámbó István festményei-
bõl és Karl Péter fotóiból
rendezett kiállítást. Ezt kö-
vetõen az iskola színházter-
mében a IX. népzenei talál-
kozón 15 egyéni énekes, il-
letve éneklõ közösség,
hangszeres szólista mutat-
kozott be helybõl és a kör-
nyékrõl. Rendszeres meg-
hívott vendégük a balaton-
világosi népdalkör, a Ma-
gyarkeszi Hagyományõrzõ
Együttes, Szabadhídvégrõl
Molnár Boglárka és az
Õszirózsa nyugdíjasklub
énekes csoportja. Az idén a
rendezvénnyel Bartók Bé-
lára emlékeztek.

/H/
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, személyi köl-
csön, szabadfelhasználás, hitelkiváltás, 1
millió—7.200 Ft/hó, 3 millió—21.000
Ft/hó. Tel.: 06 (30) 235 9498, 06 (30) 681
7675. (0878404)

Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg bérel-
hetõ Sárbogárdon. Tel.: 06 (70) 617 1395.
(0878564)

Veszélyes fák kivágását vállalom, 06 (20)
437 4869. (0668237)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, 06 (20) 557
6509. (0878425)

Kazánok, radiátorok gyári áron, garanciá-
val, 06 (20) 947 5970. (0668776)

Számítógép-kezelésbõl korrepetálás, ház-
hoz megyek, 06 (20) 4608 508, Gál. (0668792)

Hitel! Munkáltatói igazolás nélkül, ingatlan
fedezetre, 1 hét alatt. Tel.: 06 (30) 994 5882.
Palatetõmosást,-tisztítást, csatornatisztí-
tást vállalunk, 06 (20) 437 4869, 06 (30) 947
1070. (0878199)

Vasárut rendeljen telefonon a
felsõkörtvélyesi vasudvarnál. Telefon: 06
(70) 293 5605, 06 (25) 476 229. (0878551)

Négyszobás családi ház eladó. Telefon: 06
(20) 311 4051. (0878428)

Fagylaltárusító autóra munkatársat kere-
sek azonnali belépéssel. Telefon: 06 (30)
408 1550. (0878427)

Árpád-lakótelepen háromszobás lakás el-
adó vagy értékegyeztetéssel családi házra
cserélhetõ. Tel.: 06 (20) 311 6408, 06 (25)
462 524. (0878382)

Árpád-lakótelepen lakás kiadó, 06 (70) 240
2522. (0878507)

Családi ház eladó Sárbogárdon, 06 (30) 444
5525. (0878593)

Ady-lakótelepen I. emeleti, 52 m2-es lakás
eladó. Tel.: 06 (20) 342 0788.
Fiatal nõi pultosokat felveszek abai sörözõ-
be, lakást biztosítok. Tel.: 06 (30) 9275 627.
Fõzni tudó konyhalányt felveszek. Érdek-
lõdni a Fanni étteremben. (0878524)

Igényesen felújított téglaépítésû lakás a Jó-
zsef A. utcában eladó, 06 (70) 387 1929.
(0878523)

Dinnyepalánta eladó 50 Ft/db. Sárbogárd,
Lehel u. 27. (0878522)

Sárbogárd-Kislókon kétszobás, felújított
családi ház melléképületekkel, pincével
nagy telekkel eladó, 06 (20) 550 9238, 06
(25) 413 548 este. (0878521)

Sárszentmiklóson 600 négyszögül építési
telek eladó, 06 (30) 363 1337. (0878399)

Sárszentmiklóson, Deák F. u. 10. alatt épí-
tési telek eladó. Tel.: 06 (25) 461 465. (0878396)

Tavaszi tûzifaakció! Tel.: 06 (30) 9470 899.
(0878394)

Sárbogárdon a központhoz közel építési te-
lek eladó. Tel.: 06 (20) 384 3946. (0878393)

Sárbogárdon családi ház vegyes és gázfû-
téssel, garázzsal halál eset miatt eladó. 06
(30) 258 0155. (0878445)

Termelõi bor, fehér és vörös eladó 5 l-tõl,
Árpád u. 113/B (Zádori) (0878512)

Négyrészes konyhabútor (saválló mosoga-
tóval), konyhai asztal, gáztûzhely gázpa-
lackkal eladó. Telefon: 06 (70) 338 5085. (nf.)

Kereskedelmi végzettséggel, 4 órás állást
keresek, 06 (30) 481 2592. (0878527)

Szolárium 170.000 Ft-ért, a Mészöly G. ut-
cában lakóház 7.600.000 Ft-ért, ABC fölött
lakás 5.900.000 Ft-ért eladó, 06 (30) 332
6923. (0878529)

Családi ház eladó, 06 (30) 330 2615. (0878677)

Sárbogárdon az Árpád utcában építési sa-
roktelek eladó. Irányár: 1 millió 600 ezer Ft,
06 (30) 398 2075. (0878676)

Sárbogárdon a központban 70%-ban elké-
szült, három szoba, nappali, amerikai stílu-
sú, Bramac cserepes családi ház eladó. Gáz-
csonk van. 06 (30) 398 2075, 06 (30) 6610
138. (0878676)

Mini presszóba pultost keresünk, 06 (30)
500 3394. (08788675)

Albérlet kiadó. Érdeklõdni: 06 (20) 927
0985.
Rombuszpala bontásból eladó, 06 (30) 261
8794. (0878669)

Eladó Fiat Uno 1.3-as, dízel, 2007. márciu-
sig mûszakival, irányár: 170.000 Ft; Ford
Mondeo 1.6-os, CLX, 2007. augusztusig
mûszakival, irányár: 720.000 Ft. Érdeklõd-
ni: 06 (30) 405 8375. (0878605)

Akció! Homlokzati hõszigetelõ-rendszer a
legkedvezõbb áron. Megrendelhetõ: 06
(30) 384 4540. (0878665)

Lakás eladó, 06 (30) 330 2615. (0878677)

Hûtõszekrény 60 l-es fagyasztóval; 3 fiókos
fagyasztó; gáztûzhely palackkal, 80 l-es vil-
lanybojler eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 315
3720. (0878663)

Speciális késkészlet eladó. Tel.: 06 (30) 434
1917. (0878661)

Vemhes süldõ májusi elléssel eladó. Tinódy
u. 44. (0878550)

Kakasok (3-4 kg) eladók, tisztítva elõje-
gyeztethetõk. Sárbogárd, Kertalja u. 1., 06
(25) 460 252, 06 (30) 9564 067. (0878549)

Sárbogárdon lévõ sörözõbe pultos-felszol-
gálót felveszek, 06 (20) 9325 524. (0878542)

Árpád-lakótelepen felújított, erkélyes, klí-
más lakás eladó. Tel.: 06 (20) 9541 657.
(0878536)

30 órás német nyelvtanfolyam Cecén, júni-
us 19-23. között. Érdeklõdni: 06 (30) 300
4028.

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512. (0972293)

KORLÁTLAN INTERNET-SZOLGÁLTATÁS
Sárbogárdon és környékén a

kábeltévé-szolgáltatótól! Havidíj 5.000
Ft-tól, a belépési díjból 50%-os
kedvezmény a lakótelepeken.

Tel.: 06 (20) 9440 445, 06 (20) 3984 762,
06 (25) 462 295.

UPC DIRECT MEGRENDELÉS SAT
CENTER. Székesfehérvár, Távírda út 2.

06 (22) 379 630, 06 (30) 9450 583. (0170041)

SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST,

HOMLOKZAT-SZIGETELÉST, VÁLLALOK
IGÉNYEI SZERINT. Hívjon! Megegyezünk!

Tel.: 06 (30) 543 3319. (0878505)

Hûtõ-, fagyasztó-, klímaberendezések,
hagyományos és automata mosógépek,

centrifugák, mikrohullámú sütõk, elektromos
kézi szerszámok SZAKSZERÛ JAVÍTÁSA

garanciában és fizetõben is!
Baracskai Szerviz — Lakás: Sárbogárd,
Asztalos u. 2/b.; szerviz a Radnóti u. felõl.

Tel.: 06 (20) 9232 508, fax: 06 (25) 460 536

AKCIÓ!
SILAN 1 liter 380,-

BONUX 3 kg 850,-
BONUX folyékony 1,5 liter 850,-

CILLIT BANG 700,-
PAMPERS popsitörlõ utántöltõ 550,-

PAPÍRZSEBKENDÕ 100 db-os 55,-

DISZKONT
Sárbogárd, Ady E. út 123.

Fried-kastély szálloda és étterem

Ünnepelje az anyák
napját egy mesebeli

kastélyban!

Szeretettel várunk mindenkit!

Asztalfoglalás: 06 (74) 486 560
7081 Simontornya, Malom út 33.

www.hotelcastle.hu

ZÁRAK
RÉZ, KRÓM, AJTÓ- ÉS ABLAKKILINCSEK

KULCS- ÉS ZÁRTARTOZÉKOK
NAGY VÁLASZTÉKBAN, JÓTÁLLÁSSAL!

KULCSMÁSOLÁS
TÖRÖTT, KOPOTT KULCSRÓL IS — AZONNAL!

GRAVÍROZÁS
(TÁRGYAKBA, TOLLBA, NÉVTÁBLAKÉSZÍTÉS)

Nyitva: H-P.: 9-17-ig, Sz.: 8-12-ig
Telefon: 06 (25) 460 505

25. ÉVE A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN!

1% a környezetünkben
élõ súlyosan fogyatékos

gyermekekért
A Csipike Egyesület kéri a tisztelt adó-
zó állampolgárokat, hogy adójuk 1%-
át ajánlják fel a Sárbogárdon és kör-
nyékén élõ súlyosan, halmozottan fo-
gyatékos gyermekek javára. Felajánlá-
sukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve:
Csipike Egyesület.

Adószáma: 18491328-1-07
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A KeyTec Sárbogárd Kft. munkatársakat
keres a következõ munkakörökbe:

Gépbeállító fémes
munkaterületre

Elvárások: középfokú, szakirányú végzettség, min. 2 év gép-
beállítói tapasztalat, három mûszakos munkarend vállalása,
rugalmasság, megbízhatóság.

Elõnyt jelent: hidraulikus és excenter présgépek ismerete.

Gépbeállító mûanya-
gos munkaterületre

Elvárások: középfokú, szakirányú végzettség, min. 2 év
fröccsöntõ gépbeállítói tapasztalat, három mûszakos munka-
rend vállalása, rugalmasság, megbízhatóság.

Elõnyt jelent: Arburg-gépek ismerete.

Villanyszerelõ
Feltételek: min. középfokú szakirányú végzettség, karbantar-
tás területén szerzett gyakorlat, több mûszakos munkarend
vállalása, rugalmasság.

Elõnyt jelent: villamosmû kezelõi végzettség, multinacionális
környezetben szerzett tapasztalat.

Gépszerelõ lakatos
Feltételek: min. középfokú szakirányú végzettség, karbantar-
tás területén szerzett gyakorlat, több mûszakos munkarend
vállalása, hidraulikai ismeretek, rugalmasság.

Elõnyt jelent: hegesztõ bizonyítvány, fröccsöntõ és présgé-
pek területén szerzett tapasztalat, multinacionális környezet-
ben szerzett tapasztalat.

Minõségügyi
instruktor

Feladatok: termelési folyamat minõségügyi felügyelete,
folyamataudit végzése, termékek szúrópróbás ellenõrzése,
bejövõ áru minõsítése.

Elvárások: középfokú végzettség, mechanikai mérések (toló-
mérõvel, mikrométerrel, 3D mérõgéppel) ismerete vagy haj-
landóság a betanulásra, mûszaki rajz ismerete, alapszintû
PC-ismeret, több mûszakos munkarend vállalása.

Jelentkezés módja: önéletrajz az alábbi elérhetõségek
egyikére: 7000 Sárbogárd Millennium 2000 út;
magdolna.kovacs@keytec.hu

Érdeklõdni lehet a 06 (25) 518 112-es számon.
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Nyílt tér Tisztelet és megbecsülés
A választásra megjelent MSZP-s kampányújsággal kapcsolat-
ban több reagálás is érkezett szerkesztõségünkbe. Errõl írtam a
választásról készült elemzésemben is.
Egyik közeli ismerõsöm, mondhatnám, barátom, aki szintén
szerepelt a névsorban, félreérthetõnek érezte az elemzés azon
mondatát, hogy: „Sokan az ott látható nevek miatt nem mentek
el szavazni, mások meg e nevek láttán még inkább elmentek a
másik oldalról.”
Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a mondat nem a listán szerep-
lõket minõsítette. Ott szerepelt számos köztiszteletnek örven-
dõ személy neve is. Az általam hallott vélemények szerint azon-
ban a társadalom rendkívüli megosztottsága miatt szerencsét-
len módon nem hozott, hanem vitt szavazókat, és még ellensza-
vazókat is mozgósított ez a lista függetlenül a rajta szereplõ
nevektõl.
Az indulatok okozta félreértések eloszlatása érdekében itt
most nyilvánosan is kifejezem tiszteletemet és megbecsülése-
met mindazoknak az általam is nagyra becsült ismerõseimnek,
barátaimnak, akik valóban meggyõzõdésbõl, tudatosan vállal-
ták e listán nevükkel is a véleményüket. Az észrevételt tevõ
barátomnak személyesen is megtettem ezt.
A politikai acsarkodást értelmetlennek tartom. Ismét idézem
az elõzõ lapszámunk címlapján ezzel kapcsolatban általam
írtakat:
„Tudom, hogy az a barátom, aki amoda szavazott, kiegészít sok
mindenben ugyanúgy, ahogy én is Õt.”

Hargitai Lajos

Vélemény Rétszilasról

Más tollával ékeskedni?
Rétszilasiak azt kifogásolták, hogy „miért az õ tollaikkal ékes-
kedtek a kampányújságban?” A rétszilasi klub és környezete ki-
alakítása közös társadalmi munkában történt, ami nem bárme-
lyik párt, hanem a helyi lakosság érdeme. Az anyag vásárlásá-
hoz hozzájárult az önkormányzat, de hát az se valamelyik párt
pénze volt, hanem a lakosság által megtermelt adóforintok,
aminek erre a célra való fordítását értelmetlen bárki érdemé-
nek kisajátítani.

Szerkesztõ

Meddig hallgatsz
még Alsótöbörzsök?

Megdöbbenve olvastuk a Bogárd és Vidéke újságban a képvise-
lõ-testület átcsoportosítási határozatát, miszerint a gödrök ez-
reirõl híres Bem utca helyett a Csík és Mészöly Géza utca kerül-
jön felújításra. Igen felháborodtunk ezen a határozaton a kö-
vetkezõk miatt: a régebbi idõkben Alsótöbörzsökön úgy lett
ABC, hogy a lakosoknak le kellett mondaniuk az egyetlen olyan
helyiségrõl, ahol közösségi életet lehetett élni. Megjegyzendõ,
hogy a lakosság társadalmi munkával hozta létre a szóban forgó
helyiséget.
Ma a polgármester úrnak való betartás miatt az utcajavításról
kell lemondani, a temetõ ravatalozójának felújításáról, a
kerítés javításáról.
Tisztelt képviselõ urak! Meddig megy ez még így? Nem gondol-
ják, hogy Alsótöbörzsökön is emberek élnek, ha tûrnek is, mint
a birkák?
A türelem is elfogy egyszer. Nemcsak a társadalmi munkáknál,
az „Álljatok a város mellé!” jelszavaknál kell építeni az al-
sótöbörzsökiekre, hanem a támogatásnál is.
Etelvári úr, nem kellett volna az egyik temetõbe kastélyt építe-
ni, a másikba pedig semmit.
Szégyenletes olvasni is azt a viselkedést, amit a képviselõ-testü-
let az összejövetelén végez. Nem ezt vártuk Önöktõl!
Cirkusz van a fõvárosban is, ha kíváncsiak vagyunk rá, feluta-
zunk.

Horváth István, Bem u. 11.

In memoriam
Halász Mihály

Az emberi érzések tára kimeríthetetlen. Saj-
nos, az öröm mellett van helye a szomorúság-
nak is.
Káloz lakói most mély megdöbbenéssel vet-
ték tudomásul, hogy a sors egy pillanat alatt
kettétörheti egy ember életét. Tegnap még itt
volt…
Kapcsolatban állt a falu aprajával-nagyjával,
hiszen a felnõtt focistákon kívül foglalkozott
a gyerekekkel, a fiatalokkal is. Nemcsak
sporttársai, hanem baráti kapcsolatai is let-
tek, hiszen évek óta itt élt a faluban.
Nehéz leírni a sok múlt idõt, pedig róla már
csak így beszélhetünk. Égnek a gyertyák, sza-
porodnak a virágok az árok szélén. Könnyes szemû fiatalok
és felnõttek búcsúznak így embertársuktól, barátjuktól,
edzõjüktõl, vagy csak egyszerû ismerõsüktõl.

„Pihenj nyugodtan, békében, Misi!”
2006. április 29-én hajnalban tragikus hirtelenséggel el-
hunyt Halász Mihály, a Kálozi SE játékos—edzõje. A sport-
kör saját halottjának tekinti Õt.

Kálozi SE

EMBERSÉGBÕL
ELÉGTELEN? KINEK?

Embertelenségbõl elégtelen annak, aki alaptalanul vádol meg
valakit. Embertelenségbõl elégtelen annak, aki fogyatékosság-
ra hivatkozik, hogy a hatás nagyobb legyen.
Ön, kedves utas, azzal jött oda hozzám, hogy írjam ki a Buda-
pestre induló összes vonatot. Kissé meglepõdtem, mivel tizen-
két év szolgálati idõm alatt ilyet még nem kértek.
Erre valóban azt mondtam: három helyen is kint van a Sárbo-
gárdról induló összes vonat, arról le tudja írni Ön is.
Az utas-tájékoztatás kötelességünk. Eddig semmilyen kifogás
nem volt, és remélem, nem is lesz.
Ön nekem egy szóval sem említette gyengén látását. Ön, ha úgy
kéri, hogy legyek szíves a Budapestre induló vonatok indulási
idejét kiírni, mert Ön gyengén látó, biztos, hogy készséggel
megteszem. De a kérés majdnem csak utasítás volt, de ennek el-
lenére is eleget tettem volna, ha említi, hogy gyengén látó. Az
újságban való nyilatkozatával nagyon megbántott, alaptalanul,
és ezért vagyok kénytelen a tisztánlátás végett válaszolni.

Tisztelettel: a megszólított pénztáros


