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Lóhalál a síneken
Hintó elé kötött lovak vadultak meg és húzták a kocsit a közeledõ intercity vonat elé
Sárbogárdon, a 63-as út vasúti keresztezõdésében. A kocsin utazók leugrottak, az
egyik ló azonban a vonat alá ugrott, amely keresztülgázolt rajta. A másik ló
könnyebben sérült.
Egy kettes lófogatból álló hintó várakozott a Sárbogárd, Ady Endre úti vasúti átjáró ti-
los jelzésénél szombaton, késõ délután. A fogathajtó a lecsukott félkarú vasúti sorom-
pó elõtt várakozott két utasával, amikor a Budapest—Pécs között közlekedõ szerel-
vény közeledett az átjáróhoz. A vonatvezetõ hangjelzést adott a vasúti átjáró elõtt.
Vélhetõen ettõl megbokrosodtak a lovak. A fogathajtó megkísérelte megfékezni az ál-
latokat, de nem járt eredménnyel. A lovak a sorompót kikerülve a vonatszerelvény elé
ugrottak. A hajtó és a két utas leugráltak a hintóról. Személyi sérülés nem történt, de
az egyik ló elpusztult.

A Fejér Megyei RFK sajtószolgálatától

Az újjászületés ösvénye
Az „Emlékezõ fák” elnevezésû stáció-
ösvényt április 21-én, délután avatták
fel Aba központjában. Kossa Lajos
polgármester köszöntõjében elmond-
ta: a nagyközség képviselõ-testülete
2005. április 14-én határozta el, hogy a
barbár módon megcsonkított Dózsa
utcai hársfasor helyrehozatalával örök
emléket állít II. János Pál pápának.
Amikor megcsonkítanak egy fát, az ágai
mementóként meredeznek az ég és föld
felé, éltetõ erõért hajladozva. Emlékosz-
lopai ezek az értelmetlen pusztításnak.
Ám egyszer elérkezik az idõ, s a megseb-
zett, halálra ítélt fák újra lélegezni kezde-
nek. Leveleket hajtanak, zöldellõ koszo-
rúval övezik önnön megcsonkított részei-
ket. Együtt uralkodik az élet és a halál.
Stációkká válnak, a természet legyilkolá-
sának és feltámadásának stációivá. Me-
rész párhuzam a fény hordozójának és a
fák szenvedéstörténetének egymás mellé
helyezése, de egyszerre van jelen mind a
kettõben a fájdalom és a remény, a
halálba indulás és a feltámadás, a gyász és
a pompa.

Egy fasoron keresztül visz az utunk, mely
a megalázott és érintetlenül hagyott fák
„erdeje”. Az utat Krisztus szenvedésének
stációi jelölik ki. Együtt kell haladnunk
Isten fiával. A stációkat a meggyalázott
fák törzsei hordozzák, eggyé válva azok-
kal. Krisztus-hordozókká lesznek, regé-
lõ, tanúságtévõ fákká. Elkísérnek ben-
nünket az út végi keresztfáig.

Sétány, liget ez, ahol le lehet ülni, meg le-
het pihenni, elgondolkodva a nemrég el-
hunyt II. János Pál pápa bölcs derût hor-
dozó szavain, melyek a stációkat kísérik.
A stációösvény a jövendõ faluközpont
szakrális pontja lehet, az emlékezés és re-
mény, a hit és megbékélés helye.

Folytatás a 2. oldalon�
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Fontos lépcsõfok ez a község építészeti,
szellemi állapotának fejlesztésében,
megerõsítésében. Fákba hasított szenve-
déstörténet, éltetõ természeti, társadal-
mi erõkkel körülvéve. S Isten fiának szen-
vedését átélve az ember lelke megneme-
sedik, a meghalt s feltámadott fákat látva
szíve megtelhet reménnyel.
Az ösvényt záró kapun II. János Pál halá-
la elõtti utolsó szavait olvashatjuk: „De-
rûs vagyok, legyetek azok Ti is.”
Spányi Antal megyés püspök szentelte
meg a megboldogult pápa emlékezetére
készült mûalkotás-együttest.

Az öreg hársfáknak támaszkodó stáció-
kat Kõ Boldizsár készítette. Az avatóün-
nep után az alkotóval Hargitai Kiss Virág
készített interjút.
— Elõször alkottál stációkat a pályád so-
rán?
— Igen. Református családból szárma-
zom, emiatt bele is kellett, hogy tanuljak
a stációk történetébe. Minden hónapban
egy stációt készítettem, összesen 14-et.
Annyira átjárt az a szenvedés, amit átél-
hetett Krisztus urunk, hogy olykor sírtam
faragás közben.
— Honnan merítettél ihletet?
— Lisztnek van egy rapszódiája a stációk-
ról, azt hallgattam, Barsi Balázs katolikus
atya stációmagyarázatait olvasgattam, és
sok stációábrázolást végignéztem. De
szándékosan olyan stációkat készítettem,
amik teljesen eltérõek az eddigiektõl.
Egy hétfokú létrán áll mindegyik stáció-
fülke, ami az õsi magyar hitvilághoz kap-
csolható, a sámánlétrához, vagy inkább
Jákob lajtorjájához, ami az eget és a föl-
det összeköti. Minden egyes stációfülké-

ben máshogy ábrázoltam Krisztust, hi-
szen sokfélék vagyunk mi, emberek is, és
mindnyájunknak van egy saját képe
Krisztusról. Azt akartam, hogy ne egy
embert képzeljenek el, hanem egy sokkal
szellemibb lényt.
— Annak ellenére, hogy olykor sírtál az
elmélyülés közben, mégis vidám a stációk
színvilága.
— Miközben bennem volt a szomorúság,
ugyanúgy bennem volt a vidámság is,
ahogy a fény és az árnyék is mindig együtt
jelentkezik. Ahogy a 12. stációhoz köze-
ledtem, ahol Krisztus meghal a keresz-
ten, egyre nagyobb szomorúság volt ben-
nem. De amikor odaértem, hirtelen rá-
jöttem, hogy hiszen ez az õ életének a leg-
nagyobb boldogsága volt, õ ezért jött a
földre, hogy a mi eredendõ bûnünket a
halálával megváltsa. Azt gondoltam,
hogy ide majd kijönnek a kisgyerekek,
minden létrára fölmásznak, megkérdezik
a nagymamájuktól, hogy mit látnak, ezál-
tal együtt belekerülnek játékosan egy
olyan dologba, ami szerintem mindnyá-
junknak csak épülésére szolgál.
— A gyermekeid már ki is próbálhatták
ezeket a stációkat.
— Mindig a gyermekeim a legnagyobb
kritikusaim. Van két nagyobb fiam, 12 és
10 évesek (õk szerepeltek is az ünnepsé-
gen), és egy frissen született kislányom,
Rózsa Mária, õ még alig múlt féléves.
Krisztus is úgy fogalmazott: engedjétek
hozzám a gyermekeket, mert õk a vilá-

gosság tiszta hordozói, az õ lelkük még
romlatlan. A stációk színvilágával egy-
részt a magyar népi ládikák naiv színeit
próbáltam visszahozni, másrészt a gyer-
mekeimmel közösen szoktunk rajzolni,
tõlük tanulom a színek bonyolult haszná-
latát.
— Fából készült minden stáció; gondolom,
ennek is köze van a népi hagyományokhoz.
— Mindegyiket hétféle fából faragtam.
Vigyáztam, hogy a mágikus számok meg-
legyenek. Mindegyik fülkében van egy kis
rekesz is, ami nem látható és nem nyitha-
tó, ahova faragás közben egy imát talál-
tam ki, és becsomagolva elrejtettem kü-
lönbözõ gyöngyökkel, kagylókkal együtt,
hogy egyszer, amikor elporlad, az utókor
megtalálja. Ezek a világ békességérõl, az
emberek egymás iránti szeretetérõl szól-
nak.
A kör alakú tó partján hét tábla áll, II. Já-
nos Pál gondolataival. A kör jelentése a
teljesség, a körülötte lévõ, háromszög
alakú sétány pedig az Atya—Fiú—Szent-
lélek egységét jelképezi, tehát egy isteni
út veszi körbe a teljességet. Ezek mind
mágikus jelek, amik — biztos vagyok ben-
ne — az itt élõ emberekre is hatni fognak.
Ha nem is tudják, csak végigsétálnak
ezen az ösvényen, ezek a dolgok el fognak
érni a szívükhöz.
(A teljes interjú megtekinthetõ a Bogárdi
TV-ben.)

Hargitai Kiss Virág és Hargitai Lajos

Az újjászületés ösvénye



Bogárd és Vidéke 2007. április 26. KÖZÉLET 3

Rendõrök napja
Bicskén rendezték az idei
rendõrnapot szombaton,
ahol a sárbogárdi rendõr-
kapitányságról több rendõrt
is kitüntettek, illetve elõ-
léptettek. Az idén Boros Zol-
tán lett az „Év rendõre”.

— Nyomozóként sok ered-
ményes földerítés áll mögöt-
ted?

Boros Zoltán: — Igen, de
nem elegendõ.
— Sosem szabad megelé-
gedni, mert akkor az ember
nem tud továbblépni.
Boros: — Ez olyan munka, amit soha
nem lehet befejezni, csak abbahagy-
ni.
— Szûcs József törzszászlós az országos
fõkapitány dicséretét kapta. A köz-
rendvédelmi és közlekedésrendészeti
osztályon dolgozik körzeti megbízott-
ként. Minek köszönhetõ ez a dicséret?
Szûcs József: — Sárbogárd területén
a járõrszolgálat során eléggé színvo-
nalas munkát végeztem, és azt hi-
szem, hogy ezért kaptam ezt a magas
jutalmat.
— Murányi Róbert, a nyomozó al-
osztály vezetõje, a sárbogárdi rendõr-
kapitányság régi oszlopos tagja, sok-
éves tapasztalat áll a háta mögött. Most
õt soron kívül alezredessé léptették elõ.
Ezzel a nyomozó alosztály eredmé-
nyességét ismerték el.
Murányi Róbert: — A sikerek együt-
tes összefogás eredményeként jön-
nek létre. A nyomozás mindig is egy
csapatmunka volt, és szerintem min-
dig is az fog maradni.
— Erdélyi Imre zászlóst törzszászlóssá
léptették elõ. Bûnügyileg igen fertõzött
területen, a sárosdi rendõrõrsön dolgo-
zik. A kitüntetés bizonyítja, hogy voltak
sikerek is.
Erdélyi Imre: — Igen és úgy gondo-
lom, hogy az elmúlt idõben végzett
munkámért kaptam ezt az elisme-
rést.
— Huszár László fiatalember, akit fõ-
törzsõrmesterbõl zászlóssá léptettek
elõ. A közlekedési és közrendvédelmi
osztályon dolgozik, mint gépkocsizó
járõrvezetõ. Az elõléptetéssel jó mun-
káját ismerték el.
Huszár László: — Úgy végzem a
munkámat, mint a többi járõr, való-
színû, hogy azért kaptam az elõlépte-
tést, mert mostanában sok ittas veze-
tõt fogtam.
— Lõkös István, a rendõrkapitányság
nyugalmazott õrnagya, akit most alez-

redessé léptettek elõ. Még nem felejtet-
ted el a rendõri életet?
Lõkös István: — Nem, napi kapcso-
latban vagyunk. Nagyon sok bará-
tom, munkatársam van itt, több rend-
õri rendezvényen veszek részt.
— Mivel foglalkozol a nyugdíjas évek
alatt?
Lõkös: — Egy szikvízüzemet nyitot-
tam. A városban és a környéken pró-
bálom a portékámat értékesíteni.
Majdnem úgy néz ki, hogy míg a fiúk
szolgálnak és védenek, addig én a
szódámat mérem. Emellett persze a
rendõri tevékenységet is igyekszem
segíteni, ahol csak tudom.
— Tajti András kivételesen nem a
rendõrfõkapitánynak a kitüntetését
vette át, hanem a Mezõfalvi Zrt. ju-
talmát kapta meg.
Tajti András: — Jó a kapcsolatunk
(mind a rendõrségnek, mind a közte-
rületen dolgozó rendõröknek) a Me-
zõfalvi Zrt. dolgozóival, illetve biz-
tonsági embereivel, és nagyon örü-
lünk annak, hogy nemcsak a rendõr-
ségen belül, hanem a civil társaságok
is megbecsülik a munkánkat.
— Gratulálok minden kitüntetettnek
az elismeréshez! Gratulálok egyúttal
kapitány úrnak, hiszen ezzel a ka-
pitányság kiemelkedõ munkáját is elis-
merték.
Lasancz Zoltán: — Büszke vagyok
ezekre az emberekre, és remélem, az
év végére elmondhatom; az állomány
nagy többségére úgy lehetek büszke,
hogy valamilyen szintû elismerésben
részesülnek jó munkájukért.

Hargitai Lajos

Búcsúzik
a fõállatorvos
Dr. Mezei Gábor, a sárbogárdi körzet hatósági
fõállatorvosa 66 éves korában, április 27-én
nyugdíjba vonul.
Dr. Mezei Gábor mindig állami szolgálatban
volt. 1967-ben Somogy megyében kezdett az
Öreglaki Állami Gazdaságban. 1970-72-ig a szé-
kesfehérvári vágóhídon dolgozott. Ebben az idõ-
ben ismerkedett meg feleségével, dr. Péterhegyi
Tünde állatorvossal. A két állatorvos, házasság-
kötésük után, közös helyet keresett magának. Fe-
lesége a közelben, a nagylóki EMONA Sertéste-
lepen dolgozott állatorvosként, majd kiemelkedõ
szakmai munkáját elismerve meghívták Székes-
fehérvárra járványügyi szakállatorvosnak a Me-
gyei Állategészségügyi Állomásra.
Gábor 1972-ben a Nagyhörcsöki Állami Gazda-
ságban kezdett beosztott állatorvosként. Itt
1995-ig dolgozott fõállatorvosként és fõállatte-
nyésztõként. Az állami gazdaság jó terep volt a
nagyüzemi állattenyésztésben és állategészség-
ügyben komoly tapasztalatok szerzésére.
Dr. Mezei Gábor 1995. február 1-jétõl került pá-
lyázattal a sárbogárdi kerületi fõállatorvosi szék-
be. Munkáját itt közmegelégedésre végezte. Elõ-
dei színes egyéniségek voltak — id. dr. Jarabin Já-
nos és dr. Bukovecz Tibor —, akiktõl precizitást,
pontosságot, szakmai igényességet tanult.
A rendszerváltás utáni nagy mezõgazdasági át-
alakulásokat követõen az új kicsi-, közép- és
nagygazdaságok szakembereit — akik igazán hi-
vatásszeretettel dolgozni is akartak — messze-
menõen támogatta szakmai tapasztalataival.
Kiemelkedõ szervezõkészséggel rendelkezett.
Összetartotta az állatorvosok csapatát egyrészt a
szakmaiság következetes megkövetelésével,
másrészt a közösségi együttlétekkel (bálok, csalá-
di kirándulások, szakmai összejövetelek).
Munkáját a felsõbb szakmai irányítás is elismer-
te.
Méltó utódja lesz dr. Bögyös Gábor nagylóki ha-
tósági állatorvos.
Dr. Mezei Gábor a nyugdíjazás után még várha-
tóan szaktanácsadóként adja át a sok év alatt
megszerzett szakmai tapasztalatait. A közelmúlt-
ban a sárbogárdi bíróság népi ülnökének válasz-
tották. A fennmaradó idõben pedig régi szenve-
délyének, a hajómodell-építésnek hódol. Emel-
lett kertészkedés, unokák, családi utazások töltik
ki a szabadidejét. Feltehetõleg nem fog unatkoz-
ni. Nem az a típus.
Kívánunk dr. Mezei Gábornak a nyugdíjas évek
alatt sok derût, jó egészséget! Tartsa meg azt a fi-
atalosságát, rugalmasságát, ami most is jellemzõ
rá, hiszen igazából ez a boldogan megélt, hosszú
élet egyik titka!

Hargitai Lajos
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Egy kiállítás képei
Szelessné Csizmadia Márta textilképeit,
szõnyegeit, jelmezeit Mezõszilason, a
Németh László Klubkönyvtárban láttam
múlt héten. A kiállítását pénteken nyitot-
ták meg óriási érdeklõdés mellett. Csiz-
madia Márta sárbogárdi származású, a
kálozi általános iskolában tanít, elsõsor-
ban rajzot. Keze nyomán lett rendkívül
színes, hangulatos a kálozi iskola belsõ
képe. Ennek a törékeny asszonynak hon-
nan van annyi energiája, hogy mindezzel
foglalkozzon, emellett tanítson, gyereke-
it nevelje? Miután egy kicsit csendese-
dett a kiállítóterem, Mártával beszélget-
tem a látottakról.
— Ha körülnéz az ember itt, elcsodálkozik,
hogy ennyi mindennel foglalkozol. Mert itt
nemcsak szõnyegképek vannak, hanem
festett textil, gyönyörû alkalmi, estélyi ru-
hák, címerek nyomtatványtervek, még egy
babáknak való, fülfájás elleni sósapka is.
Nagyon szerteágazó az érdeklõdésed.
— Hát igen, szerteágazó, meg a sors is
hozta, hogy ez így alakult. Ha a komputer
nem jön be ennyire az ember mindennapi
életébe, akkor lehet, hogy soha nem ké-
szítettem volna címereket, nyomtatvá-
nyokat.
— Látom, nemcsak Káloz, hanem a kistér-
ség sok településének a címerét is te tervez-
ted.
— A technika, a rendszerváltás és a világ
változása hozta azt, hogy a címerekkel,
zászlókkal is kapcsolatba kerültem.

— És a jelmezek, ruhák?
— A varrás a szenvedélyem, és az ember-
nek meg kell élni valamibõl. A hobbiszin-
ten készített szõnyegek sok pénzbe kerül-
nek. A ruhák varrásában pedig az ember
ugyanúgy megvalósítja önmagát, ha
szenvedéllyel teszi a dolgát.
— Gyönyörûek ezek a ruhák. Sok munka
van bennük. Például ez a díszmagyar nõi
ruha elkészítése sok idõt igényelt. Azon
minden kis flittert külön kellett fölvarro-
gatni kézzel, gondolom. Ezt mind a saját
kezeddel varrtad?
— Mindet én magam varrom, és sokszor
jobb híján éjszakánként, mert az ember

ideje véges. De azért ez végsõ soron ki-
kapcsolódás is. Úgy nem lehetne dolgoz-
ni, hogyha az embernek nem ez lenne a
mindene. Amennyit én ezekkel foglalko-
zom, elpusztulnék, ha ezt mind munka-
ként élném meg. Így viszont feltöltõdöm
tõle.
— 30 éve készíted a szõnyegképeket. Ebben
a helyiségben melyik kép az, amire azt mon-
dod, hogy a leginkább a szívedhez nõtt vagy
talán a legfontosabbnak tartod? Keressük
meg!
— Édesanyám emléke, ami itt van, a má-
sik csak a prezentációs albumban látható,
az egyik legfiatalabb kori alkotásom, a
Tündérkert.
— A kettõ valahol összekapcsolódik. Édes-
anyád itt a felhõk közül angyalként néz le az
égbõl, de igazából azt hiszem, hogy õ a tün-
dér is a másik képen.
— Valóban egy szem tündér az édes-
anyám az én „Tündérkertemben”.
— A tündérkert-motívum más képeken is
megvan nálad.
— Ez eléggé gyakori nálam.
— De itt, ennek a tündérnek, édesanyád-
nak már egy sírkeresztje is van.
— Sajnos. Ezt a képet, szõnyeget még
nem merem otthon kirakni. Lehet, hogy
eljön majd az idõ, amikor vágyni fogom,
hogy visszanézzen rám, de most még nem
is tudom, talán szégyellem elõtte magam.
— Nézzünk még másik képet is, vezessél a
tárlaton végig bennünket!
— Nézzük meg talán ezt a magyar címert.

— A kiállítást végigjárva megfogalma-
zódott bennem a gondolat, hogy ez a címer
nagyon mélyen a szívedhez nõtt. Gondo-
lom, hogy az utóbbi évek nagy lelki viharai
is hozták azt, hogy a magyarság gondolata
sokunknak a szívében egy kicsit erõsebben
megfogalmazódik.
— Ezzel majdnem ugyanúgy voltam,
mint édesanyám emlékképével, mert a
magyarsággal, a hazaszeretettel lassan
már odáig jutunk, hogy ezt is csak úgy su-
tyiban, emlékként lehet kezelni, mint egy
ilyen magyar címert; és akkor itt az ember
majdnem elsírja magát.
— Ennek a címernek archaikus hangulata
van.

— Ez egy 48-as honvéd tarsolydísz után-
érzése.
— Körülötte a dicsõséget jelképezõ tölgy-
fakoszorúval.
— Egy 48-as honvéd tarsolyon volt ehhez
hasonló motívum, és azon volt ez a fajta
koronamegoldás. Ez nekem nagyon tet-
szett. Persze, átírtam meg leszõhetõvé
tettem.
— Itt van egy 48-as Szûz Mária-zászló. A
címernek ez lenne a párja?
— Ennek a zászlónak az egyik oldalán
Szûz Mária van, a másik oldalon, mint ál-
talában az ilyen 48-as zászlóknál, egy cí-
mer látható.
— Ezt kézzel festetted?
— Igen, kézzel festettem. Azután festet-
tem még egyet, hogy az iskolának is le-
gyen, amit fel tudunk használni a 48-as
ünnepek kapcsán. Ugyanilyen zászlót
kellett készítenem a pákozdi múzeum-
nak, amikor felújították. Érdekes megbí-
zás volt, mert úgy kellett elkészítenem a
zászlót, ahogy eredetileg volt. Selyemre
készült a zászló, de a szélén a háromszö-
gek és maga a minta festett vászon volt.
Olajjal nemigen szoktam festeni, és ak-
kor rögtön egy Szûz Máriát kellett készí-
teni Jézussal. De itt egy másik kép, az Õr-
zõ angyal. Az is az egyik kedvencem.
Megvan egyébként több változatban,
mert szeretem, ha õriznek az angyalok.
— Szépen beleszõtted a népies motívumo-
kat, az arca a szívecske.
— Jó ez alatt aludni (mert ez van az
ágyunk fölött), én úgy gondolom, hogy éj-
szaka biztonságban vagyunk.
— A kiállítás fõ képe a bejárattal szemben
van. Mintha életfa lenne, ami egyúttal ke-
reszt is.
— Igen, jól látod, ebbe próbáltam min-
dent belesûríteni, a magyar címer kis
részletét is.
— A tetején még egy madár is trónol.
— Egy turulmadár.
— Tehát ez egy életfa, a hátterében egy na-
pocska, az alján egy mély értelmû latin
fölirat: „Proximus sum egomet mihi” (Ma-
gamhoz állok legközelebb).
— És ez kereszt is, ami önmagunkra utal
vissza.
— Egy kereszt, ami egyúttal egy tündér is,
vagy a magyarok nagyasszonya, Boldogasz-
szony Anyánk.

Folytatás a következõ oldalon�
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— Igen, ki minek szeretné nézni. Két ol-
dalt ott van az õsi zászlómotívumunk.
— A magyarok nagyasszonya az õsi Ár-
pád-sávos zászlóval a hátterében.
— Mondjuk ki nyugodtan, hogy ez az Ár-
pád-sávos zászló.
— Nem kell ezt szégyellnünk. Van még itt
egy gyerekkép, ezzel zárjuk talán ezt a
beszélgetést, a kezdeteknél. Ez itt mögötted
egy régi sorozat része, a Lukul fája. Amikor
ez készült, akkor voltak a gyerekeid kicsik,
ugye?
— Igen, a gyerekeimnek nemcsak szõ-
nyegeket készítettem, hanem különbözõ
plüssállatokat is. Amikor a plüssállatok-
ból kinõttek, akkor készült ez a szõnyeg.
Mellette egy másik képen négy kis tehén-
ke van, amit annak idején kis Böcének
neveztünk. Nem tudom, hogy most ez
mennyire tájjellegû, vagy otthon kitalált
szó, de minden kis tehénkének neve, jel-
leme van. Ez kapcsolódik a gyerekeim-
hez, és hogyha erre ránézek, ezer dolog
eszembe jut, ami az õ gyerekkorukból
megmaradt. Ez a tehénke itt egy torkos
tehén, kezében egy csokoládé, amibe ép-
pen beleharapott, és egy tó fölött béké-
sen nézi a természetet kis társával, a lila
csibével. Ez az õ fája, õ mindig itt találha-
tó. Egyébként megvan eredetiben is, ez
egy ekkora lény.
— Örülök, hogy itt találkozhattunk, és sze-
retném, hogyha rövidesen Sárbogárdon lát-
hatnánk egy hasonló kiállítást tõled.
— Ha felkérést kapok rá, akár nagyobb
tárlattal is szívesen megyek, mert itt vi-
szonylag kicsi volt a hely, tudtam volna
több szõnyeget is kiállítani.

Hargitai Lajos

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOT
VÁSÁROLUNK A SÁRBOGÁRDI   LERAKÓN!

A Sárbogárdi Kommunális Hulladéklerakón lehetõség van az alábbi
haszonanyagok beszállítására, melyekért a Közév Kft. az alábbiakat fizeti:

VEGYES PAPÍR: 10 FT/KG
KARTONPAPÍR: 10 FT/KG
PET (ásványvizes és italos mûanyagpalackok)

ÖMLESZTVE: 50 FT/KG
Ugyanitt az alábbi termékeket lehet megvásárolni:

KOMPOSZTLÁDA: 12.000 FT, KOMPOSZTTEA: 360 FT.
Érdeklõdni az alábbi telefonszámon: 06 (25) 508 990, valamint

e-mailben a kozevkft@vnet.hu címen.

TISZTASÁG, MEGBÍZHATÓSÁG — KÖZÉV!
TEGYÜNK EGYÜTT
KÖRNYEZETÜNK
TISZTASÁGÁÉRT!

SZEMÉLY- ÉS VAGYON-
ÕRTANFOLYAM

indul a Légió 2000 Security
szervezésében Sárbogárdon

2007. május 12-étõl.
Részletfizetési és

munkahelylehetõség.

JUTALÉK!
Jelentkezés: Sárbogárd, Ady E. út 29.

06 (20) 9270 985, 06 (25) 508 980

SÖTÉTÍTÕ- ÉS FÜGGÖNY-
VÁSÁR SÁRBOGÁRDON!

2007. május 3-án, (csütörtökön),
9-12 óráig a mûvelõdési házban.

Kész-, félkészáru, darab- és méteráru
minõségi NYUGATI alapanyagokból!

Folytatás az elõzõ oldalról�

Németh Lászlóra emlékeztek
A Németh László-napok keretében
pénteken rendezték meg a Németh
László-emlékülést. Az általános iskola
tanulói és a helyi énekkar szép mûsora
után Bakonyi István irodalomtörténész
olvasta fel Németh Lászlóról írt tanul-
mányát. Ezt követõen a település pol-
gármestere, Magyar József Zámbó Ti-
bornak, a Németh László Általános Is-
kola igazgatójának, a méltán nagyhírû
mezõszilasi kézilabdasport megterem-
tõjének eddigi munkája elismerése-
ként átadta az idei Németh László-dí-
jat.
Az emlékülés után a vendégek megte-
kintették a Németh László Klubkönyv-
tárban Szelessné Csizmadia Márta
kiállítását.

/H/
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A Rõdner is fejleszt
A Rõdner Kft. pénteken adta át
azt a rádiós átjátszóállomást,
amellyel lehetõvé vált az eddigi
szolgáltatásaik magasabb szintû
kibõvítése. Errõl a Két Kovács fo-
gadóban rendezett bemutatón
tartottak tájékoztatót. Ezzel, a
cég vezetõjének elmondása sze-
rint, lehetõvé vált, hogy vezeték
nélkül figyelni tudják a riasztóval
felszerelt objektumokat, akár kül-
területen is. A központban számí-
tógép dokumentálja a riasztást és
azt is, hogy a szolgáltató milyen
gyorsan reagált a jelzésre.
A cég saját fejlesztõ szakemberei alkották meg azokat az eszkö-
zöket, amelyek a szolgáltatást igénybe vevõk sokféle elvárásá-
nak megfelelnek. Ez Székesfehérváron már bizonyította mûkö-
dõképességét. A rendszer a vagyonvédelem mellett alkalmaz-

ható a házi beteggondozásban is. Az egyedül élõ, idõs emberek
rosszullét esetén a nyakukban lévõ jelzõkészülék gombjának
megnyomásával hívhatnak segítséget; ha támadás éri õket,
akkor a biztonsági embereket, ha rosszul vannak, akkor az
ügyeletes gondozónõt.
Egy új fejlesztésnek köszönhetõen a rendszer képek továbbítá-
sára is alkalmassá tehetõ. Több településen mûködnek a cég-
nek például térfigyelõ kamerái, amelyeknek a képeit interneten
továbbítják a központba. A jövõben ezt szeretnék az objektum-
védelemben is alkalmazni.

Hargitai Lajos

A vers ünnepe
Sárkeresztúron

A közel egy éve elhunyt, Kossuth- és József Attila-díjas
költõjükre, Bella Istvánra emlékeztek a sárkeresztúriak a
költészet napja alkalmából, a mûvelõdési házban, pénte-
ken délután. Elsõként József Attila legszebb verseibõl
gyûjtöttek csokorba néhányat Bódás Jánosné diákjai, me-
lyek közül egyiket-másikat megzenésítve is hallhattuk fel-
vételrõl. A gyerekek nagy költõnk életébõl is szemezget-
tek.

Kovács Györgyné ezt követõen Bella István életútján ve-
zetett végig bennünket, kiemelve Tanka János tanítónak a
poétára gyakorolt jelentõs hatását. Sáriné Szabó Gizella
szavalata után a rendezvény díszvendége, Dõry Magdolna
állt a közönség elé. Elõször személyes élményeirõl vallott
Bella Istvánnal kapcsolatban, majd a keresztúri költõ há-
rom versét adta elõ.
Bódás Jánosné csak nehezen tudott megszólalni a szép
elõadás után. Elmondta: amikor Bella István meghalt, a
keresztúri iskola udvaráról származó földdel egy tuját ül-
tettek a sírjára, mellé pedig egy kis táblát tettek a Sár-
keresztúri litánia utolsó soraival. Hamarosan ellátogatnak
a sírhoz megnézni, mennyit fejlõdött azóta a fácska.
A mûsor záróakkordjaként ifj. Rudniczai Rudolf és édes-
apja, valamint Bérdy Glória, Grigoliát Emõke, Kovács Or-
solya szavaltak magyar költõk verseibõl.

Hargitai Kiss Virág

Mészölyösök
a labdarúgó-diákolimpián

A megyei nagypályás labdarúgó-diákolimpiát április 12-én, csütör-
tökön, az agárdi parkerdõben rendezték meg. A sporteseményen vá-
rosunkat a Mészöly Géza Általános Iskola diákjai képviselték: Bella
Marcell, Németh Norbert, Csányi Róbert, Boros Benjamin, Szûcs
József, Kovács János, Kovács Dávid, Halasi Gábor, Sinka Dávid,
Ócsai Ramon, Fésû Máté, Strasszer Csaba, Horváth Ádám. Felké-
szítõ tanáruk Sárköziné Kovács Katalin volt. A torna további részt-
vevõi a gárdonyi focisuli, a pusztaszabolcsi József Attila Általános
Iskola és a dunaújvárosi Petõfi Sándor Sportiskola voltak.
Elsõ meccsünket a gárdonyiakkal játszottuk. Sajnos kikaptunk
5-0-ra. Látszott a különbség a mi amatõr, de lelkes fiaink és a min-
dennap edzõ, profi játékosok között. Következõ ellenfelünk a
Pusztaszabolcs volt. A két hasonló — nem sportiskolai — csapat kö-
zött látszott a mészölyösök jobb felkészítése. Hét gólt sikerült be-
varrniuk a szabolcsiaknak, míg a mi kapunkba egyszer sem találtak
be. Végül a dunaújvárosi Petõfi Sándor Sportiskola ütött el a tovább-
jutástól bennünket. Boros Benjamin két góljából egyet nem adtak
meg, így bírói segítséggel nem jutottunk tovább, 3-2-re kikaptunk.
Góllövõink: Fésû Máté (6), Halasi Gábor (1), Boros Benjamin (2),
Horváth Ádám (1).
Fiaink mindent beleadtak a játékba, de a sportiskolák természetesen
erõsebbek voltak, látszott rajtuk a jobb erõnlét. Ennek ellenére — ha
a bíró nem segít a dunaújvárosiaknak — továbbjutottunk volna.
Köszönjük szépen fiúk ezt a felejthetetlen játékot! Hajrá Mészöly,
hajrá Kati néni!

Etelvári Zoltán
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Ausztráliai utazás
4. rész

A Sarah-val töltött hétvégén zömében
vonattal közlekedtünk Melbourne-ben.
Amikor a megbeszélt állomásnál leszáll-
tunk, hogy két év után ismét találkoz-
zunk, alig ismertük meg ezt az egykor sze-
leburdi, kicsi lányt — rengeteget fogyott,
és megkomolyodott. Nem kellett sok idõ,
és újra ott folytattuk a beszélgetést, ahol
annak idején abbahagytuk.
Elõször megnéztük az iskolát, ahova járt.
Náluk számos olyan oktatási komplexum
van, ahol egy helyen van óvoda, általános
és középiskola, fõiskola illetve egyetem.
Mindegyik épületegyüttes udvarán kollé-
gium és úszómedence, közösségi épület,
könyvtár áll; szinte olyanok, mint egy kis
város. Persze, nem muszáj egy helyen vé-
gigjárni az összes szintet, hiszen a válasz-
tott szakma jelentõsen befolyásolja, hogy
hol tanul tovább egy diák. Ahogy az is,
hogy mennyibe kerül egy-egy iskola.
Ahogy Erictõl és Philtõl megtudtam: van-
nak állami és magániskolák. Felsõoktatá-
si szinten mindkettõben fizetni kell, de az
állami esetében a központi kormányzat
beleszól a dolgokba, ráadásul nem is tá-
mogatja õket. Egy félév átlagosan 3000
ausztrál dollárba, azaz kb. 450.000 Ft-ba
kerül. (Eric és Sarah is dolgoznak az isko-
la mellett, hogy a szülõk terheit csökkent-
sék e téren.) A külföldi diákok még ennél
is többet fizetnek. Ösztöndíjat csak a
nagyon kiemelkedõ diákok kaphatnak.
Egyébként is érdekes Ausztráliában a tá-
mogatási rendszer. A szörfösök egy része
állítólag munkanélküli segélyen él, abból
ûzi a hobbiját, nem nagyon zargatják õket
a hivatalnokok, közben a kismamák csak
akkor kaphatnak állami juttatást, ha az
egész család jövedelme nem halad meg
egy bizonyos szintet.
Nos, Sarah az iskolájától az óceánpartra
vitt bennünket, Melbourne egyik város-
részébe, Morningtonba. Elõtte azonban
szigorúan ránk parancsolta a napszem-
üveget és napkrémet. Engedelmesked-
tünk neki, de nem értettük túlzottnak hitt
óvatosságát. „Á, fehér bõrû angol, õ már
egy gyenge sugártól is leég. Mit árthat ne-
künk ez a kis napsütés!”— gondoltuk.
Késõbb aztán be kellett látnunk, hogy
nem volt alaptalan ez a nagy védekezés.
A Nap ugyanis közel van itt a Földhöz, és
õsszel is elég erõs. Elõször csak megmo-
solyogtuk a többi embert, hogy ruhástól
mennek a vízbe. Aztán este mindenféle
gyógyírrel ápolgattuk megégett testré-
szeinket. Még a lábfejünk is megpirult! A
15 faktoros napkrém fityiszt sem ért. Ké-
sõbb láttam is egy plakátot, ami arra hívja
föl a figyelmet, hogy a bõrrák elkerülése
végett viseljen mindenki fejfedõt, hosszú
ruhát, napszemüveget, és használjon 30
faktoros napkrémet, igyon sok folyadé-
kot, 10 és 15 óra között pedig lehetõleg ne

tartózkodjon a napon. A nagyobb nyo-
maték végett még egy elrettentõ fotót is
rányomtattak, ami egy rákos bõrfelületet
ábrázolt. A cigarettás dobozokra is ilyen
borzalmas fotókat raknak, ami szerintem
hatásosabb a dohányosok elriasztására.

Hozzáteszem, hogy ott egy doboz kb.
1500 Ft-nak megfelelõ összegbe, vagy
még annál is többe kerül.
A strandolás édes semmittevéssel telt.
Sarah-val tengeri herkentyûk maradvá-
nyait gyûjtöttük a markunkba, és még élõ
társaikat tanulmányoztuk a vízben. Lát-
tunk például sok-sok parányi, piros me-
dúzát, aztán egy „tengeri sütit” (olyan,
mint egy csillag), és egy furcsa, hurka ala-
kú, átlátszó, zselészerû teremtményt.
Ebédre bundában sült halat ettünk sült
krumplival. Az úgynevezett „fish&chips”
nagy népszerûségnek örvend az angol-
szász vidékeken. Többféle hal közül lehet
választani, de a leggyakoribb, és talán a
legfinomabb a „flake” név alatt futó cá-
pahús. Lehet prézlis bundában kérni,
vagy palacsintatésztaszerûben, mind-
egyik jó tocsogós. A krumplival együtt
egy zsírpapírba csomagolják, mindenféle
evõeszköz nélkül, abból kell megenni. A
sült krumplit egyébként különféle szend-
vicsekkel, hamburgerrel is kínálják ebéd-
re. Mást nagyon nem is lehet kapni. Per-
sze, vannak éttermek, ahol drágábban
többféle ételbõl választhat az ember, de
nem ez a jellemzõ. Õk inkább este esznek
rendes fõtt ételt. Vacsorázni gyakran jár-
nak kínai, indiai, vagy thai étterembe.
A reggelijük sem valami változatos: a pi-
rítós sonkával, tojással, és ennek különfé-
le változatai örök slágerek, de nagyon fi-
nom például az enyhén megpirított
croissant sajttal, paradicsommal vagy
spenóttal. A süteményeik nem tartoznak
a fogyókúrás ételek közé, de ellenállha-
tatlanok!
Az egyébként is telt idomú, angolszász
népeknek ilyen laktató ételek mellett
nem nehéz a legkövérebb országok sorá-
ban az elsõk közt lenni.
Miután egy hangulatos vacsorát költöt-
tünk el Sarah családjánál, eltettük ma-
gunkat másnapra, hogy erõt gyûjtsünk
Melbourne központjának bejárásához.

Nagy szerencsénk volt, mert
éppen vasárnap zajlott a
Moomba fesztivál, így a
nyüzsgõ világváros vérkerin-
gésének közepén érezhettük
Melbourne lüktetését. Ha
nem is vagyok a modern fel-
hõkarcolók rajongója, mégis
hatással volt rám, ahogy kö-
rülvett a monumentális épü-
letek tömege. Úgy éreztem,
mintha egy filmbe poty-

tyantam volna. A járdán rengeteg fiatal
igyekezett a fesztivál egyik helyszínére.
Úgy néztek ki, mintha valami sorozatból,
vagy videoklipbõl léptek volna ki, annyira
meg voltak csinálva. Divat szempontjá-
ból egy kissé egysíkúnak találtam a vá-
rost, és ezzel az ausztrál barátaink is
egyetértettek. A lányok például szinte ki-
vétel nélkül strandpapucsban, háromne-
gyedes nadrágban, miniszoknyában, egy
laza felsõben, vagy tunikában, nagy nap-
szemüveg voltak, hajuk kiegyenesítve; a
fiúk bõ háromnegyedes nadrágban és
pólóban, az elmaradhatatlan napszemü-
veggel.
A nemzeti galéria volt az elsõ célpon-
tunk, aminek nem nagyon bûvöltek el a
kiállításai. A legbizarrabb az edzõci-
põ-kiállítás volt. Átsétáltunk inkább az
õslakosok õsi és modern mûvészetét be-
mutató tárlatra, ami egy-két kivételtõl el-
tekintve sokkal jobban tetszett. A látvá-
nyosságokhoz (a felhõkarcolók közt
megbúvó régi épületekhez) gyalog, illet-
ve egy városnézõ villamossal mentünk. A
pálmát egyértelmûen a könyvtár érde-
melte ki. A méltóságteljes épületben van
ugyanis egy nyolcszögletû olvasóterem, a
Victoria Hall, üvegkupolával, melynek
galériáin õsrégi könyvek sorakoznak a
polcokon. A botanikus kert ugyancsak le-
nyûgözött bennünket. Magyarországon
kevés ilyet látni a hûvösebb idõjárás mi-
att. A központhoz kötõdik még egy élmé-
nyünk: szinte lépten-nyomon olyan
emberekbe ütköztünk, akiknek fel volt
kötve a keze. A végén már nem is számol-
tuk õket, csak nevettünk.
A városnézés után igyekeztünk vissza
Ericékhez, mert hétfõn hajnalban Tas-
maniaba röpített minket egy hajnali fapa-
dos gép. A következõ hetet ezen a varázs-
latos szigeten töltöttük.
Folytatása következik.

Hargitai Kiss Virág
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Franciaországi útinapló
Mindenki izgatottan várta az idei utazást
Franciaországba, hiszen a régi cserekap-
csolatunk megszakadt. Hosszas szervezõ-
munka eredményeképpen a migennes-i
Blaise Pascal Szakközépiskola helyébe az
auxerre-i Saint-Joseph Gimnázium lé-
pett. Még tanáraink sem ismerték a foga-
dó iskolát, ezért mindenki számára meg-
lepetést tartogatott az elsõ találkozás.
Március 29-én, hajnalban indultunk út-
nak, és este érkeztünk meg Strasbourgba,
ahol éjszaka megszálltunk. Másnap reg-
gel az Európa Tanács épületét nézhettük
meg, egy rövid idegenvezetés kíséreté-
ben. Itt egy tizenöt perces, magyar nyelvû
videót is megtekinthettünk, ami az Euró-
pa Tanács szellemiségérõl, céljairól, és az
általa nyújtott lehetõségekrõl szólt. Ez-
után a belvárosba mentünk. A fageren-
dás házak, a kis utcák mesebeli látvánnyal
fogadtak. Kicsit úgy néztek ki, mintha
mézeskalácsból készültek volna. Dél kö-
rül indultunk Auxerre-be, ahova este hat
óra tájt érkeztünk. A fogadó diákok és
családjaik már vártak minket. Egy rövid
köszöntés és programismertetõ után
mindenki „hazament”. Sok francia család
két magyar diákot is fogadott, de akadt
olyan, aki ennél többet. Ez jó megoldás
volt, mert így tudtuk egymást segíteni a
nyelv alkalmazásában, ami az elsõ pár
napban. Utána már könnyebb megérteni
a francia beszédet, és bátrabban is szólal-
tunk meg a nyelvükön.
Szombaton és vasárnap családi nap volt.
Ilyenkor a francia diákok maguk szervez-
nek programokat, nincsen kötött „me-
netrend”. Szombat este a francia—ma-
gyar esten (soirée) vettünk részt. A fran-
cia diákok elénekelték a Tavaszi szél
címû népdalunkat, mi pedig egy kis szín-
darabbal, népdalcsokorral készültünk, és
a végén az elõzõ évek jól bevált sanzonjá-
val, a Champs-Élysée-vel zártunk.
Hétfõn délelõtt megismertük fogadóink
iskoláját, a Saint-Joseph Gimnáziumot,
délután pedig auxerre-i városnézésre
mentünk. A belváros nagyon szép, sok

történelmi emléket rejt magában. Alig
gyõztük befogadni a sok látnivalót.
A keddi nap Yonne megyével telt el. A
délelõtt egy részét Saint-Bris-le-Vineux-
ben borospince-látogatással töltöttük,
ahol a francia borok készítésérõl hallhat-
tunk. Ezután a középkori kis várost,
Noyers-sur-Sereint tekintettük meg. Na-
gyon furcsa érzés volt az ódon városka
hangulatos utcáin sétálni. Mintha egy ki-
csit visszapörgették volna az idõ kere-
két… Sok idõt nem szánhattunk rá, hi-
szen sûrû volt a program, ami azt mutatja,
hogy a francia szervezõtanárok kicsit
mintha túlméretezték volna a programot.
Persze, ez annak tudható be, hogy minél
több nevezetességet szerettek volna ne-
künk megmutatni. A Noyers-sur-Serein-
ben tett látogatás után egy olyan étterem-
ben ebédeltünk, amelyik az egyik francia
lány szüleié.
Délután a maulnes-i kastélyt néztük meg,
ami egy dombtetõn található. Monsieur
Noël, az egyik francia szervezõtanár, na-
gyon részletesen ismertette a kastély tör-
ténetét, amit aztán odabent a diákok mû-
sora követett. Sajnos az idõjárás a domb
tetején nem kedvezett nekünk. Hideg
szél fújt, és a várakozás alatt jöttünk rá
sokan, hogy milyen kevés rajtunk az egy
pulóver, amivel kiszálltunk a buszból.
Szerencsére komoly megfázás nem ma-
radt vissza ebbõl az élménybõl.
A szerdai napon Dijont tekintettük meg.
Sajnos nagyon hideg volt, így a városné-
zés didergéssel telt. Ennek ellenére is
szép látványban volt részünk. Két múze-
umban is jártunk, a Szépmûvészeti Mú-
zeumban és a Burgundiai Népmûvészeti
Múzeumban.
Másnap reggel hat órakor indultunk Pá-
rizsba. Mindenki ezt a kirándulást várta a
legjobban. Elõször az Eiffel-tornyot néz-
tük meg. Nagyon elcsodálkoztunk mére-
tein, közelrõl bele sem fért egy fénykép-
be. Lifttel mentünk egészen a legfelsõ
szintig, ahonnan felejthetetlen kilátás
nyílt Párizsra. A torony lábánál kaptunk
egy kis szabadidõt. Voltak, akik ez idõ
alatt megnézték az „Öreg Hölgy” mögöt-

ti parkot, a Trocadérot is. A következõ
látványosságot a Montmartre jelentette.
Mikor odaértünk, megcsodálhattuk a
Sacré-Coeurt és a festõk terét. Párizs e
része annyira mozgalmas és pezsgõ,
ahogy egymás mellett sürög-forog a sok
mûvész, készülnek a portrék, szól a zene,
meg-megállnak a bámészkodók… Na-
gyon élveztem, szívesen hoztam volna ha-
za egy szeletet a montmartre-i nyüzsgés-
bõl.
Ezután a Latin negyedben sétáltunk. Lát-
tuk a Sorbonne-t, a Panthéont, a Luxem-
bourg kertet. Az a fantasztikus Párizs-
ban, hogy minden része különbözõ, ettõl
lesz olyan egyedi, de mégis sajátos hangu-
latú. A Latin negyed szûk utcácskái, egé-
szen más hangulatot árasztanak, mint az
Eiffel-torony környéke, de mégis annyira
„párizsos” mind a kettõ.
A Notre-Dame gyönyörû: a hatalmas ró-
zsaablakok, a homlokzatok, a belsõ tér…
Sajnálom, hogy csak rövid idõre tértünk
be ide. Éppen mise volt. Különleges él-
ményben volt részünk, a kórus, a tömjén-
illat mind igazán ünnepi hangulatot te-
remtettek.
Ezután sétahajókázni indultunk. A leme-
nõ nap megint csak más színben láttatta
Párizst. Szerencsénk volt, hiszen láthat-
tuk a várost kivilágítva: a Notre Dame-ot,
sõt, még távolról az Eiffel-tornyot is! Azt
hiszem, ez a nap mindenkinek maradan-
dó élményt jelent, és akár egy hetet is el
tudtunk volna itt tölteni, annyira megfo-
gott mindenkit a város.
Gyorsan elrepült ez az egy hét, sok új él-
ménnyel, tapasztalattal, kedves ismerõs-
sel gazdagodtunk. Ennél jobb nyelvgya-
korlási módszer — véleményem szerint
— nem létezik, és mindannyiunk nyelvtu-
dása sokat fejlõdött a Franciaországban
töltött idõ során. Örülünk, hogy egy kicsit
megismerkedhettünk a francia kultúrá-
val, szokásokkal és az életstílusukkal.
Kíváncsian várjuk a folytatást!
Szeretném az egész csoport nevében
megköszönni szervezõtanárainknak, Zá-
dori Gyöngyi néninek, Zocskár Zsuzsa
néninek, Kozma Marika néninek és
Müller Csaba tanár úrnak, hogy létrehoz-
ták az új cserekapcsolatot, és Boda János
igazgató úrnak, hogy kint tölthettük ezt a
bõ egy hetet Franciaországban. Remél-
jük, újra találkozhatunk a francia diákok-
kal itt, Magyarországon!

Németh Éva 9. c

Szeretnénk köszönetet mondani az uta-
zás támogatóinak: a „Volt Diákok az AL-
MA MÁTERÉRT” Alapítványnak a je-
lentõs anyagi segítségért, valamint Zab
János és Barta György vállalkozóknak.

A szervezõtanárok

Sárbogárdon
LAKÓPARK
ÉPÍTÉSÉT

tervezõ cég piac- és igényfelmérés
céljából érdeklõdõket keres,

akik újépítésû, kedvezményes
hitellehetõséggel szeretnének

lakást vásárolni.

Tel.: 06 (30) 606 5990
E-mail: aldos@t-online.hu

Jó minõségû

HASZNÁLT NÉMET
BÚTOR ÉS RUHA

Sárbogárd, Bercsényi u. 1.,
a posta mellett (volt zsidótemplom).
Nálunk olcsón felöltözhet!

100 Ft =
1 szatyor ruha!
Nyitva: hétköznap 8—16 óráig,

szombaton 8—12 óráig.
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A IV. Béla Általános Iskola és Óvoda a 2007—2008-as
tanévtõl az alábbi képzések indítását tervezi

1. Felzárkóztató oktatás (általános iskolai
végzettség megszerzése) nappali munkarend
szerint — INGYENES.
2. Szakközépiskolai érettségit adó képzés,
esti munkarend szerint, délutáni oktatással,
informatikai irányultsággal. Szakmunkás
végzettségûeknek 3 év, általános iskolát
végzetteknek 4 év alatt. Térítési díj 5000
Ft/hó.
3. Itt a XXI. század! — Számítógépes tanfo-
lyamok!
— Számítógépes alapismeretek (40 óra) —
20.000 Ft.
— ECDL-vizsgafelkészítõ 2 csoportban, vá-
lasztás szerint:
START (4 modul, 80 óra) — 40.000 Ft + kár-
tya- és vizsgadíj, illetve
FULL (7 modul, 120 óra) — 60.000 Ft + kár-
tya- és vizsgadíj.
— Számítógépes adatrögzítõ (4 hónap, 300
óra) — 110.000 Ft.

— Számítástechnikai szoftver-üzemeltetõ (7
hónap, 350 óra) — 140.000 Ft.
4. További képzések, tanfolyamok:
— kisgyermekgondozó-nevelõ (2 év),
— gyógypedagógiai asszisztens (2 év),
— szociális asszisztens (2 év),
— pedagógiai asszisztens (1 év),
— masszõr (gyógy-, illetve sport-) (10 hó-
nap),
— társasházkezelõ (3 hónap),
— virágkötõ (5 hónap),
— vagyonõr (2 hónap).
A tanfolyamok esetében részletfizetési lehe-
tõséget biztosítunk!
Információ, jelentkezés Kiss Attilánál az isko-
la elérhetõségein, személyesen a IV. Béla Ál-
talános Iskola (Alsószentiván, Béke út 112.)
épületében, munkanapokon 8—17 óra kö-
zött, telefonon a (25) 504 710 számon, illetve
e-mailben a kattila@vnet.hu címen.

Hír Tibor igazgató

Benyomások

Az 1900-as évek Franciaországát és
az impresszionizmus legkülönfé-

lébb megjelenési formáit mutatták be
szóban, képben és zenében a Petõfi Sán-
dor Gimnázium tanárai és diákjai az egy-
begyûlteknek kedden délután. Ki-ki az
érdeklõdésének és szakértelmének meg-
felelõen tartott egy kis elõadást a témá-
hoz kapcsolódóan. Miután Novák Ko-
vács Zsolt fölvázolta a kor történelmi,
gazdasági hátterét, Huszár Károly a fes-
tészet remekeit tárta elénk példaként.
Kozma Andrásné Marika néni az imp-
resszionizmussal való személyes találko-
zásáról mesélt, versekkel fûszerezve, míg
Müller Csaba filmkockákon szemléltette
a mozgókép megszületésének és fejlõdé-
sének szakaszait. Bunfordné Szõnyegi
Csilla tanítványai a divat oldaláról közelí-
tették meg a kérdéskört, Boga Ibolya és
tanítványa, Nagy Nóra pedig a Dreyfuss-
perrõl értekeztek. Miközben Horváthné
Szabó Judit, Zádori Gyöngyi valamint a
kisgimnazisták készítette finomságokat
kóstolgattuk, ízelítõt kaphattunk a Fran-
ciaországban rendezett elsõ olimpia hu-
moros történéseibõl Horváthné Szabó
Judit és Horváth István révén. Jákob Zol-
tán a zene világába kalauzolt bennünket,
Leszkovszki Anna Freud munkásságát
ecsetelte édesapja és diákja, Németh Ma-
riann közremûködésével; végül, de nem
utolsó sorban Leszkovszki Albin és Nagy
Nóra egy franciául és magyarul fölcsen-
dülõ verssel zárták az eseményt.
Ez az önképzõkör immár második alka-
lommal töltött ki gazdag és értékes prog-
ramjával egy délutánt. Kíváncsian várjuk
a következõt, amire talán a város lakói
közül is szívesen eljönnének néhányan!

Hargitai Kiss Virág

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sárbogárd Város Önkormányzata verseny-
tárgyalás útján értékesítésre meghirdeti azon
ingatlanait, melyeken felépítmény nem talál-
ható:
— Magyar u. 1. szám alatti, 5750 hrsz-ú, 901
m2. Kikiáltási ár bruttó 1.090.200 Ft.
— Gárdonyi Géza úti, 5475 hrsz-ú, 2054 m2.
Kikiáltási ár bruttó 1.232.400 Ft.
— 0545 hrsz-ú, 16.7201 m2, volt szovjet in-
gatlan, 860 m2 összterületû, 3 db épülettel.
Kikiáltási ár bruttó 29.708.600 Ft .
— Nefelejcs u., 5057 hrsz-ú, beépítetlen,
1445 m2. Kikiáltási ár bruttó 756.000 Ft.
— Nefelejcs u.: 5059 hrsz-ú, 1476 m2. Kikiál-
tási ár bruttó 780.000 Ft.
— Ibolya u.: 5076 hrsz-ú, 1558 m2. Kikiáltási
ár bruttó 816.000 Ft.
— Sárhatvan, József A. u.: 506 hrsz-ú, 1329
m2. Kikiáltási ár bruttó 600.000 Ft.
A kikiáltási ár 10%-ának megfelelõ pályázati
biztosíték befizetése szükséges Sárbogárd
város polgármesteri hivatalánál, vagy átuta-

lása — a 11500092-11100001 Városi Önkor-
mányzat KT. pénzforgalmi bankszámla Sár-
bogárd nevére — 2007. május 17-én,
8.00—10.00 óráig, melynek megtörténtét a
helyszínen igazolni kell.
A pályázati ajánlatokat 2007. május 17-én,
8.00—10.00 óráig kell leadni a sárbogárdi
polgármesteri hivatal 13. számú irodájában.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlanok elõ-
zetes idõpont-egyeztetés szerint megtekint-
hetõk.
A polgármesteri hivatal telefonszáma: 06
(25) 520 260.
Konzultációs idõpont: 2007. május 15-én,
8.00—10.00 óráig.
Konzultáció helye: Sárbogárd város polgár-
mesteri hivatala, I. emelet, 13. sz. iroda.
Versenytárgyalás ideje: 2007. május 17-én,
10.30 órakor kezdõdik és a pályázati felhívás-
ban szereplõ sorrendben történik.

Sárbogárd Város Önkormányzata

EURÓPAI VÉDÕOLTÁSI HÉT
2007. április 16—22.

A kötelezõ védõoltási rendszerünk a járvány-
ügyi szempontból legnagyobb jelentõséggel bí-
ró, fertõzõ megbetegedések ellen nyújt védett-
séget. A kötelezõ védõoltások rendszerében al-
kalmazott oltóanyagok ingyenesek.
Az ajánlott védõoltások körébe tartozó influenza
elleni oltóanyagot a hatvan év feletti korosztály,
a krónikus betegségben szenvedõk, a szociális
intézmények gondozottjai, egészségügyi és
szociális intézményben dolgozók, illetve a ba-
romfitelepeken dolgozók részére az állam térí-
tésmentesen biztosítja.

Védõoltás hiányában a fertõzõ megbetegedés
legtöbbször lényegesen súlyosabb formában
zajlik le, magában rejtve egyéb, akár életveszé-
lyes szövõdmények, vagy maradandó károso-
dások fellépésének lehetõségét is.
Mindezek ismeretében a fertõzõ megbetegedé-
sek elleni védekezés legjobb módja a megelõ-
zés, amelynek egyik leghatékonyabb módszere
a védõoltások alkalmazása. Az ezekkel kapcso-
latban felmerülõ kérdésekre az ÁNTSZ munka-
társai szívesen adnak felvilágosítást.

Dr. Gömöri Gábor kistérségi tisztiorvos

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók szerkesztõségünkben
35 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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Sárbogárd—Lepsény 1-2 (0-0)
Sárbogárd: 100 nézõ, vezette: Hudra
Károly. Sárbogárd: Sipõcz, Csuti I. Z.,
Pálinkás, Bognár, Juhász, Kapusi (Csuti
II. Z.), Lakatos, Baki (Szabó II. A.), Fe-
kete, Szabó Z. (Kõvágó), Csendes.
Lepsény: Juhász A., Varga, Durecz, Ko-
vács, Teichel T., Teichel I., Sütõ (Csoka),
Sinka, Nyikos (Juhász T.), Csizmadia,
Kerti (Kozma).
A vendégek léptek fel támadólag, az elsõ
30 percben jobbára õk irányították a játé-
kot. A 2. percben Csizmadia került gól-
helyzetbe, 12 m-rõl a kapu mellé lõtt. A 7.
percben Sipõcz bizonytalankodott, a vé-
dõk kisegítették és felszabadítottak. A
11. percben ismét Csizmadia került hely-
zetbe, 6 m-rõl nem találta el a kaput. A
23. percben az elsõ hazai támadás végén
szögletre került a labda, a szögletrúgás
után a védõk felszabadítottak. A 26. perc-
ben Teichel távoli, váratlan lövését
Sipõcz bravúrral ütötte ki a mezõnybe. A
30. percben Teichel T. 22 m-es szabadrú-
gása kapu fölé szállt. A 32. percben Csiz-

madia a kaputól 3 m-re a kapuba lõtt,
Sipõcz bravúrral mentett. A 40. percben
az elsõ igazán veszélyes hazai akció végén
Csendes került gólhelyzetbe, lövése kapu
mellé szállt. A 43. percben a csereként
beállt Szabó II. A. lövését védte a
vendégek kapusa.

A II. félidõt hazai támadások vezették be,
gólt mégis a vendégek értek el. A 48.
percben a hazai szögletet Durecz a me-
zõnybe vágta. Az 55. percben a vendégek
szöglete már gólt eredményezett. Sütõ
szögletét az elmélázó védelem mellett az
ötösrõl Kerti fejelte a hálóba, megszerez-
ve csapatának a vezetést, 0-1. A 63. perc-
ben Szabó II. A. szabadrúgását Bognár a
kapufára fejelte, ez is helyzet volt. A 63.
percben Kovács lövésével kettõre növel-
te az elõnyt, 0-2. A 75. percben Csuti I. Z.
30 m-es szabadrúgásgóljával szépített az
eredményen, 1-2. A 81. percben Fekete
lövése kapu fölé szállt. A 83. percben
Csuti II. Z. lövése a kapufáról vágódott a

mezõnybe. A 88. percben Teichel T.
szabadrúgását Sipõcz szögletre ütötte.
Csapatunk továbbra is gyengén szerepel
a tavaszi szezonban, az eddig lejátszott
hét mérkõzésbõl ötöt elvesztett, és már
az ötödik hely elérése is egyre távolabb
kerül.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárbogárd—Lepsény 3-0 (0-0)
Vezette: Bebesi István. Ifjúsági csapa-
tunk sorra hozza a mérkõzéseket. Ta-
vasszal a megszerezhetõ 21 pontból 19-et
begyûjtött, ez a bravúros teljesítmény do-
bogóközelbe hozta a csapatot. Ha to-
vábbra is produkálja a gyõzelmi szériát,
még az elsõ hely is elérhetõ lesz a szá-
mukra. Április 28-án, szombaton, 15—17
órakor Pálhalma csapatával játszunk baj-
noki mérkõzést idegenben. Indulás 13.30
órakor a sportpályáról.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

A Déli-csoport
eredményei

Zichyújfalu SE—Alap 1-0 (1-0)
Vezette: Géringer. Gólszerzõ: Németh.

Cikola—Beloiannisz 2-2 (1-0)
Vezette: Németh G. Kovács: Bodoki, il-
letve Tóth, Jorgosz.

Ráckeresztúr II.—Nagylók 3-0 (0-0)
Vezette: Mátés. Gólszerzõ: Németh (2),
Szakolci.

Rácalmás SE—Vajta 3-2 (2-1)
Vezette: Klics. Gólszerzõ: Balogh (2),
Munkácsi, illetve Polyák S., Polyák Z.

Perkáta—Besnyõ 2-3 (0-3)
Dég—Jenõ 1-2 (1-0)

Vezette: Szabó. Gólszerzõ: Gulyás, illet-
ve Kormány (2).
Nagyvenyim—Sárszentágota 2-0 (0-0)
Vezette: Pfeffer. Gól: Hutvágner, Esze-
nyi.

A Femol-csoport
állása

1. Sárszentmihály 22 18 4 - 65-29 58
2. Pálhalma 22 15 5 2 50-16 50
3. LMSK 22 15 3 4 44-22 48
4. Káloz 22 10 7 5 42-28 37
5. Seregélyes 22 11 3 8 52-42 36
6. Baracs 22 11 3 8 34-30 36
7. Lajoskomárom 22 10 3 9 39-38 33
8. Sárbogárd 22 9 5 8 46-32 32
9. Mezõszilas 22 10 1 11 52-47 31
10. Mezõfalva 22 9 3 10 31-37 30
11. Tác-Csõsz 22 6 7 9 40-46 25
12. Cece 22 6 5 11 38-42 23
13. Füle 22 6 4 12 38-44 22
14. Kulcs 22 5 2 15 27-60 17
15. Elõszállás 22 3 3 16 30-69 12
16. Szabadbattyán 22 2 2 18 23-69 7
Szabadbattyántól 1 büntetõpont levonva.

A Déli-csoport állása
1. Zichyújfalu 20 15 2 3 74-31 47
2. Alap 20 15 1 4 66-25 46
3. Dég 20 15 - 5 58-20 45
4. Vajta 20 11 2 7 47-39 35
5. Jenõ 20 10 5 5 70-40 35
6. Rácalmás 20 10 3 7 49-35 33
7. Sárszentágota 20 10 1 9 49-40 31
8. Besnyõ 20 9 3 8 53-44 30
9. Nagyvenyim 20 9 1 10 53-46 28
10. Beloiannisz 20 8 6 6 47-36 27
11. Cikola 20 5 8 7 63-54 23
12. Perkáta 20 3 - 17 28-97 9
13. Ráckeresztúr II. 20 2 1 17 18-68 7
14. Nagylók 19 1 1 17 15-112 4
Beloiannisztól 3 büntetõpont levonva.

A Femol-csoport
eredményei

Tác-Csõsz—Káloz SE 1-3 (0-1)
200 nézõ, vezette: Rácz. Gólszerzõ: Pál,
illetve Varga, Balogh, Májer. Kiállítva:
Stivi (Káloz). Ifjúsági mérkõzés: 4-2.

Mezõszilas—Pálhalma 1-4 (1-2)
100 nézõ, vezette: Rábai. Gólszerzõ:
Kecskés, illetve Reichardt, Romhányi,
Papp, Beczik. Ifjúsági mérkõzés: 2-0.

Sárbogárd SE—LMSK 1-2 (0-0)
100 nézõ, vezette: Hudra. Gólszerzõ:
Csuti II. Z., illetve Kerti, Kovács. Ifjúsági
mérkõzés: 3-0.

Füle—Sárszentmihály 2-4 (0-2)
150 nézõ, vezette: Fehér. Gólszerzõ:
Bencsik, Csiszár, illetve Toldi (3), Tóth.
Ifjúsági mérkõzés: 1-9.

Seregélyes—Elõszállás 1-2 (0-1)
200 nézõ, vezette: Rózsa. Gólszerzõ:
Rappai, illetve Kiss, Boldi. Ifjúsági mér-
kõzés: 4-1.
Mezõfalva—Lajoskomárom 5-1 (1-0)

100 nézõ, vezette: Nagy L. Gólszerzõ:
Szepesi (2), Móricz, Nagy B., Szilva, illet-
ve Schmikl. Ifjúsági mérkõzés: 2-0.

Cece—Kulcs 6-1 (5-0)
150 nézõ, vezette: Bodri. Gólszerzõ: Né-
meth (2), Molnár, Kristóf, Szikszai, He-
gedûs, illetve Hadnagy. Ifjúsági mérkõ-
zés: 5-2.

Szabadbattyán—Baracs 1-2 (1-1)
140 nézõ, vezette: Nagy L. Gólszerzõ:
Tóth, illetve Petrás, Mészáros. Ifjúsági
mérkõzés: 0-6.

II. Légió 2000 Security
Vándorkupa

Helyszín:
Sárbogárd, sporttelep.

Idõpont:
2007. április 29., 8.30 óra.

A rendezvény ideje alatt
büfé üzemel.
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Aba—Sárszentmiklós 0-1 (0-1)
Aba: 400 nézõ, vezette: Pánczél Kriszti-
án. Aba: Csönge, Béres, Salacz, Kiliti Z.,
Kulcsár, Beke, Berengyán, Gyuricza V.
(Szalai), Gál, Bobory, Rajna. Edzõ: Bor
Dezsõ. Sárszentmiklós: Papp Z., Papp
Á., Bodó, Csanaki, Palotás, Tóth, Mar-
kovics, Szabó L. (Salamon), Salga, Káli,
Tórizs (Král).
Nagy várakozás elõzte meg a mérkõzést,
mert két, kifejezetten jó formában lévõ
csapat találkozott egymással. A tavaszi
sorozatban a hazai csapat mérlege impo-
náló, mivel ebben az idõszakban még
mérkõzést nem veszítettek, a képzeletbe-
li tabella elsõ helyén álltak.
Csapatunk az idény elején botladozott,
de az etyeki mérkõzés második félidejé-
tõl fantasztikus játékot produkált folya-
matosan. A jó talajú pályán tapogatózva
kezdtek a csapatok; a hazai csapat volt a
kezdeményezõbb, igaz, helyzetig nem ju-
tottak.
A sárszentmiklósi csapat az idõ teltével
folyamatosan magára talált, az elsõ játék-
rész második felében magunkhoz vettük
az irányítást, melyet a mérkõzés végéig
tartani tudtunk.
Támadásainkban benne volt a veszély,
melyet Tóth Pista váltott gólra, aki 19 mé-
terrõl védhetetlenül lõtt a hosszú sarok-
ba, 1-0.
A szünetben a hazai szurkolók csapatuk
feljavulásában és a gyõzelemben bíztak.
A második játékrész a mi elképzelésünk

szerint alakult, támadásainkban benne
volt a veszély, akár további gólokat is sze-
rezhettünk volna, míg az abai csapatról
nyugodtan kijelenthetem: semmi izgal-
mat nem okozott részünkre, így maradt
az eredmény. Ez volt az a mérkõzés,
melyre elõzetesen egy döntetlen ered-
ménnyel is kiegyeztünk volna; ha jó for-
mában van csapatunk, akárkit meg tu-
dunk verni.
A mérkõzés összképét tekintve egy jó
színvonalú, nagy futóteljesítményekkel
színezett mérkõzésen megérdemelten
nyertünk.
Az eredmény ellenére egyetlen pillanatig
sem forgott veszélyben gyõzelmünk az
igencsak vérszegény produkciót nyújtó
hazai csapat ellen, már csak azért sem,
mert az egyetlen helyzetük egy kapu elõt-
ti keveredésbõl alakult ki.
Korábbi cikkemben már írtam, hogy he-
lyezésünk méltánytalan a játékosállomá-
nyunkat tekintve, lassan lopakodunk elõ-
re a tabellán.
Ezzel a gyõzelemmel nagy lépést tettünk
kitûzött célunk felé, az abai csapattal he-
lyet cseréltünk.
Horváth Csaba edzõ: Nagyon örülünk az
idegenbeli gyõzelemnek, mely a csapat-
egység és a jó játék következménye. Elõ-
re nem borítékoltam volna ilyen maga-
biztos gyõzelmet.
Jók: Az egész csapat.

Ifjúsági mérkõzés:
Aba—Sárszentmiklós 6-0.

Ifjúsági csapatunk részérõl elõzetesen
egy tisztes helytállásban bíztunk a tabel-
lát toronymagasan vezetõ abai csapat el-
len, de a bekapott 6 gól erre rácáfolt.
Ahogy az eredménybõl kitûnik, egyetlen
pillanatig sem volt esélyünk a jó játékerõt
képviselõ hazai csapat ellen.
A következõ fordulóban Bicske csapatát
fogadjuk a gyõzelem reményében április
29-én, vasárnap, 17 órakor. Itt felhívnám
a figyelmet: a május 13-ára kiírt, Alba-
Regia elleni mérkõzést hazai pályán má-
jus 9-én, szerdán, 17.30 órakor játsszuk a
vendégcsapat kérésére.

Szabó Béla

Megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokság tabellája

1. Velence 22 13 5 4 63-20 44
2. Sárosd 22 12 6 4 58-34 421
3. Kápolnásnyék 22 12 5 5 43-26 41
4. Csór 22 11 5 6 42-27 38
5. Sárszentmiklós 22 10 5 7 44-27 35
6. Etyek 22 10 4 8 46-37 34
7. Bicske 22 10 3 9 35-26 33
8. Aba-Sárvíz 22 8 9 5 32-24 33
9. Polgárdi 22 9 6 7 31-26 33
10. Iváncsa 22 9 2 11 33-35 29
11. Kisláng 21 7 5 9 28-43 26
12. Szabadegyháza 21 7 3 11 29-48 24
13. Dunafém-M. 22 5 7 10 35-60 22
14. Alba-Regia 21 6 2 13 32-45 20
15. Kisapostag 22 5 4 13 28-53 19
16. Adony 22 2 5 15 30-69 11

KÉZILABDA
Óriási sikert ért el a Zámbó Tibor által
felkészített mezõszilasi csapat, hisz im-
már második éve került be az Adidas-
gyermekbajnokság országos nyolcas dön-
tõjébe, ahol neves egyesületi és iskolai
csapatokkal mérkõznek majd a hétvégi
szegedi döntõben.
Az országos elõdöntõt Ikerváron rendez-
ték 2007. április 17-én. Féltettük a csapa-
tot a hosszú utazás miatt, de számunkra
— mivel nincs termünk — nem volt vá-
lasztás, menni kellett.
Az elsõ mérkõzésen meg is látszott a kö-
zel 200 km-es utazás, hisz nagyon rossz
helyzetkihasználással, rosszul, de hatal-
mas akarattal küzdött a csapat, s vert
helyzetbõl tudott javítani. Ha büntetõt
nem hibázunk a végén, a gyõzelmet is
megszerezhettük volna.

Mezõszilas—Ikervár 10-10
Gól: Schneider (1), Raffael A. (4), Csen-
des (5).
A második és harmadik mérkõzésen fel-
szabadultan, örömmel, néha kimondot-
tan tetszetõs, figuratív játékkal hengerelt
a csapat, s elsõ helyen jutott az országos
döntõbe.

Mezõszilas—Mohács 21-14

Gól: Jakab (1), Schneider (5), Raffael A.
(8), Csendes (1), Raffael B. (2), Somogyi
(4).

Mezõszilas—Pécs TÁSI 20-12

Gól: Jakab (2), Zádori (3), Schneider (6),
Raffael A. (6), Csendes (3).

NLÁI

OrszáOrszágos dögos döntõntõbenben
a Záa Zámbómbó-taní-tanítvátványoknyok

A csapat tagjai, álló sor balról: Raffael Bianka, Raffael Aranka, Somogyi Nóra (Gárdony),
Schneider Éva, Zámbó Tibor, Takács Viktória, Jakab Jozefina, Csendes Szabina;

guggol balról: Zádori Judit, Tóth Krisztina, Radványi Anna (Pázmánd), Patai Boglárka.
Edzõ: Zámbó Tibor.
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Március 24. —
kirándulás a Csodák Palotájába

„Megbeszéltük Péter bácsival és a szüle-
inkkel, hogy egyik szombaton elmegyünk
kirándulni Budapestre. A reggel elég ko-
mor idõt mutatott. Fújt a szél, hideg volt,
de a mi kedvünket nem vette el az utazás-
tól.”

Magyar Viktória 6. b

„A Déli pályaudvaron leszálltunk, ahon-
nan fél óra járás után a hatalmas épület
elõtt álltunk. Kisebb tavacskát láttunk a
híd alatt, a híd pedig a forgóajtóig veze-
tett. Ahogy beléptünk, csodálkozva néz-
tünk körül. Az osztályfõnökünk megvet-
te a belépõt. Mindenki kapott egy sárga
színû karszalagot, amivel a mozgóajtón
lehetett áthaladni.”

Farkas Anna 6. b

„Bent nagyon sok érdekes dolgot láttunk.
Mászófalat, szögeságyat és azt a szobát,
ahol fényképeztek, és csak az árnyékunk
maradt meg. Még egy elõadáson is részt
vettünk. Ott a mágnesességrõl és az
elektronikáról volt szó.”

Gebhardt Éva 6. b

„A bejáratnál egy „lebegõ” labda várt
minket. Egy varázstükör is a szemünket
kápráztatta. Ezt a képet el lehetett ma-
gunknak vagy ismerõsünknek küldeni
e-mailben. Csak ámultunk és bámultunk!
Nagyon érdekes volt. Máskor is elmen-
nék oda. Menjetek el Ti is, nem fogjátok
megbánni!”

Kondor Tamás 6. b

Megyei futóverseny — Agárd
III. helyezett a II. korcsoportos lányok
csapata: Oláh Réka, Zsiga Alexandra (5.
b), Tóth Roxána (5. c), Kovács Fanni, Se-
bestyén Melinda (4. a); V. helyezett a II.
korcsoportos fiúk csapata: Lakatos
György (3. b), Végh Bence (4. b), Kósa
Szilárd, Nagy Krisztián, Porkoláb Dávid
(4. a).
Április 3. — nyílt nap a 2. a osztályban

„Sok apuka és anyuka kíváncsi volt ránk.
Bemutattuk a beszélgetõkört, a hiba-
stafétát, a páros olvasást, a visszhangol-
vasást, a „Ki vagyok én” játékot. Mate-
matikán megtanítottuk szüleinknek a
„Bum”-os játékot, és hogy hogyan gyako-
roljuk sokféleképpen a szorzótáblát.
Mindenki jól érezte magát, örültünk a
közös óráknak.” (2. a osztály, tanítóik:
Viski Péterné, Kristófné Juhász Ildikó)
Április 3. — Arany László-napok Alapon
„Két osztálytársammal, Raffai Gergõvel
és Nagy Georginával Alapra mentünk az
Arany László-napok alkalmából. Mind-

annyian egy-egy verset mondtunk. Iványi
Zsuzsi néni vitt el bennünket. Az ottani
gyerekek nagyon aranyosak voltak, kör-
bevettek minket, kínáltak üdítõvel és sü-
teményekkel. Aztán elkezdõdött a ver-
seny, bejöttek a zsûri tagjai és az igazgató
néni. A versmondást a nyolcadik évfolya-
mosok kezdték. Sok szép verset hallot-
tunk. A zsûri nagyon szigorú volt, határo-
zottan és hangosan kellett elmondani a
verseket. A zsûri tanácskozása után be-
hívtak mindenkit újra a terembe. Hirte-
len nagy csend lett. Akkor kihirdették,
hogy az elsõ egy alapi lány lett, a második
én. Választhattam egy könyvet is. A ver-
set, amit elmondtam, Judit néni válasz-
totta nekem. Nagyon örültem a második
helyezésnek, erre nem számítottam. Gi-
na és Gergõ különdíjat kaptak.” (Hajdú
Tamás 6. a, felkészítõ tanára: Farkas Já-
nosné.)

Április 4. — mesemondó Cecén
„Nagyon izgultam. Én egy Lázár Ervin-
mesét mondtam. A címe: A kék meg a
sárga. Rengeteg versenyzõ volt. Kitörõ
örömmel fogadtam, hogy különdíjat kap-
tam. Sokan gratuláltak nekem. Ha lesz
esélyem, jövõre is indulok ezen a verse-
nyen.” (Rapolder Richárd 4. osztály, fel-
készítõ tanára: Farkas Jánosné.)
„A mi iskolánkból öten mentünk a mese-
mondóversenyre. Én a Róka és a macskát
mondtam. Sajnos nem vártuk meg az
eredményhirdetést, mert lekéstük volna
a buszt.” (Molnár Krisztina 3. b osztály,
felkészítõ tanára: Heiczingerné Irányi
Rózsa.)

Április 12. — a Szemere Gyula
Helyesírási Verseny megyei díjkiosztója

„Székesfehérváron, a Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában, a megyei versenyen
nem mondták meg rögtön, hogy mi az
eredmény, hanem egyszer csak jött egy
telefonhívás, hogy mennem kell a díjki-
osztóra. Nagyon örültem neki. Végre el-
érkezett a nagy nap. Jobban izgultam,
mint a versenyeken. Harmadik lettem!”
(Végh Bence 4. osztály, felkészítõ tanára:
Farkas Jánosné.)

Április 14. — jutalomkirándulás
„A nyolcadik évfolyam számára osztály-
fõnökeink kirándulást szerveztek az ala-
pítványi bálon való szereplésünkért. Bu-
dapestre mentünk, a Nemzeti Múzeum-
ban tárlatvezetõ segítségével ismerked-
hettünk meg a koronázási palást, a múze-
um történetével, valamint az új- és leg-
újabb kori történelmünk tárgyi és írásos
emlékeivel. A csoport tagjaiból különö-
sen a különbözõ korok fegyverei váltot-

tak ki érdeklõdést. Délután a Cam-
ponában megnéztük a Tropicariumot. Ez
egy hatalmas trópusi bemutató és tengeri
akvárium. Közelrõl megfigyelhettük az
esõerdõ aljnövényzetét, állatait: aligá-
tort, apró, mókás arcú selyemmajmokat,
sok-sok színes, hangosan éneklõ mada-
rat. A terráriumokban láttunk óriáskí-
gyókat, békákat, teknõsöket, gyíkokat,
skorpiókat. A legnagyobb csoda szá-
munkra a hatalmas tengeri akvárium
volt. Közelrõl megfigyelhettük az óceá-
nok legszörnyûbb ragadozóit, a cápákat.
Láttunk rájákat és hihetetlenül sokszínû,
kisebb-nagyobb tengeri halakat. Miután
kedvünkre kigyönyörködtük magunkat,
megnéztük a Campona üzleteinek kira-
katát, ettünk-ittunk, majd az esti vonattal
hazautaztunk. Szép emlék marad ez a
nap számunkra.”

Dániel Richárd, Király Richárd,
Kazsoki Anikó 8. a

Április 21. — „Tárogató”

Tárt kapukkal vártuk ezen a napon a le-
endõ elsõ osztályosokat és az iskolánk
iránt érdeklõdõ szülõket. Horváth Fe-
rencné igazgatónõ köszöntõje után Mol-
nár Krisztina 3. b osztályos tanuló, a me-
semondóverseny egyik szereplõje a „A
macska és a róka” mesével kedveskedett
a vendégeknek. A gyerekek a tanító né-
nik irányításával gyurmázhattak, ujjbá-
bot készíthettek, labdát gyúrhattak gyap-
júból, táncolhattak, a második osztályo-
sok ajándékát haza is vihették. Talán ez
az alkalom is hozzásegíti õket, hogy majd
szeptemberben bátrabban, ismerõsként
jöjjenek az iskolába. A „Tárogató” ideje
alatt a tantestület tagjai bemutatták az
épületet, a tantermeket, beszéltek a szü-
lõknek az intézmény programjáról.

Április 23. —
Éneklõ Ifjúság minõsítõ hangverseny

A Megyei Mûvelõdési Központ és Szé-
kesfehérvár megyei jogú város az idén
2007. április 23-án és 24-én rendezte meg
az Éneklõ Ifjúság hangversenysorozatot.
A megye valamennyi általános- és közép-
iskolai kórusa kérhette minõsítését. A
Sárszentmiklósi Általános Iskola kórusa
ismét aranyminõsítéssel térhetett haza!
Zongorán közremûködött: Molnárné
Bereczk Hedvig, vezényelt Horváth Fe-
rencné.

Összeállította: Gajgerné Erõs Mária és
Horváth Ferencné

H Í R E K
a miklósi iskolából



Bogárd és Vidéke 2007. április 26. KULTÚRA 13

28-án, szombaton, 19 órakor

S.O.S. szerelem!
Színes magyar vígjáték

Mit tehet a férfi, ha képtelen meghódí-
tani az imádott nõt? Mit tehet, ha re-
ménytelenül szerelmes? Ha pénze
van, de modora nincsen? Ha a
csajozós duma kevés, és a pénz most az
egyszer nem vásárol szerelmet? A ro-
mantikus komédiák örök kérdéseire
keresi a választ Sas Tamás filmje. Pé-
ter (Csányi Sándor) egy high-tech társ-
keresõ-ügynökség feje. Cége, az
S.O.S. szerelem! üzletszerûen segít te-
hetõs klienseinek bajos szerelmi ügy-
leteik megoldásában. Piaci részesedé-
sük szárnyal, hatékonysági mutatójuk
100%-os — egészen addig, amíg Tomi
(Fenyõ Iván), egy dúsgazdag, kõbun-
kó ügyfél rájuk nem borítja az asztalt.

Jöjjön moziba a
mûvelõdési
otthonba!

Április 29-én, vasárnap,
az Ifjúsági parkban a

fogathajtó verseny mellett
zajló programok:

9.30 órától: gulyásfõzõverseny a tájház
mellett. Jelentkezni április 27-éig le-
het a mûvelõdési házban.
11 órától: gyermekjátszóház —
gyöngyfûzés, bõrözés, fazekasság, csu-
héfonás.
13 órakor: a szabadegyházi Petrence
citerazenekar mûsora. Mûvészeti ve-
zetõ: Nagy László.
19.30 órakor: Miklóssy József és Ligeti
Éva magyar nóta estje.
21.30 órakor: tûzijáték.

Horváth István,
a mûvelõdési ház vezetõje

Asztalitenisz-hírek
Rövid tavaszi szünet után, pénteken folytatódott az asztalite-
nisz-bajnokság. A megyei csapat ellenfele a bajnokjelölt Kis-
apostag volt, akik ennek megfelelõen játszottak, esélyt sem ad-
va a hazaiaknak.
A párosok mérkõzésénél Tósoki Fanni és Tóth Katalin küzdöt-
tek, de gyõzött a rutin, és 3-1-es vereséget szenvedtek. A Baki
Feri és Szüle Sanyi páros simán veszített.
Az egyéni mérkõzések is a vendégek gyõzelmével zárultak. Bár
küzdött Németh Jani, Csizi, Lajtos Józsi és Kasza Tomi is, de hi-
ába, a végeredmény 18-0 a vendégek javára.
Vasárnap az NB III-as csapat vendége Polgárdi csapata volt, és
a bent maradáshoz pontokat kellett gyûjtenie a csapatnak. A
párosok mérkõzésénél a két Papp gyõzelemmel kezdett, a Lo-
vász—Dörögdi páros viszont veszített.
Az egyéni mérkõzések során javult a helyzet. Lovász Lajos min-
den egyéni mérkõzését megnyerte, ami sajnos nem sikerült a

két fiatal játékosnak, Dörögdi Gabinak és Papp Lacinak. Õk
csak egy-egy mérkõzést tudtak nyerni, míg id. Papp kettõt. Így
alakult ki a 9-9-es döntetlen. A mérkõzésen kint volt a Bogárdi
TV stábja, az összefoglalót hamarosan láthatják a tévében.
A következõ mérkõzés 27-én, pénteken lesz. Enying csapata lá-
togat Sárbogárdra, míg az NB III-as csapat Ajkára utazik szom-
baton, ahol megint nehéz mérkõzés vár a csapatra.

A SAK vezetõsége

PAPFÖLDI MAJÁLISKÖSZÖNTÕ
Április 30-án, 9 órától a papföldi játszótéren gyerekeknek és

felnõtteknek majálisköszöntõ napot rendezünk.
Program: 9 órától: foci-utcabajnokság, kicsiknek ügyességi játékok, kocsikázás
hintón, ebédfõzés, ingyen utcaebéd.

Egész nap élõzene, tánc. Mindenkit szeretettel várunk!
Gábris István képviselõ, Jónás Zoltán papföldi presszós

FÕZÕVERSENY
Április 29-én, vasárnap, 9 órától a fo-
gathajtó versennyel párhuzamosan, a
tájháznál gulyásfõzõverseny kezdõ-
dik. Jelentkezni a mûvelõdési házban
lehet, április 27-éig. Minden induló 3
kg sertéshúst kap, melyhez a többi
hozzávalót és a fõzéshez szükséges
eszközöket saját maga biztosítja. Bár-
milyen típusú gulyásétel készíthetõ.
Értékelés, majd eredményhirdetés 13
órától.

A Kálozi Borbarátok Egyesülete nevében tisztelettel meghívom a

2007. április 29-én, Kálozon megrendezésre kerülõ

XII. kálozi, egyben kistérségi borversenyünkre.

Helye: Káloz, Öreghegy, hegyõrház.

Program: 8.30—9.50 óráig: borminták leadása; 10 órakor: koszorúzás az Orbán-szobornál;
borok elbírálása; 13 órakor: ebéd a hegyen (500 Ft/ebéd); 15.30 órakor: eredményhirdetés.

Az eredményhirdetések után a baráti beszélgetések folytatása, pincelátogatások.

Weisengruber Imre polgármester; Nagy Gyula, a Kálozi Borbarátok Egyesületének elnöke

Polgárõrség
telefonszáma:

06 (30) 6210 651
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Sertésfilé
sonkaköntösben,

zöldségekkel

Hozzávalók: 80 dkg sertésfilé, 20 dkg
pármai jellegû sonka, só, bors, 10 dkg
cukkini, 10 dkg padlizsán, 1 csomó új-
hagyma, 2 db paradicsom, 2 db zöld-
paprika, 1 db kaliforniai paprika, 20 dkg
erdei gomba, 10 dkg vaj.
Elkészítése: a sertésfiléket vastagabb
csíkokra daraboljuk, majd fûszerez-
zük, és becsomagoljuk a vékonyra sze-
letelt sonkába. Így sütjük meg.
A zöldségeket feldaraboljuk, majd va-
jas szójaolajon megpirítva grill zöldsé-
gekként készítjük el. Ezzel a salátakö-
rettel tálaljuk a sertésfiléket.

Nagymama
kakaós csigája

Hozzávalók: 60 dkg liszt, 10 dkg cukor, 3
evõkanál étolaj, 5 dkg élesztõ, csipetnyi
só, 3,5 dl tej, 3 tojássárgája; a töltelékhez:
30 dkg margarin, 10 dkg porcukor, 2 cso-
mag vaníliás cukor, 3 púpozott evõkanál
kakaópor.
Elkészítés: az élesztõt felfuttatjuk egy
kis cukros tejben, ha ez megtörtént, az
összes hozzávalót összekeverjük, jól
kidagasztjuk, majd duplájára keleszt-
jük.
Míg kel, elkészítjük a tölteléket. A
margarint felolvasztjuk, a hozzávaló-
kat beletesszük, összekeverjük, és egy
kis idõre a hûtõbe tesszük, de ne ke-
ményedjen meg teljesen.
Ha a tészta megkelt, 5 részre szedjük,
kinyújtjuk (nagyon vékonyra), meg-
kenjük a krémmel, feltekerjük, majd
egy nagy csigát csinálunk belõle. A
maradék 4 cipóval ugyanezt tesszük. A
gáztepsiben éppen elfér az 5 db.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

KORSZERÛTLENSÉGEK
Megjelent egy könyv az egykori „selyem-
út” homokkal borított tájairól, Bel-
sõ-Ázsiáról. Ahol bámulatosan tisztelik
az öregeket, hangzott el a könyv rádióbeli
ismertetésében.

Itt, Európában kipusztult ez a tisztelet.
Mert régen létezett: fontos ügyekben a
vének döntöttek. Maga ez a szó, hogy
„szenátus” azt jelenti, hogy „öregek taná-
csa”. A régi római birodalom legfonto-
sabb századaiban a szenátus volt a leg-
fõbb szerv. Úgy is nevezték õket: „a vé-
nek”. A politikai szisztémát úgy alakítot-
ták ki, hogy az ambiciózus fiatal férfi elõ-
ször csak a ranglétra legalsó fokára lép-
hetett, a további fokokat csak újabb és
újabb idõ eltelte után léphette át, s mire a
legfelsõ szintre került, már meglett em-
ber volt. Sajátos, hogy az USA is szená-
tusnak nevezi az államhatalmi testületét,
noha tagjai már egyáltalán nem mondha-
tók öregnek, itt-ott mutatóba jelenik csak
meg padsoraikban egy-egy galambõsz fej.
Korunk a fiatalság, a sikeresség, a ráme-
nõsség, a lendület kora. A politikus, ha ad
magára valamit, gondoskodik arról, hogy
a tévében, lehetõleg a legnézettebb mû-
sorblokkban, képsor jelenjen meg arról,
amint õ tornacipõben, melegítõben rend-
szeres futóedzését végzi. Ha magas be-
osztású az illetõ, a szegény testõrség is
kénytelen vele együtt róni a kilométere-
ket (remélhetõleg kapnak kilométer-
pénzt ezért). Tehát aki vezetõ, az legyen
fiatal, izomzata legyen feszes, bõre sima,
céltudata erõs. Az öregeket meg félrelö-
kik a buszmegállónál, vén szarosnak ne-
vezik õket. A tizenöt éves srác fejében
meg sem fordul, hogy átadja a helyét öt-
venöt éves tanárnõjének. Menjenek a vé-
nek botjukkal és totyogásukkal az öregek
otthonába, vagy elfekvõbe. Majd mi, fia-
talok intézkedünk.

És intézkednek. Ha valami rosszul sült el,
rezzenéstelen arccal a társadalom pofá-
jába hazudnak, az általuk elõidézett ká-
oszt ragyogó sikernek nevezik. És ne

merd hangoztatni azt az elavult közmon-
dást, hogy „fiatalság — bolondság”!
Hogyan lehetséges, hogy hajdan a nép a
rozoga korosztályra bízta a vezetést? És
Ázsia belsejében miért tisztelik az örege-
ket?
No, nyilatkozz, öregapó, aki álladat a bo-
todra támasztva szemléled az egyre õrü-
letesebb forgalmat, a szeméthalmokat,
erõszakoskodó, társaiktól pénzt rabló,
tanáraikat ütlegelõ gyerekeket. Mi lehet
tiszteletreméltó benned? És mit lehet
tisztelni magában, öreganyó, aki a kony-
hából a kertbe, kertbõl a baromfiudvar-
ba, baromfiudvarból a patikába vonszolja
megfáradt testét, gyerekeket szült, az
unokák keresztelõjénél hátul áll, hetekig
hiába várja, hogy néha-néha odatolja a
képét valamelyik leszármazottja? Nincs
válasz?
Van tudás, amit csak az öregkor ad meg.
Át kell élni jó pár évet, hogy valami rend-
szerbe összeálljon az, amit rendszerte-
lenségnek szokás nevezni. Létezik em-
berismeret, amelyhez tapasztalat kell.
Vannak bukások, csalódások, megpró-
báltatások, amelyektõl az ifjúkor megkí-
méli az embereket. Március tizenötödi-
kéhez Petõfi kellett, akinek azonban
semmi érzéke nem volt a kiegyezéshez.
Ahhoz Deák Ferenc kellett a maga hat-
vanas életkorával. Deák azt a jelzõt kapta
a magyarságtól, hogy „a haza bölcse”. A
bölcsességhez le kell tenni jó pár évtized
vizsgáit.
Az õsidõkben nem léteztek könyvtárak.
A tudás csak a fejekben létezett. Már-
mint az öregek fejében. Õket használta a
társadalom a tankönyvek, törvényköny-
vek, sõt, szakácskönyvek, történelem-
könyvek helyett. Egy normálisan mûkö-
dõ idõs agy elemi érték volt.
Ma vannak könyvek. Az igaz, hogy nem
minden van megírva bennük. S ha le is
van írva, nem olvassuk el. Lehet, hogy
ezért tévelygünk?

(L. A.)

ÉVADNYITÓÉVADNYITÓ
horgászversenyhorgászverseny

2007. május 1-jén2007. május 1-jén
A NAGYHÖRCSÖKI HORGÁSZSZIGETA NAGYHÖRCSÖKI HORGÁSZSZIGET

HORGÁSZTÓNÁL.HORGÁSZTÓNÁL.
Nevezés: 6.00-6.30-ig, sorsolás: 6.30-7.00-ig,

horgászhelyek elfoglalása:
7.00-7.55-ig, etetés: 7.55-8.00-ig,

verseny: 8.00-11.00-ig,
eredményhirdetés: 12.00 órakor.

Nevezési díj: 2.000 Ft.
DÍJAZÁS: 1-3. HELYEZETTIG.DÍJAZÁS: 1-3. HELYEZETTIG.

Mindenkit sok szeretettel várunk!Mindenkit sok szeretettel várunk!

Járt már önnél a KASZÁS?

ZÖLDZÖLD
KLINIKAKLINIKA
Telefon: 06 (30) 477 2124, 06 (70) 455 4643

�fûnyírás,�sövénynyírás,
�permetezés,�gyomirtás,�kaszálás,
�parkgondozás,�bozótirtás,

�parlagfûirtás,�kültéri takarítási,
javítási és karbantartási munkák végzése.

Cégek és magánszemélyek részére,
eseti és rendszeres jelleggel.
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Rejtvény

Mi a szó pontos jelentése?

plajbász: 1. szerszám, 2. vesszõ, 3. ce-
ruza,

szieszta: 1. üdülés, 2. ebéd utáni pihe-
nés, 3. cipõpaszta,

lator: 1. súlymérték, 2. katonai rang, 3.
útonálló, haramia

mákony: 1. süteménybe való töltelék,
2. mákmezõ, 3. altatószer, kábítószer

Beküldési határidõ:
2007. április 30.

A király kutyája
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ki-
rály. Annak volt egy nagyon-nagyon szép
leánya, s volt neki egy kutyája, amit ret-
tentõen szeretett. Nem adta volna oda
senkinek a világ semennyi kincséért, az
egész országért. Akárhova ment sétálni, a
kutyát vitte magával. A leányát eljegyezte
a szomszéd ország királyfia, s az a királyfi,
ahogy járogatott a királykisasszonyhoz,
hát, erõst megtetszett neki a kutya. Kérte
a királykisasszonytól, könyörgött, mert a
királytól nem merte kérni. Addig könyör-
gött, addig istenkedett, hogy a királykis-
asszony, mikor az apja nem volt otthon,
odaadta a kutyát a võlegényének. Elvitte
a királyfi a kutyát, de elfelejtette megkér-
dezni, hogy minek hívják. Hiába szólott
neki így, hiába szólott neki úgy, a kutya
csak szomorkodott.
Gondolt egyet a királyfi, s azt mondja az
inasának:
— Most elmész a királykisasszonyhoz, s
megkérdezed, hogy mi a kutyának a neve.
De úgy kérdezd meg, hogy azt senki ne
hallja, csak egyedül a királykisasszony!
El is ment a királyfinak az inasa, de mikor
a nagyterembe belépett, éppen az asztal-
nál ültek a király, a felesége s a leánya.
Hej, de nagy bajban volt az inas, hogy tud-
ja õ megkérdezni, hogy minek hívják a
kutyát? Állt egy darabig, állt. Egyszer azt
mondja a királykisasszonynak:
— Azért küldött engem ide az, hogy
mondd meg neki azt, hogy minek hívják
azt.
A királykisasszony átlátott a szitán, s azt
mondja:
— Mondd meg neki azt, annak hívják azt,
ahogy te állsz ott, úgy ülök én itt.
Hát elment az inas, s megmondta a ki-
rályfinak.
Gondolkozott a királyfi, törte a fejét, mi
lehet az, s nagy késõre rájött. Biztosan az
inas, mikor odament, erõst meg volt ijed-
ve, s nem merte megkérdezni a királykis-
asszonytól az apja jelenlétében, minek

hívják a kutyát, s azért mondta a király-
kisasszonynak, hogy annak hívják azt,
ahogy te állsz ott, úgy ülök én itt. Azt
mondja a kutyának:
— Ide gyere, Félsz! — S hát, disznóadta
teremtette, a kutya felugrott, s a királyfi-
nak nyalta az arcát, s ugrált örömében.
Azt se tudta, mit csináljon. Mert a kutyá-
nak a neve Félsz volt.
Hej, de mikor elment az inas, nagy mé-
regbe keveredett a király, s azt mondja a
leányának:
— Mit beszélgettél te az inassal?
— Hát, édesapám, ezt én meg nem
mondhatom.
— Hát, ha nem mondod meg, akkor elta-
karodj az országomból, hogy ne is lássa-
lak!
Nagy sírás, s keserves könnyhullatások
között a királykisasszony összeszedte ma-
gát, s elment. Elment a szomszéd ország
királyfiához, aki a võlegénye volt. Na, oda
jó helyre ment, a királyfi egy csöppet se
haragudott. Hanem egybõl nagy lakodal-
mat csaptak, megesküdtek.
Telt-múlt az idõ. A királykisasszonynak
született egy erõst szép gyermeke. Gon-
dolta magában az öreg király, jó lesz, ha
kibékülök a leányommal, s meglátoga-
tom.
Beleültek a feleségével egy szélhintóba, s
elmentek, hogy meglátogassák a lányu-
kat, s mikor a leányát meglátogatta, ak-
kor látta meg, hogy ott van a legkedve-
sebb kutyája. Azt mondja a királykis-
asszony:
— Na, édesapám, most már úgyis mind-
egy, megmondom, hogy mit mondtam az
inasnak.
S a király akkor tudta meg, hova került az
õ legkedvesebb kutyája, s mit beszélge-
tett a leánya. Szánta-bánta, de immár
mindegy volt, mert úgyis megbékéltek, s
még ma is élnek, ha meg nem haltak. Aki
nem hiszi, járjon utána!

Heti idõjárás

Csütörtöktõl visszatér a jobbára na-
pos, száraz idõ, a sokévi átlagot né-
hány fokkal meghaladó nappali felme-
legedéssel. Vasárnap délután valószí-
nûleg hidegfront érkezik: a front men-
tén záporok alakulhatnak ki, mögötte
pedig hétfõtõl hûvösebb, de már ismét
száraz levegõ árasztja el a Kárpát-me-
dencét. A reggeli hõmérséklet 3—10,
a nappali 20—24 fok körül várható.

www.metnet.hu

Megfejtés

A víz világnapja március 22; anyák
napja május elsõ vasárnapja; költé-
szet napja április 11.; gyermeknap
május utolsó vasárnapja

Helyes megfejtést küldött be: Varga
Dávid, Sárbogárd; Barabás Anita,
Kislók; Törzsök Beáta, Sárbogárd;
Barabás Tamás, Kislók; Gál Dorina
Anna, Hantos.

Szerencsés megfejtõnk:
VARGA DÁVID

Sárbogárd, Ady E. út 72.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Gólyafészek
Néhány héttel ezelõtt lakossági kérdésben
kértük az áramszolgáltatót, hogy helyezzék
vissza a Lidl áruház építésekor a Nagy Lajos
utcával szembeni villanyoszlopról eltávolított
gólyafészket. Akkor felerõsítettek az egyik vil-
lanyoszlopra egy fészektartót, és alig egy hét
múlva megjöttek a gólyák. Mivel azon a tartón
nem volt fészek, a gólyák a mellette lévõ vil-
lanyoszlop tetejére kezdték rakni az új fészket.
Ottjártunkkor az egyik gólya már a tojásokon
ült, a másik pedig folyamatosan hordta az ága-
kat és építette az új fészket. Jövõre jó lenne, ha
a tartót áthelyeznék erre az oszlopra úgy, hogy
a gólyák fészke is erre kerüljön.

Hargitai Lajos
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Április 28., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00
Pufóka kalandjai 8.15 Az én kis állatkertem 8.20 Momentán 8.50 Iskolatársak
9.45 Válaszd a mozgást! 10.05 Fogadóóra 10.35 Pénz-vidék 11.05 Delta 11.30
Ízvadász 12.00 Hírek 12.10 Csellengõk 12.35 Babatévé 13.10 Mindentudás
Egyeteme 14.05 Munka-társ 14.35 MaXMotor 15.10 TS – Labdarúgó Bajno-
kok Ligája-magazin 16.10 Abszolút 16.40 Abigél 18.00 Testi mesék 18.58
Föld Tv 19.00 Híradó 19.30 Luxor-show 19.55 Ötöslottó-sorsolás 20.10 Õsz
New Yorkban 22.00 Dob+basszus 22.30 Felejthetetlen 0.25 Hírek 0.30 Sport-
hírek 0.45 A dzsessz születésétõl napjainkig
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ 6.25 Kölyökklub 8.55 Dis-
ney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi 13.40 Rendõr-akadémia 14.35 L. A. Heat —
Halálos páros 15.35 A hálózat csapdájában 16.40 Lángoló pokol 18.30 Híradó
19.00 Fókusz plusz 19.30 Címlapsztori 20.30 Az õserdõ hõse 22.10 Az utolsó
cserkész 0.20 Terror az Orient expresszen 2.05 Odüsszeia 2.55 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.45 A vadon naplója 11.15 Babavilág 11.55 A világ
legerõsebb emberei 12.30 Hetedik mennyország 13.30 JAG — Becsületbeli
ügyek 14.30 Csillagközi romboló 15.30 Euréka 16.25 Csillagkapu 17.25 Rex
felügyelõ 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 Merlin 2. — A
varázsló inas 23.30 Rossz Hold 1.05 Ed 2.00 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 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 12.00 Krónika 12.30 Barangoló
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 18.30 Szemle 19.05 Sport-
világ 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Kidöntött
fáink suttogása 21.04 A szerelem hangja — Pacskovszhy Zsolt rádiójátéka
22.00 Krónika 22.20 A 23. óra 23.00 Hírek, kenó 23.04 Saját hangja, vigye
haza 0.10 Éjszaka

Április 29., VASÁRNAP

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00
Netkori 8.50 Fõtér 9.50 „Így szól az Úr!” 9.55 Örömhír 10.20 Evangélikus ifjú-
sági mûsor 10.35 Útmutató 11.00 Református jelképek 11.30 A mûvész-ta-
nár: A. Tóth Sándor 12.00 Hírek 12.10 Beszterce ostroma 13.30 Dallamról dal-
lamra 13.55 Hopp, te Zsiga! 14.25 Magyar elsõk 14.45 Feszti körkép 15.10
Katyi 16.40 Abigél 17.55 BBC-exkluzív 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.25 Me-
seautó 21.00 A szólás szabadsága 22.10 A la carte 22.55 Szeresd apádat!
0.40 Hírek 0.45 Sporthírek 0.50 TS—Motorsport
RTL KLUB: 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 8.50 Mp4orce 9.15 A tini nindzsa tek-
nõcök új kalandjai 9.35 Inuyasha 10.00 receptklub 10.20 Játék 11.10 Cadillac
Drive 12.00 Híradó 12.10 Vadnyugati fejvadász 13.00 Magyar autósport-ma-
gazin 13.15 Hegyi mentõk 14.10 Egy rém rendes család 14.40 Seven Days —
Az idõkapu 15.35 Eltûntnek nyilvánítva 16.35 Döglött akták 17.30 Cobra 12 —
Az új csapat 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Taxi 2. 21.45 Heti hetes 23.05
Az akciófilm mûvészete 1.00 Portré 1.35 Halálosztó harcos
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.55
Lassie 10.25 Két TestÕr 11.00 Stahl konyhája 11.35 Reménysziget 12.35
Knight Rider 13.25 Flipper legújabb kalandjai 14.30 Õsvilági kaland 15.30
Psych — Dilis detektívek 16.30 Smallville 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30
Tények 19.00 Napló 20.00 Lara Croft: Tomb Raider 2. 22.30 Csodálatos Júlia
0.40 Képírók 2.40 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.30 Határok nélkül 5.50 Kárpát-medencei krónika 6.00
Vasárnapi újság 6.33 Az én hazám… 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák
kertjében 9.05 Világóra 10.04 Szent liturgia közvetítése felvételrõl 11.05 Gon-
dolatjel 12.00 Krónika 12.25 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 Névjegy
14.04 Szonda 14.35 Népdalkörök pódiuma 15.04 Kard és kereszt 15.35 Mû-
vészlemezek 16.04 Batthyány, az örökmécses 16.33 Weiner: Fisz-moll szoná-
ta 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sportvilág 19.30 Mese 19.40 Operett
20.04 Rádiófónia 21.05 Vándorló szülõföld — Brazília mentén 22.00 Krónika
22.20 Találkozás — Tragédia szünet nélkül 0.10 Éjszaka

Április 30., HÉTFÕ

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Sza-
badság tér 17. 9.00 A koppányi aga testamentuma 10.40 BBC exkluzív 11.45
Válaszd a mozgást! 12.00 Hírek 12.10 Beszterce ostroma 13.35 Dallamról dal-
lamra 14.05 Robinson család 16.10 Magyar elsõk 16.25 Múltidézõ Vitrayval
16.40 Abigél 17.55 Önök kérték! 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.35 A makran-
cos hölgy 21.40 Ahol a szív lakik 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.45
Médiamix 0.15 Éj anyánk
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yuu-Gi-Oh! 6.20 Kölyökklub 8.00 Dis-
ney-rajzfilm 8.25 Receptklub 1.45 Asterix Britanniában 10.10 Emberrablók
12.55 Hulla jó hullajelölt 1 14.35 Úton hazafelé 16.05 Nevem: Senki 18.30 Hír-
adó 19.00 Harry Potter és a Bölcsek Köve 22.00 Szõke Kóla 0.05 Ha te nem
vagy képes édes 1.50 Bundesliga 2.55 Itthon 3.10 Autómánia

TV2: 6.00 Tv2-matiné 7.45 Szilaj, a vad völgy paripája 9.20 Oroszlánbecsület
11.00 My Girl — Az elsõ szerelem 12.50 Old Shatterhand 15.00 Sabina Rómá-
ba megy 16.40 Hull, a hódító 18.30 Tények 19.00 Marco Polo 22.15 Vanília ég-
bolt 0.55 Elátkozottak faluja
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.04 Zene 6.33 Az én hazám 8.00 Kró-
nika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.33 Vuk — Fekete István
regényének rádióváltozata 12.00 Krónika 12.25 Ki nyer ma? 12.40 Zene 13.05
Vendég a háznál 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.00 Krónika 14.04 Ze-
ne-szóval 15.05 Tudós fórum élõben 16.00 Krónika 16.05 Magyarországról jö-
vök 17.05 Pénz, piac, profit 18.00 Krónika 18.30 Magyar mûvészlemezek
19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek
20.35 Kidöntött fáink suttogása — Ágh István regényébõl 21.05 A Szabó csa-
lád 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Felhang 23.00 Hírek, kenó 23.04
Hangversenymúzeum 0.10 Éjszaka

Május 1., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 MTV
anno 8.15 Nyár a szigeten 10.30 MTV anno 10.50 Önök kérték! 11.40 MTV
anno 12.00 Hírek 12.10 Beszterce ostroma 13.45 Önök kérték! 14.35 Egérút
16.00 Múltidézõ Vitrayval 16.15 Hírek 16.20 MTV anno 16.40 Abigél 18.00
Játsszunk újra! 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.35 Játsszunk újra! 20.05 Krém
21.35 Tûzijáték 21.45 Jobb, mint az eredeti! 23.15 Eldorádó
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Szívvel-lélekkel 6.15 Yu-Gi-Oh! 6.30 Kö-
lyökklub 8.45 Disney-rajzfilm 9.10 Receptklub 9.25 Utazás a Föld középpontja
felé 12.55 Anya kerestetik 14.45 A Jaguár 16.35 A miniszter félrelép 18.30
Híradó 19.00 Az Északi-tenger kalózai 22.55 Kiképzés 1.25 Igaz történetek
TV2: 6.00 Tv2-matiné 6.50 Alvin és a mókusok kalandja a farkasemberrel
8.00 Öri-hari 10.05 My Girl 2. — Az elsõ igazi kaland 11.55 Ivanhoe 14.45
Sabrina, a mélytengeri boszorkány 16.25 Deep Impact 18.30 Tények 19.00
Minden hájjal megkent hazug 21.00 16 utca 22.40 Nézz az égre! 1.00 A mis-
kolci Boni és Klájd
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.03 A természet lágy
ölén 6.00 Krónika 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 8.04 1889. Május 1. — Mi
maradt belõle? 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.33 Vuk 12.00 Krónika 12.30
Ki nyer ma? 12.40 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.00 Krónika
14.04 Társalgó 15.05 A 20. század titkai 16.00 Krónika 16.04 Magyarországról
jövök 17.05 Munkaverseny — Az emberi tevékenység új arcai 17.50 Zene
18.00 Krónika 18.30 Zene 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese
20.04 Aranyemberek 20.35 Kidöntött fáink suttogása 21.05 Mesélõ krónikák
21.35 Népzene 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.25 Sport 22.30 Tér-idõ
23.00 Hírek, kenó 23.04 Nagy mesterek 0.10 Éjszaka

Május 2., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00
Srpski ekran 9.30 Unser Bildschirm 10.00 Afrika gyöngyszeme 10.50 Titokza-
tos Násztya 11.35 A sokszínû vallás 11.50 Mit fõzzünk ma? 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.00 Ecranul nostru 13.30
Roma magazin 14.00 Domovina 14.30 Emeljük fel szívünket! 14.40 Katolikus
krónika 15.05 Kodály 125 15.15 Kormányváró 15.45 Fogadóóra 16.15 Válaszd
a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktor-
nõ 17.55 Jog-alap 18.05 Bûvölet 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Köztévé
20.00 TS — Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkõzés 23.00 Szerda este 23.30
Kultúrház 0.05 Lapozó 0.35 Hírek 0.40 Sporthírek 0.50 A gépész 2.30 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.05 Top Shop
11.15 Receptklub 11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
13.55 Játék 15.35 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fó-
kusz 20.25 Barátok közt 21.05 CSI—Miami helyszínelõk 22.00 Dr. Csont
23.05 Alias 0.05 Reflektor 0.25 Warlock 2.15 Egy rém rendes család 2.35 Fó-
kusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Mr. Bean története 12.30 Észbontó 13.30
Mozidélután 15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Született fele-
ségek 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen
21.00 Doktor House 22.00 Hõsök 23.00 Egy rém rendes család Budapesten
23.30 4400 0.30 Tények este 1.00 Brókerarcok 3.05 Hack — mindörökké zsa-
ru 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 Tet-
ten ért szavak 11.33 Kele — Fekete István regénye 12.00 Krónika 12.35 Min-
dennapi tudomány 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Magyarországról jövök 13.05
Vendég a háznál 13.30 A református egyház félórája 14.10 Zene-szóval 15.05
Ökosansz 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Digitális 17.45
Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese
20.04 Aranyemberek 20.35 Kidöntött fáink suttogása 21.05 Magyarok a
nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, kenó 23.04 Operákból,
daljátékokból és operettekbõl 0.10 Éjszaka
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Május 3., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Testi
mesék 10.05 Afrika gyöngyszeme 11.00 Titokzatos Násztya 11.45 Mit fõzzünk
ma? 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Slovenski utrinki 13.05
Roma fórum 13.35 Baba Tévé 14.05 Abszolút 14.40 Dob+basszus 15.05 Ko-
dály 125 15.15 Önök kérték! 15.35 Életképek 16.10 Válaszd a mozgást! 16.30
Hírek 16.35 Körzeti híradó 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ 17.55 Jog-alap
18.05 Bûvölet 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 Szempont 21.00
Titkos szolgálat-MI-5 22.00 Csütörtök este 22.35 Kultúrház 23.05 Panoráma
23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Pengetõ 0.45 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 14.05 Játék 15.45 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.25 Vodafone Otthon— Telefontippek 16.30
Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos
19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.05 Esti showder Fábry Sándorral 22.55 Há-
zon kívül 23.30 Ments meg! 0.30 Reflektor 0.45 Infománia 1.15 Odüsszeia 2.10
Házon kívül 2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl kony-
hája 9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Melrose Place 12.20 Észbontó 13.20
Mozidélután 15.00 Csillagkapu 16.00 Bûbájos boszorkák 17.05 Született felesé-
gek 18.00 Tangó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a
100 ellen 21.00 Veszélyben a Föld 0.15 Különleges ügyosztály 1.10 Tények este
1.40 Hideg, mint a vér 3.30 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 Sza-
bó család 11.33 Kele 12.00 Krónika 12.35 Mindennapi tudomány 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Magyarországról jövök 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katoli-
kus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Vállalkozásklinika 16.00 Krónika 16.15
Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika
19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Kidöntött fáink suttogása 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika
22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, kenó 23.04 Ez is, az is 0.10 Éjszaka

Május 4., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Szem-
pont 10.05 Afrika gyöngyszeme 11.00 Titokzatos Násztya 11.45 Mit fõzzünk
ma? 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00 Sírjaik
hol domborulnak? 13.30 Delta 14.00 Körzeti magazinok 14.50 Kodály 125 15.00
Ablak 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó 16.45 Tv-taxi
17.05 Ablak 17.50 Jog-alap 18.05 Bûvölet 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40
Köztévé 20.00 Gõg 21.00 Csináljuk a fesztivált! 22.00 Péntek este 22.35 Kultúr-
ház 23.05 Múlt-kor 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Az ember, aki ott se volt
1.45 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 13.55 Játék 15.35 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.25 Vodafone Otthon— Telefontippek 16.30
Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos!
19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.05 Kísérleti gyilkosság 23.35 Bûnös vi-
szony 1.25 Reflektor 1.40 MeneTrend 2.05 Odüsszeia 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája
9.20 Szóda 10.20 Teleshop 11.45 Melrose Place 12.45 Észbontó 13.45
Mozidélután 15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Született felesé-
gek 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen
21.00 Lángvihar 22.40 A Médium 23.40 Tények este 0.10 Pusztító atomcsapás
1.40 FBI ügynökök bevetésen 2.30 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 11.33 Kele 12.00 Krónika 12.35 Mindennapi tudomány 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Magyarországról jövök 13.05 Vendég a háznál 13.30 Zsidó vallási fél-
óra 14.10 Péntek kávéház 15.05 Rádióélet 16.00 Krónika 16.15 Magyarország-
ról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok
nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Kidöntött fáink
suttogása 21.05 Tetten ért szavak 21.15 Világvevõ 22.00 Krónika 22.30 Fórum
23.00 Hírek, kenó 23.04 Egy hazában 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Április 28., szombat: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 Óvodák
bemutatása; Testületi ülés (összefoglaló); Kincseink; Szín és for-
mavilág, 18.00 Lapszemle, 20.00 Sárbogárd—Lepsény foci,
23.00 Lapszemle

Április 29., vasárnap: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 Az Új ge-
neráció cigányzenekar mûsora; Deák Bill-koncert (részletek),
Sárbogárdi Motoros Club klipje, 18.00 Heti híradó, 20.00 Sátras
evangelizáció, 23.00 Heti híradó

Április 30., hétfõ: 7.00-12.00-18.00 Heti híradó, 20.00 Az Új ge-
neráció cigányzenekar mûsora; Deák Bill-koncert (részletek),
Sárbogárdi Motoros Club klipje, 23.00 Heti híradó

Május 1., kedd: 7.00 Heti híradó, 9.00 Az Új generáció cigányze-
nekar mûsora; Deák Bill-koncert (részletek), Sárbogárdi Motoros
Club klipje, 12.00 és 18.00 Heti híradó, 20.00 Sárszentmiklós—
Bicske foci; Asztalitenisz, 23.00 Heti híradó

Május 2., szerda: 7.00 Heti híradó, 9.00 Sárszentmiklós—Bics-
ke foci; Asztalitenisz, 12.00 és 18.00 Heti híradó, 20.00 Emlékezõ
fák; Megyei közgyûlés ülése; Óvodák bemutatása II., 22.00 Lap-
szemle

Május 3., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Emlékezõ fák; Me-
gyei közgyûlés ülése; Óvodák bemutatása II., 12.00 és 18.00 Lap-
szemle, 20.00 Sátras evangelizáció, 23.00 Lapszemle

Május 4., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Sátras evangelizáció,
12.00 és 18.00 Lapszemle, 20.00 Az Új generáció cigányzenekar
mûsora; Deák Bill-koncert (részletek), Sárbogárdi Motoros Club
klipje, 23.00 Lapszemle

***

A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság fej-
lécén adunk tájékoztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbo-
gárd, Hõsök tere 12. (a mûv. ház mögött) hétköznapokon 8-17
óráig. A Bogárdi TV fogható minden kábeltévés programcso-
magban a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. Hiba
esetén kérjük hívják a következõ számokat:06 (40) 200 718, 06
(40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445.
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Hitelügyintézés! Induló költségek nélkül. Lakáscé-
lú, szabad-felhasználású hitelek, hitelkiváltás. 1 mil-
lió—7200 Ft/hó, 5 millió—36000 Ft/hó. Tel.: 06 (30)
681 7675, 06 (30) 235 9498. (0878404)

Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid határ-
idõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika, 06 (20)
924 3830. (0921735)

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06 (70) 369
0476.
Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.
Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással! Cser kugli
1670 Ft/q, cser kugli akáccal 1680 Ft/q, cser aprított
1690 Ft/q, cser aprított akáccal 1700 Ft/q, akác tûzi-
fa kugliban 1.900 Ft/q, akác tûzifa aprítva 1.940 Ft/q.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny; 06 (20) 557 6509.
(0214550)

Aprított akác, cser tûzifa házhoz szállítva eladó. Tel.:
06 (20) 336 7067. (0921397)

Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hagyományos parketta
1998 Ft-tól, akácmintás kerítésléc 199 Ft/db-tól; 06
(20) 9475 970. (0921381)

Kazánok, radiátorok extra kedvezménnyel; 06 (20)
9475 970. (0921381)

Pecsenyekacsa kapható, csak elõjegyzésre. Orvo-
silag ellenõrzött. Tel.: 06 (20) 9756 179.
Amerikai stílusú családi ház Sárbogárd központjá-
ban eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 534 8326. (0214499)

Pusztaegresen, a Rákóczi u. 18. alatt két szoba,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház eladó. Tel.:
06 (25) 470 699.
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítését válla-
lom; 06 (30) 316 3162. (0214434)

Kislókon kétszobás, családi ház eladó; 06 (20) 465
0945. (0214146)

Sárbogárdon, központhoz közel, családi ház, kis te-
lekkel, melléképülettel eladó. Tel.: 06 (70) 234 1352.
Sárszentmiklóson fürdõszobás, hosszú parasztház,
melléképületekkel eladó; 06 (20) 385 3752. (0414671)

Eladó nyolclakásos téglaépületben kétszobás, föld-
szinti lakás. Telefon: 06 (20) 221 0655. (0414667)

Péket vagy betanított munkást felvennék sárbogár-
di telephelyre. Érdeklõdni: 06 (70) 255 0088. (0414666)

Mozgó fagylaltárusításra munkatársakat keresek.
Tel.: 06 (30) 408 1550. (0414800)

Háromszobás ház eladó; 06 (70) 282 5192. (0414797)

Egészítse ki jövedelmét egyszerû, otthon végezhetõ
munkával. Válaszborítékért ingyen tájékoztatót kül-
dök. Vincze Erika, Bikács, Rákóczi u. 30. Tel.: 06 (30)
618 4519.
Fóliába való paprika-, paradicsom- és uborkapalán-
ta kapható. Sárbogárd, Honvéd u. 18. Érdeklõdni: 06
(25) 465 025. (0411478)

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás eladó; 06
(20) 215 4698. (0414698)

Családi ház extrákkal eladó Sárbogárdon; 06 (70)
213 8440. (0414697)

Gyûrûshenger eladó. Tel.: 06 (30) 939 1939.
Franciaágy, fagyasztóláda 300 l-es, polcos szek-
rény eladó; 06 (70) 326 8601. (0414690)

’95-ös, 1.4-es Opel Astra eladó; 06 (30) 205 5599.
(0414688)

Hûtõkocsi bérlése rendezvényekre! Rendezvények-
re, esküvõkre hûtõkocsi bérlése! Áraink kedvezõek.
Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették érdeklõ-
dését, hívja a következõ számot: 06 (30) 405 8446.
Rendelkezzen velünk, készséggel állunk szolgálatá-
ba! (0414685)

Eladó 1 db benzines láncfûrész 12.000 Ft-ért és egy
minikonyha: 2 lapos sütõ, grillezõ 15.000 Ft-ért. Ér-
deklõdni: 06 (25) 461 196, 20 óra után. (0414822)

Sárbogárdon COOP ABC fölött 70 m2-es lakás el-
adó. Érd.: 06 (30) 428 4483. (0414821)

Árpád-lakótelepen 3 szobás, erkélyes, földszinti la-
kás, pincével, beépített konyhabútorral, azonnal be-
költözhetõ állapotban eladó. Ár: 7,4 millió. Tel.: 06
(20) 474 5530. (0414684)

Ady-lakótelepen lakás eladó; 06 (30) 378 3405.
(0414682)

Damjanich u. 18. szám alatt ház eladó. Érd.: Damja-
nich u. 26., 06 (25) 461 830. (0414680)

Sárbogárdon, a Deák F. utcában 1600 m2-es beépít-
hetõ telek sürgõsen eladó. Irányár: 1M Ft; 06 (30)
258 6665. (0414818)

Könyvelés, bérszámfejtés, tb-ügyintézés társasá-
goknak, magánszemélyeknek, õstermelõknek. 06
(25) 462 688, 06 (20) 488 7560, 06 (70) 369 4638.
(0414817)

Vajtán 94 m2-es tehermentes élelmiszerbolt beren-
dezéssel és mûködési engedéllyel eladó; 06 (30)
568 6967, 06 (30) 362 4141. (0414815)

Tapasztalt, idõsebb asszony gyermekfelügyeletet,
háztartás vezetését, esetleg házi kert gondozását,
beteg ápolását vállalja. Leinformálható. Tel.: 06 (30)
298 3843.
Dombóvár-Gunarason háromszobás, gázkonvekto-
ros nyaralóház a gyógyfürdõhöz közel sürgõsen el-
adó. 06 (30) 598 6009. (0414815)

Mountain bike férfi kerékpár gyári csomagolásban
12.000 Ft-ért sürgõsen eladó. 06 (70) 315 4043.
Vörös tyúk, napos kacsa és elõnevelt pulyka elõje-
gyeztethetõ május 9-ig. Sárbogárd, Köztársaság út
67. (0414545)

Albérlet bútorozottan kiadó; 06 (30) 696 7188.
(0414544)

Telek és családi ház eladó! 06 (20) 499 9867. (0414544)

Pelikán sörözõ olcsón kiadó. 06 (30) 2665 234.
(0414543)

Olasz lágyfagylaltgép, háromkaros, 3 éves, 380
V-os eladó. 06 (30) 9165 891. (0414542)

Eladó Sárbogárdon 1.3-as Lada Samara, 12 éves,
92000 km-rel, lejárt mûszakival. Az autó ötajtós, vo-
nóhorgos, motorikusan kiváló állapotban, garázsban
tartott. Érdeklõdni délután a 06 (70) 315 3714-e
telefonszámon.
Paprika-, paradicsompalánta szálas és poharas
kapható 14 óra után a Tinódi u. 21. alatt. (0414541)

Malacok eladók! Sárbogárd, Köztársaság út 91.
Palánta fóliába, szabadföldbe. Telefon: 06 (30) 423
2616. Sárbogárd, Árpád u. 142. (0414538)

Fûnyírást, bozótirtást, sövényvágást vállalunk (kö-
zületeknek is). 06 (30) 485 1556. (0414536)

Dinnyepalánta eladó 50 Ft/db, Sárbogárd, Lehel u.
27. (0414850)

Sárbogárdon 34 aranykoronás szántóföld eladó; 06
(20) 968 6737. (0414849)

Eladó nyolclakásos téglaépületben kétszobás lakás;
06 (20) 211 0655. (0414848)

Ady-lakótelepen 2. emeletig lakást vennék. 06 (20)
498 1892. (0414847)

Két szobára való új (20+16,8 m2) szõnyegpadló
áron alul eladó. 06 (30) 457 0337. (0414846)

Április 23-án, 14 óra körül a József A. utca 20 elõtt
egy kulcscsomót találtak. Tulajdonosa átveheti a
szerkesztõségben.
Ady-lakótelepen lakás kiadó; 06 (30) 607 2226.
(0414845)

Fanni presszóba felszolgálót felveszünk. Érdeklõdni
a helyszínen. (0414844)

Akciós szabad-felhasználású hitelek 2,25%-os ka-
mattal, akár elõzetes költségek nélkül. 06 (70) 205
3595. (04114841)

Sárszentmiklóson 110 m2-eshõszigetelt, felújított
családi ház melléképületekkel eladó. 06 (30) 6042
754. (0414840)

Fûszerpaprika-palánta kapható. Nagy Dezsõ, Sár-
bogárd, Köztársaság út 128., 06 (20) 250 5137.
(0414839)

Akciós tüzifa! Cser aprított 1650 Ft/q; 06 (30) 656
0352.
Középkorú hölgy káros szenvedélyektõl mentes tár-
sat keres. Leveleket a kiadóba várom. (0414833)

B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ munkatár-
sat keresünk folyamatos munkára. Tel.: 06 (30) 631
5087. (0414834)

Kukoricát, árpát vásárolnék kis- és nagytételben.
Tel.: 06 (20) 381 1720. (0414851)

Hitelt szeretne? Jelzáloghitel szabad-felhasználás-
ra, kereseti igazolás nélkül. Hívjon! 06 (30) 578
9933. Ugyanitt szoba kiadó Harkányban 1500 Ft/éj.
(0414828)

Szakdolgozatok, diplomadolgozatok gépelését vál-
lalom. Telefon: 06 (70) 338 5085.

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

WWW.MOONLIGHTEROTIKA.HU. (0414621)

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

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

SPORTHORGÁSZBOLT
Horgászok figyelem!
Megnyitottunk

az Ady E. út 168. szám alatt
a T-Mobil udvarában.
Minden kedves vásárlót

szeretettel várunk kedvezõ árakkal
és folyamatosan bõvülõ

árukészlettel!
Széles körû választék

etetõanyagokból: Fladen, Maver,
Cormoran márkájú horgászcikkek.

Nyitva tartás: 8.30-17.00 óráig.

AKCIÓ
ÁPRILIS 27-tÕl!

AXE DEO többféle 580 Ft
REXONA férfi deo 510 Ft
DOSIA 3 liter 960 Ft
CREPTO eü. papír 8 tekercs 260 Ft
NIVEA balzsam festett hajra 350 Ft
SUNSILK töredezett hajra 330 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.

Ágytolltisztítás,Ágytolltisztítás,
paplankészítéspaplankészítés
Elhasznált ágynemûjébõl a tollat,

pelyhet korszerû német
technológiával kitisztítva és

új, pehelybiztos anginba töltve
gyönyörû paplant, párnát készítünk.

Érdeklõdni képviselõnknél:
telefon: 06 (30) 325 5151
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Kistérségi Iroda pályázatot hirdet 1 fõ teljes (8 órás)

gazdasági vezetõ (fõkönyvelõ)
munkakör betöltésére.

A meghirdetett beosztás megnevezése: gazdasági vezetõ.
Az állás betöltésének feltétele:
– mérlegképes könyvelõi szakképesítés, felsõfokú végzettség

(217/1998. (XII. 30.) Kr. 18.§ (4))
– regisztrációs szám;
– büntetlen elõélet;
– erkölcsi bizonyítvány;
– legalább 5 éves szakmai tapasztalat.
Az elbírálásnál elõnyt jelent: költségvetési területen szerzett gyakor-
lat.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget igazoló oklevelek; bizonyítványok másolatait.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazotti jogállásról szóló törvény
szerint.
A kinevezés határozatlan idõre szól, próbaidõ kiköthetõ.
Az álláshely 2007. május 14-étõl betölthetõ.
A pályázatok benyújtásának módja és határideje:
a pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani az alábbi
címre:

Sárbogárdi Kistérségi Iroda, Tóth Ervin irodavezetõ.
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 7.

Megvásárolható:

Sárbogárd, Ady E. út 9-11.
Telefon:

06 (25) 460 019
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Nyílt
tér

Lesz-e aszfaltozás
nálunk?

Évek óta várjuk utcánk, a Németh Lajos
köz rendbetételét. A tavalyi évben majd-
nem belefért a keretbe, 15 méter aszfal-
tot kaptunk. Majd az idén befejezik —
mondták.
Két testületi ülésen is született határozat,
hogy minden az elõzetes terveknek meg-
felelõen halad. És akkor jött az április
13-ai határozat: „álszent” módon kike-
rült a felújítandók sorából. Ezek után mi-
re számíthatunk? És mikor?
(Három képviselõ lakik körzetünkben, egy
az utcánkban, részrehajlásról szó sem le-
het!)

Név és cím a szerkesztõségben

Újonc tûzoltók
Hat újonc kiképzése folyik éppen a sárbo-
gárdi tûzoltóságon, Sohár László irányítá-
sával. Míg a négyhónapos képzés elsõ fe-
lében elméleti ismereteket sajátíthattak el
a fiúk Dunaújvárosban, most a gyakorlat-
ban kell helytállniuk naponta nyolc órá-
ban, Sárbogárdon. A „tanár úr” pedig szi-
gorú! De ez szükséges is, hiszen maguk-
nak képezik ki az új munkatársakat, éles
bevetésen pedig nagy ára van a hibáknak.
A 20 és 35 év közötti fiatalok egy része sár-
bogárdi, de van, aki Alapról, Dégrõl és
Cecérõl jött. Megszerzett tudásukról a
nyár elején kell majd számot adniuk, és
miután a sárbogárdi tûzoltók — hagyo-
mányos szertartás keretében — fölavatják
õket, kezdõdhet az igazi munka!
Az újoncokkal és tanárukkal készített in-
terjút megtekinthetik a Bogárdi TV-n.
Rögtönzött bemutatójukon még engem is
megkötöztek.

Hargitai Kiss Virág

Mikor indul a
palackozóüzem?

Ezt a kérdést tettem fel Bereczk Imrének,
a volt szovjet laktanyánál épülõ palacko-
zóüzemmel kapcsolatban. Mert már
olyan hírek keringtek a városban, hogy
nem lesz abból semmi, otthagyták az épí-
tõk, áll a beruházás.

Bereczk Imre: — Ezek a kósza pletykák
hozzám is eljutottak. Érdekes, hogy a né-
metek jobban bíznak ebben, mint a sár-
bogárdiak. Mindenkinek azt tudom mon-
dani, hogy igenis, tartjuk a határidõt,
amit terveztünk, május végén indul a pa-
lackozóüzem. A gépsorokat legyártották,
az árát már kifizettük, azok becsomagol-
va várják, hogy beszerelhessék õket. Mint
azt a mögöttem látható kép is bizonyítja,
a focipályánál jóval nagyobb csarnok tel-
jes vázszerkezete elkészült, 10-15 napon
belül felteszik a tetõt, és szerelik közben
az oldalfalakat és a padozatot. Ennek az
elemei már itt láthatók leraktározva az
épülõ csarnok mellett. Szeretnék minden
kételkedõt emlékeztetni arra, hogy az
alapkõ letétele február 12-én volt, alig
három hónapja. Kell annál gyorsabb
munka, hogy az egymilliárdos beruházás
legkésõbb négy hónap múlva termeljen?
Júniusban már sárbogárdi ásványvizet fo-
gyaszthat mindenki, aki ezt vásárolja. Az
attalai palackozóüzemünkbõl már most
is tõlünk vásárolnak a környékbeli bol-
tok. A palackozóüzem ünnepélyes meg-
nyitására és egy pohár sárbogárdi ásvány-
vízre mindenkit szeretettel várok majd,
hogy a szemükkel gyõzõdhessenek meg a
kételkedõk. Bereczk Imre állja a szavát.

Hargitai Lajos

Megint az áruházi
lépcsõ

Ki tudja, hányan szenvedtek már balese-
tet az áruház sarkánál, a kiálló lépcsõnél.
Hiába festették azt le élénksárgára, a
múlt héten megint elesett ott egy fiatal-
asszony. Az eredmény súlyos lábsérülés,
és a karja is eltörött. Az esetre felhívtam
az önkormányzat figyelmét. Kéne már
végre valamit tenni azzal a lépcsõvel, mi-
elõtt ott még súlyosabb baleset lesz.

Hargitai Lajos

Tisztelt bogárdi
pékek!

Lenne egy prózai kérdésem Önökhöz:
árulják el nekem, hogy a kenyérbe mióta
kell bármilyen zsiradék? Én is tudok ke-
nyeret sütni, és sütöttem is, míg volt ke-
mencém, de sohase tettem bele semmifé-
le zsiradékot, mégis nagyon finom volt.
De sajnos már nincs kemence, így nem
tudok kenyeret sütni, ezért rá vagyok
utalva az Önök által kenyérnek nevezett
valamire. Ha a kenyértésztába zsiradékot
tesznek, az nem kenyér lesz, hanem vala-
mi más. Legyenek szívesek erre válaszol-
ni, csak nehogy azt, hogy ez az EU-s
elõírás, mert ezt nem fogadom el!

Név és cím a szerkesztõségben

Kérdezték

Buszmegálló
nyáriasítva

A vasútállomás közelében, a tüzépnél a
hét végén kitörték a buszmegálló üvegét.
Most szabadon jár-kel rajta keresztül-ka-
sul a szél. A vandáloknak valószínûleg
nem a buszmegálló nyáriasítása volt a cél-
juk, de értelmetlen tettükkel nagy kárt
okoztak a közösségnek.

/H/


