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Felrobbant egy csatornafedél
Néhány héttel ezelõtt készültek el a 63-as úton a szennyvízcsa-
torna aknái, amelyek az elmúlt évek alatt az egyre nagyobb for-
galom és az egyre nagyobb tengelysúllyal közlekedõ jármûvek
alatt megsüllyedtek. Mint akkor közölt beszámolónkból érte-
sülhettek, a legnagyobb baj az volt, hogy annak idején a szenny-
vízcsatornát nem az út szélére, vagy a közepére, hanem a kere-
kek nyomvonalában építették meg. Hiába tiltakozott akkor ez
ellen a csatorna üzemeltetõje, a Sárrét-Víz Kht.
Múlt csütörtökön hajnalban döbbenetes dolog történt. A
miklósi postától alig 100 méterre az egyik nemrég beépített csa-
tornafedelet egy kamion kereke kiemelte a helyébõl, a másik
kerék pedig, ahogy visszacsapta a fedelet, az öntvény szabályo-
san szétrobbant, darabjai szanaszét repültek. Egy súlyos darab
kidöntötte az elõkert sövényét és a földbe fúródott, egy másik
darab a járdán átrepülve csapódott be, egy harmadik a ház falá-
ról visszavágódva állt bele a földbe. Több darabja szanaszét re-
pült, mint egy bomba szilánkjai. Az volt a szerencse, hogy a ko-
rai idõ miatt még senki nem volt az utcán, így nem történt ba-
leset. A kamionos értesítette a rendõröket, majd rövidesen
megjelentek a vízmû emberei is. Tettek új fedelet az aknára.
Délelõtt tapasztaltuk, hogy ez az aknatetõ ugyanúgy csattog,
mint az elõzõ, amelyik darabokra tört.
Megkérdeztem Berki Istvánt, a Sárrét-Víz Kht. igazgatóját az
esettel kapcsolatban. Õ elmondta, hogy számára is döbbenetes
volt az eset. Azonnal értesítették a kivitelezõt, és sürgõsen meg-
rendelték azokat az aknafedeleket, amelyek zárhatók, tehát

nem tudnak kiemelkedni egy jármû kereke által, és a jelenlegi-
eknél sokkal nagyobb súlyú, 50 tonnás tengelyterhelésû
jármûvek áthaladását is kibírják.
Kérdeztem, hogy mi lesz azokkal a csatornafedelekkel, ame-
lyek kijavítására eddig nem jutott pénz.
Azt a választ kaptam, hogy ez pénz kérdése, de ezek javítását is
mielõbb szeretnék elvégezni.

/H/

Díjugratóverseny
Alapon

Minden idõk legsikeresebb díjugratóversenyét
rendezték az alapi Tavaszmajor lovas pályáján.
Az alapi Arany János Mezõgazdasági Szövetke-
zet több évtizedes hagyomány folytatásaként
minden évben megrendezi ezt a rangos találko-
zót. Az idén díszvendégük Lamperth Mónika
területfejlesztési miniszter volt.

(Beszámolóinkat a 2., 3. oldalon olvashatják)
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Díjugratóverseny Alapon
Minden idõk legsikeresebb díjugratóver-
senyét rendezték az alapi Tavaszmajor
lovaspályáján. Az alapi Arany János Me-
zõgazdasági Szövetkezet több évtizedes
hagyomány folytatásaként minden évben
megrendezi ezt a rangos találkozót. A ki-
tûnõ talajú pályát szeretik a lovak és a
versenyzõk egyaránt. Mindig nagyon sok
érdeklõdõ követte figyelemmel a reggel-
tõl estig több kategóriában zajló látvá-
nyos bemutatkozásokat. A versenyek
közti szünetekben színes programmal
szórakoztatták a vendégeket. Felléptek a

kastély elõtti színpadon az alapi tánco-
sok, a pávakör, a dunaföldvári néptánc-
csoport, a paksi western táncosok, a Ri-
ver Band fúvószenekar Svédországból és
a sárbogárdi Titánok.
A gazdasági udvarban mezõgazdasági
gépbemutatóra invitálták az érdeklõdõ-
ket. A gépekre felmehettek a gyerekek,
és beülhettek a vezetõülésbe is. A pályán
a szünetekben ez idõ alatt fogatok bemu-
tatójával, hagyományõrzõ lovasok, íjá-
szok, huszárok látványos szereplésével
szórakoztatták a közönséget.

A nap díszvendége Lamperth Mónika vi-
dék- és területfejlesztési miniszter volt,
aki az egyik versenyszámban díjat is adott
át. A nap folyamán Méhes Lajosné pol-
gármester asszony kalauzolásával a mi-
niszter asszony megtekintette a felújított
mûvelõdési házat. Errõl külön írásban
számolunk be.

Eredmények

1. vrsz. — B1/a stílusverseny, kezdõ lova-
sok: Fa Lili, Abkarovits József, Makói
Ágnes.

2. vrsz. — B1/b stílusverseny, kezdõ lo-
vak: Fodor Gábor, Zsolnai Dénes, Bartos
Miklós.
3. vrsz. — B/1c nyitott versenyszám: Bog-
nár Bernadett Éva, Tóth Márk, Nagy Sá-
ra Nauzika.
4. vrsz. — B2 ifjúsági versenyszám: Király
Cintia, Leszli Veronika, Leszli Veronika.
5. vrsz. — B2 nyitott versenyszám: Bálint
László, Szabó Zsolt, Fodor Gábor.
6. vrsz. — B3 nyitott és ifjúsági verseny-
szám: Fodor Gábor, Györgyi Barnabás,
Sebõk János.
7. vrsz. — C3 puissance verseny: Orosz
Milán, Erdélyi Tamás, Bálint László, Se-
bõk János.

C0, B1, 2, 3, korlátugratás

1. vrsz. — C0: Ofenbehrer Heléna, Har-
mat Gábor, Marosi András.
A jó szervezést, a figyelmes vendéglátást,
a nagyszámú közönség lelkesedését, a
szíves alapi vendéglátást minden vendég
dicsérte. A lovasok és a zsûri egyaránt úgy
nyilatkozott, hogy ha a továbbiakban is
lesz a rendezvény szervezéséhez erõ, jö-
võre is eljönnek.

Hargitai Lajos

Az alapi díjugrató lovasversenyrõl ha-
zafelé tartva egy szép kanca által

húzott lõcsös kocsival találkoztam. Mel-
lette futott a csikaja. A kocsi után kantár-
száron ügetett a másik ló. A háború elõtti
uradalmi szekér ifj. Forster József tulaj-
dona. Büszkén ült fenn a bakon, méltán,
hiszen igazán szép fogatot hajtott. Mel-
lette és mögötte ültek még négyen, akik
vele tartottak Rétszilasig. Az alapi vasút-
állomás elõtt a dûlõúton megálltak. Kell
egy kis pihenõ a lovaknak, akik — amint
megállt a kocsi —, rögtön jóízûen harap-
ni kezdték a friss májusi füvet. A szekér
mellett baktató kiscsikó azonnal az anyja
hasaaljára hajolt és szopni kezdett.
Józsi leugrott a bakról. Régi ismerõsként
üdvözöltük egymást. Kicsi gyerekként
édesanyjával járt a népdalkörbe. Ott ta-
nulta meg tisztelni az õsök kultúráját. Ezt
a kocsit is azért vette 25.000 Ft-ért, a pa-
raszti hagyomány tiszteletéért. Meg-
mondta a régi gazdájának, akitõl vette,

hogy nála húsz év múlva is mûködõképe-
sen, megbecsülve, jó állapotban láthatja.
Valóban olyan a kocsi, mintha nemrég
készítették volna. Szín alatt tartja otthon,
Hadnagypusztán, lefestette gondosan, a
mozgó részek pedig bõségesen kaptak

kocsikenõcsöt. Az oldalán díszes fatáb-
lán a gazda neve áll: Forster József,
Rétszilas, Hadnagypuszta.
A kis pihenõ után továbbindultak a kocsi-
val hazafelé.

Hargitai Lajos

Lõcsös kocsin hazafeléLõcsös kocsin hazafelé
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Alap új mûvelõdési háza
A felújítással megszépült az alapi kultúrház. Még nincs teljesen
kész, de közeledik a befejezés. Szombaton délben Lamperth
Mónika vidék- és területfejlesztési miniszter megtekintette a
szépen felújított intézményt. A helyiségeken Alap polgármes-
tere, Méhes Lajosné és az építõ cég vezetõi, Fodor János és fia
vezették végig az illusztris vendéget, aki nagy elismeréssel adó-
zott, hogy ebben a nehéz idõben képes volt a település egy ilyen
beruházást végigvinni.

Innen az önkormányzat tanácsterméhez mentek, ahol a térség
polgármestereinek tartott tájékoztatót a miniszter asszony a
kistérségek fejlesztési lehetõségeirõl. Hangsúlyozta, hogy a
Sárbogárdi kistérség nem tartozik a leghátrányosabb térségek
közé, bár mindenki a saját hátizsákját érzi a legsúlyosabbnak.
Az alapi példa is azt bizonyítja: ha vannak határozott célok, ak-
kor meg lehet azokat valósítani. Meg lehet találni a megfelelõ
forrásokat. Ennek kulcsa a települések összefogása. Erre valók
a kistérségi társulások, amelyeket használni kell arra, amire va-
lók, az intézményrendszerek integrált, közös mûködtetésére.
A hozzászóló polgármesterek felvetették, hogy a mezõgazda-
ság fejlesztésével nem törõdnek, pedig a vidék fejlõdésének a
mezõgazdaság a kulcsa. A pályázati pénzekbõl nem jut a Mezõ-
föld déli részére. Hiába az egyik legfejlettebb Fejér megye, a dé-
li falvak sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint a leghátrá-
nyosabbnak nevezett nyírségi falvak. A megye túlfejlett északi

része hatalmas árnyékot vet a megye déli részére, és eltakarja a
napot, a fejlesztési forrásokat. A déli rész az északinak adott fej-
lesztési lehetõségek morzsáival is megelégedne, de még a mor-
zsánál is kevesebb jut ide. Szó esett arról is, hogy a megyei ön-
kormányzatok is nagyon nehéz anyagi helyzetben vannak,
amelyeknek a területi ellátású intézmények mûködtetése is a
feladata.
Nagy Lajos alsószentiváni polgármester a pályázatokkal kap-
csolatban nagy gondként említette, hogy a hátrányos helyzetet
tovább fokozza a pénzhiány. A kistelepüléseknek nincs pénzük
a pályázati önrész fedezésére. Kérdezte, hogy ebben tudna-e
segíteni az állam. Ehhez kapcsolódott Magyar József, Mezõ-
szilas polgármestere, aki elmondta, hogy a Sárbogárdi térség 10
településébõl 6 hátrányos helyzetû. Saját forrás hiányában fej-
leszteni csak hitelbõl tudnak. A társulási törvény problémája-
ként felvetette, hogy nem jó a lakosságszám-arányos szavazás.
A sárbogárdi kistérség esetében is az a helyzet, hogy emiatt Sár-
bogárd egyedül meg tudja vétózni a déli térség minden törekvé-
sét. Nem jó az a helyzet, ha egy város arra akarja kényszeríteni a
vidékét, hogy úgy táncoljon, ahogy õ fütyül.
A találkozó végén Méhes Lajosné az „Alapi táncok” címû köny-
vet adta emlékül a miniszter asszonynak. Lengyel Zoltán or-
szággyûlési képviselõ egy csokor virággal kedveskedett.

Hargitai Lajos

19 ÉVES ÖREGDIÁKOK
Fennállásának 19. évfordulóját ünnepelte a Petõfi Sándor Gimnázium
Öregdiákjainak Egyesülete május 19-én délután, a mûvelõdési köz-
pontban.
Közgyûléssel vette kezdetét a jeles esemény, ahol Szénási István elnök
egy szép beszéddel köszönt le posztjáról. Helyét és a megtisztelõ felada-
tot a fiatalabb generációt képviselõ Horváth István tanárnak adta át,
akit egyhangúlag választott új elnökké a tagság. Szénási István lemon-
dását a nagy távolsággal indokolta (mivel feleségével elköltöztek
Vajtáról), mely az utóbbi idõben akadályozta elnöki feladatainak
elvégzésében.
Az egyesület mûködésével kapcsolatos beszámolókat követõen a gim-
názium diákjai adtak mûsort az öregdiákoknak. Frappáns összeállítás-
nak lehettünk tanúi, melyben szerepet kapott vers, próza, hangszeres
muzsika, és végül, de nem utolsó sorban a diákszínjátszók Szegény
Dzsoni és Árnika címû elõadása, Leszkovszki Albin rendezésében (az
elõadást a Bogárdi TV-ben közzétesszük).
A délután baráti beszélgetéssel folytatódott.

Hargitai Kiss Virág
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Vidám nap Dégen
A dégi általános iskolában hétvégén vidám családi napot rendeztek.
Az iskola udvarán felállított szabadtéri színpadon láthattunk éne-
kes, táncos produkciókat. Az iskola ötödikes színjátszói a János vi-
tézt adták elõ saját feldolgozásban, nagy sikerrel. Derültséget kel-
tett a közönségtõl búcsúzó befejezõ mondatuk: „Ez az elõadás nem
jöhetett volna létre, ha nincs az ötödik osztály.” Szüleik, nagyszüleik
és természetesen tanáraik lelkesen tapsoltak nekik a jó humorú elõ-
adásért. Az iskola oldalában az év során készült legszebb rajzok, kis-
plasztikák, egyéb dísztárgyak kerültek kiállításra, köztük a felnõttek
munkái is. Szavazni is lehetett, hogy kinek melyik tetszett a legjob-
ban.

/H/

Esküvõ a kastélyparkban
A dégi kastély és a kastélypark egyre felkapot-
tabb esküvõk megtartására.
Szombaton végeláthatatlan hosszú sorban,
tülkölve kanyarodtak a kastélyhoz vezetõ útra
a feldíszített autók. Mezõszilasról érkezett az
esküvõre a násznép, hogy a kastélyparkban
mondhassa ki az ifjú pár a boldogító igent. A
mennyasszonyt és a võlegényt népviseletbe
öltözött, kackiás bajuszú võfély vezette fel a
Görögforráshoz a rózsalugason át. Ott várta
õket az anyakönyvvezetõ. Romantikus kör-
nyezetben, évszázados fák alatt, a mindenütt
nyíló erdei virágok ezer illatától körülvéve
mondták a fiatalok az örök hûséget
megpecsételõ eskü szövegét. Fogadalmukat
ezer madár dala kísérte.
Bizonyára ez az esküvõ életre szóló emlék ma-
rad számukra.

/H/

Ivó-nap a nyugdíjasoknál

Minden évben megrendezik a sárbogárdi nyugdíjasok a férfiak ünnepét Ivó-nap-
ján. A klub nõtagjai versekkel, énekkel, ajándékkal készültek. Minden férfi egy

népviseletbe öltözött dobozos sört kapott ajándékba. Elhangzott Csokonai: Szere-
lemdal a csikóbõrös kulacshoz címû verse is. A klub énekkara az alkalomhoz illõ dalo-
kat énekelt.

/H/

„A felejtés számûzetés.
Az emlékezés szabadulás.”

(Báál Sém Tov nyomán)

MEGHÍVÓ
1944 nyara történelmünk egyik legsötétebb
korszaka, amikor a „modern tudományos
rasszizmus és antiszemitizmus céltáblájának
tekintett embercsoportokat” gettókba gyûj-
tötték, majd haláltáborokba hurcolták. Ez tör-
tént a volt sárbogárdi járásban is. A sárbogár-
di izraelita temetõben felállított emlékoszlo-
pon olvasható a Sárbogárdról és a környék te-
lepüléseirõl elhurcolt áldozatok neve. A több-
éves hagyományt folytatva, május utolsó va-
sárnapján emlékezünk meg róluk, és egyben
tiltakozunk az erõszak, a vallási, faji megkülön-
böztetés ellen.
Ebben az évben, május 27-én, déli 12
órakor tartjuk megemlékezésünket

az izraelita temetõben.
Kérjük, tisztelje meg személyesen ezt a kegye-
letteljes eseményt. Emlékezzünk együtt az ál-
dozatokra.

Juhász János polgármester,
valamint az ünnepség szervezõi
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Romafesztivál
Sárbogárdon

Kispályás futballmeccsekkel és Mini Police vetélkedõvel
vette kezdetét a sárbogárdi roma közösség hagyományõr-

zõ fesztiválja szombaton délelõtt. Ahogy haladt fölfelé a nap az
égen, úgy látogattak ki egyre többen a rendezvény helyszínéül
szolgáló sárbogárdi sporttelepre. Az ifjak voltak a legfrisseb-
bek, mert õk már rég rúgták a bõrt és járták körbe a rendõrségi
vetélkedõ állomásait — egy elkövetõ után nyomozva —, mire a
felnõttek kijöttek a pályára. Persze, az ebédrõl gondoskodó sza-
kácsok is ott serénykedtek már a sportöltözõ aulájában. Hatal-
mas kondérjaikban a legkülönfélébb étkek rotyogtak, a roma
ízvilág szerint készítve.

Délután a zenéé volt a fõszerep. Bíró Kriszti, Sárkeresztúr
gyöngyszemei, a Két zsivány, majd este a Rozgonyi—Varga-
duó szórakoztatták a közönséget. Sárbogárd új cigányvajdája,
Zentai Béla (alias Pöttyös) nyitótánccal bátorította a színpad
körül állókat és az asztaloknál ülõket, hogy adják át magukat a
felhõtlen kikapcsolódásnak.

Hargitai Kiss Virág

Kölyökidõ

Csütörtökön a Gyermekekért Alapítvány rendezett gyermek-
napot a Mikes közi óvodában. Két légvárat állítottak fel, volt
arcfestés, táncház, versenyjátékok a gyerekeknek.
Az alapítvány pályázati pénzbõl teremti elõ e rendezvények
költségeit, amivel járják az ország óvodáit.

/H/

Gyereknapi
ajándék

Új mászókát állítottak fel a
sárhatvani óvoda és klub
udvarán csütörtökön. Mint
azt Rigó László alpolgár-
mestertõl megtudtam: ab-
ból a keretbõl vásárolták az
udvari játékot a sárhatvani
közösségnek, amit még ko-
rábban tíz képviselõ hozott
létre, és amelybõl jó célokat
igyekszenek finanszírozni.
Nemcsak a sárhatvani, ha-
nem a rétszilasi gyerekek is
kaptak mászókát, amit —
biztos vagyok benne — még
a hivatalos avatóünnepség
elõtt birtokba vesznek.

Hargitai Kiss Virág
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A Black Time-os lányok ismét az
Európa-bajnokságon és a világkupán

Van ugyan még vissza országos verseny a
hip-hop táncosok részére, de az eddig
megrendezett versenyeken a sárbogárdi
lányok közül már többen kivívták a jogot
a júniusban megrendezésre kerülõ grázi
Európa-bajnokságra és az októberi
brémai világkupára.
A március 11-én, Százhalombattán meg-
rendezett versenyen, a junior kategóriá-
ban a Nagy Zita—Fûrész Anna duó — 40
induló közül — 1. helyezett, Farkas Mar-
garéta egyéniben — 48 induló közül — 2.
helyezett lett.
A verseny érdekessége volt, hogy a CSO-
PORT a felnõttek között indult. A cél a
döntõbe jutás volt. A várakozásokat fe-
lülmúlva a felnõtt mezõnyben a 4. helye-
zést érte el a csapat. Az eredményhirde-
tés után derült ki, hogy az átlagéletkor
(13,85 év) miatt kizárják a csapatot, mert
a felnõtteknél a betöltött 15 év az alsó
korhatár. A bemutatkozás azonban meg-
volt!
A felnõttek között indult, és a döntõbe
jutott a két pesti csapat is. Az eredmény:
1. és 6. helyezés.
Április 15-én a Black Time Szegeden vett
részt a III. X-treme Hip-hop Kupán, ami
a Magyar Divat és Sporttánc Szövetség
pontszerzõ magyar bajnoksága. A ver-
senyzõk ismét taroltak.

Eredmények
— Hip-hop junior duó „A” kategória:
Fûrész Anna—Nagy Zita 1. hely; Bíró Vi-
vien—Farkas Margaréta 3. hely.
— Hip-hop junior szóló „A” kategória:
Farkas Margaréta 1. hely; Nagy Zita (éle-
te elsõ szólóversenyén) 3. hely.

— Felnõtt (szóló): Ódor Dániel 1. hely.
— Felnõtt (duó): Ódor Dániel—Balogh
Melinda 1. hely.
— Felnõttcsoport: 1. hely; felnõttformá-
ció: 1. hely.
A kvalifikáció miatt nagy jelentõsége volt
az április 28-30-a között, Dunaújváros-
ban megrendezett, duplapont-szerzõs
versenynek. A lányok itt is derekasan
helytálltak.
Junior hip-hop szóló „A” kategória: Far-
kas Margaréta 2. helyezés, Nagy Zita 10.
helyezés.

Junior hip-hop duó „A” kategória: Fû-
rész Anna—Nagy Zita 1. helyezés, Bíró
Vivien—Sáfrány Loretta 6. helyezés.
Felnõtt hip-hop duó „A” kategória: Hé-
ricz Nikolett—Vitéz Dóra 6. helyezés.
(Életük elsõ felnõtt versenye volt! Szív-
bõl gratulálunk nekik!)
A versenyeken minden megfelelõen ala-
kult, hiszen sikerült a kvalifikáció. Júni-
usban és októberben újra szoríthatunk
értük.
Gratulálunk!

-való-

Mészöly-
napok

Múlt héten rendezték a Mészöly-napo-
kat a Mészöly Géza Általános Iskolá-
ban. A sportrendezvények, vetélkedõk
és sok egyéb program mellett a rendõr-
ség Mini Police vetélkedõjére is sor ke-
rült pénteken.

Aznap délután a mûvelõdési központ-
ban tartották a Mészöly-gálát, amelyen
a szülõk elõtt bemutatkoztak az iskola
kulturális közösségei, színjátszói, éne-
kes, hangszeres szólistái és csoportjai.

/H/
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X V I . A B A N A P O K 2 0 0 7 .
Május 31., csütörtök

A délután folyamán: Jurtaállítások, indián sátor-
készítés és felállítás.
Este: táltos mondák, beszélgetések, zene tábor-
tûznél.

Június 1., péntek
Zenepavilon

— 17 órakor: ünnepélyes megnyitó;
— 18 órakor: Baranta harcmûvészeti bemutató;
— 24 órakor: utcabál — deciBAND zenekar.

Sörsátor, nagyszínpad
— 20 órakor: Mystery Gang — Rockabilly Trio;
— 22 órakor: Fenyõ Miklós koncert.

Kultúr elõtti tér, gyerekprogramok
— 14—17 óráig: Tintaló Cirkusz — Felhõvadá-
szat.

Fórum—Kultúr tér
Hagyományok forrása
Népmûvészeti vásár, kiállítások, elõadóestek.

Kultúr Közösségi Ház
— 14 órakor: Endrey-Nagy Attila festõmûvész
kiállításának megnyitója;
— 14—17 órakor: társasjátékok kicsiknek és
nagyoknak;
— 14—20 órakor: Hüllõ ZOO kiállítás;
— 15 órakor: Mi a haza? — elfeledett versek a
hazaszeretetrõl; elõadó: F. Dõry Magdolna vers-
mondó.

Fórum nagyszínpad
— 18 órakor: Vad Fruttik;
— 19.30 órakor: 30Y;
— 21.15 órakor: Supernem;
— 23 órakor: Depresszió.

Vakegér Kocsma
— 22 órakor: No Stress Band koncert.

China Town party sátor
— 22 órakor: Dj. Guru, Dj. Peet.

Utca
Hagyományok forrása, Civil Szervezetek utcája,
Ízek utcája, borsátor, vidámpark.

Forrásszínpad
— 16.30 órakor: regölés;
— 17.30 órakor: megnyitó.
Köszöntõ: Steixner István — Sárvíz Alkotómû-
hely.

Kultúr — moziterem
— 15.30 órakor: Solymári KUD — Art Pincega-
léria alkotókörének kiállítása;
— 18 órakor: Baráth Gabriella elõadása —
Szimbólumok és térenergetika;
— 22.30 órakor: No-Compromiss kon-
cert(rock);
— 24 órakor: Sicitur Adastra koncert (rock).

Udvar
— 15 órakor: jurtakiállítások megnyitása,
Baráth Gabriella festõmûvész, dunaújvárosi Ke-
recsen Íjászklub;
— 1 órakor: táltos mondák, beszélgetés a tá-
bortûznél.

Június 2., szombat
Zenepavilon

— 12.30 órakor: Kotkoda énekkar (Tök);

— 13 órakor: faluebédhez szól a nóta — Kere-
kes Kati és társai;
— 14 órakor: Trabarna-kabaré;
— 15 órakor: operett és híres dallamok —
Leblanc Gyõzõ és Tóth Éva;
— 16 órakor: Ritmo Latino brazil—kubai tánc-
együttes;
— 16.40 órakor: Soobie-doobie — akrobata
rock and roll és swing;
— 22 órakor: Keleti Varázslat Orientális Has-
táncstúdió bemutatója;
— 22.30 órakor: tûzzsonglõrök;
— 23 órakor: utcabál — Coco-Loco — csípõte-
kerõ trópusi karneválzene.

Kultúr Közösségi Ház
— 10 órakor: Hüllõ ZOO kiállítás;
— 15 órakor: ABAI ÜZENET(Aba message) —
Szalay Péter filmje;
— 20 órakor: táncház a Galiba zenekarral.

Kultúr elõtti tér — gyerekprogramok
— 10 órakor: Liliputi Játszóház;
— 10 órakor: Sárkányvadászat;
— 11 órakor: Paprika Jancsi bábelõadás.

Fórum—Kultúr tér
Hagyományok forrása
Népmûvészeti vásár, kiállítások, elõadóest.

Sörsátor, nagyszínpad
— 18.30 órakor: Republic;
— 20.30 órakor: Rúzsa Magdi koncert.

Fórum nagyszínpad
— 18 órakor: Kaukazus;
— 19.30 órakor: Magna Cum Laude;
— 21.15 órakor: Kiscsillag;
— 23 órakor: Quimby.

Vakegér kocsma
— 21 órakor: Mulatós zene — Rupp István.

Sport
— 6 órakor: horgászverseny az Abai Horgász
Egyesület szervezésében (horgásztó);
— 10 órakor: kézilabda ifjúsági bemutató mér-
kõzések (ált. isk.);
— 10 órakor: sárkányrepülés Tóth Fricivel
(Lómezõ).

Fórum étterem
— 10 órakor: Szellemvidék — irodalom és
gasztronómia: In memoriam Hamvas Béla, köz-
remûködik a Bartina zenekar.

China Town party sátor
— 22 órakor: Dj. Guru, Dj. Peet.

Utca
— 11 órakor: Citroën „Kacsa” bemutató és fel-
vonulás, Fekvõkerékpárosok Egyesületének fel-
vonulása;
— 12 órakor: faluebéd;
— 14 órakor: SZOMSZÉDOLÁS lovas fogatok-
kal és kisvasúttal.

Utca
Hagyományok forrása, Civil Szervezetek utcája,
ízek utcája, borsátor, vidámpark.

Forrásszínpad
— 15 órakor: Megtub Trió koncert.

Kultúr — moziterem
— 16 órakor: Nyitott történelemóra! Dr. Kiszely
István elõadása hagyományainkról;
— 18 órakor: Kósza Band koncert ;
— 24 órakor: Rudenez koncert.

Udvar
— 10 órakor: zenés táncház gyerekeknek duda-
szóra;
— 14 órakor: azték hagyományok és táncok
bemutatója;
— 15 órakor: íjászbemutató és lövetés;
— 1 órakor: táltos mondák, beszélgetés a tá-
bortûznél.

Június 3., vasárnap
X. Sárvíz Mûvészeti Fesztivál

— 8 órakor: zenés ébresztõ;
— 8 órakor: ostorosok faluébresztõje;
— 9.30 órakor: fúvószenekarok,
mazsorettcsoportok felvonulása;
— 10 órakor: a Sárvíz Mûvészeti Fesztivál meg-
nyitója;
— 10 órakor: fúvószenekarok és
mazsorettcsoportok bemutatói (zenepavilon);
— 15.30 órakor: Fehérvári Huszárok bemutató-
ja (Vörös kakas fogadó);
— 16 órakor: néptáncgála (zenepavilon);
— 18 órakor: African Dance and Drum Show
— African Melody;
— 19 órakor: divatbemutató, Royal Gold abai
társastánccsoport;
— 20.30 órakor: VI. Sárvíz Szépe — szépségki-
rálynõ-választás;
— 22 órakor: TÁLTOS FIAI — zenés tûzijáték
(focipálya);
— 22.30 órakor: záróbál a Buli van! zenekarral.

Kultúr elõtti tér — gyerekprogramok
— 10 órakor: Hüllõ ZOO kiállítás;
— 10 órakor: kézmûves népi játszóház;
— 14 órakor: Vasilache- bábjáték

Fórum—Kultúr tér
Hagyományok Forrása
Népmûvészeti vásár, kiállítások, elõadóest.

Katolikus templom
— 11 órakor: mise.

Református templom
— 10.30 órakor: ökumenikus istentisztelet.

Sport
— 10 órakor: sárkányrepülés Tóth Fricivel
(Lómezõ);
— 10 órakor: ABA Kupa — autókrosszverseny
(Lómezõ);
— 16 órakor: ABA Kupa — eredményhirdetés
(Vörös kakas fogadó).

Utca
Hagyományok Forrása, Civil Szervezetek utcája
Ízek utcája, borsátor, vidámpark, búcsú.
HAGYOMÁNYOK FORRÁSA

Forrásszínpad
— 14 órakor: Tabulatúra koncert;
— 17.30 órakor: Nem mindenki férfi (bobék) kon-
cert.

Kultúr — moziterem
— 16 órakor: Sólyomfi Nagy Zoltán elõadása:
Táltosok üzenete a mai embernek — zenés elõ-
adás.

Udvar
— 13 órakor: Capoeira bemutató;
— 14 órakor: hagyományõrzõ és népi játszóház;
— 15 órakor: középkori páncélos harcbemutató.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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I. Suzuki Barta Nõi Amatõr Kézilabda-bajnokság
III. forduló eredményei

Qualitybuild—Varázs Garázs
24-13 (12-6)

Vezették: Takács L., Rehák S. E mérkõ-
zést 22-én 20.00 órakor láthatták felvétel-
rõl a Bogárdi TV mûsorán.

Suzuki Barta—Sárosd 16-16 (9-9)
Vezették: Takács L., Sárközi L. Suzuki
Barta: Huszár, Berki, Vámosiné, Kiss M.,
Koncz, Barta A., Böröczki. Csere: Erlich,
Roszkopfné, Kakas, Kiss Gy., Békési,
Barta A., Végh. Sárosd: Pribék, Pribék-
né, Holcz, Tóthné, Paudicsné, Arany,
Kovács. Csere: Hollósiné, Barátné.
Meglepetésre a sárosdi csapat vezetett a
mérkõzés elején két-három góllal. Gyors
indításokkal operált a Suzuki Barta csa-
pata, mely a végén bejött. A két egyen-
rangú csapat mérkõzése nem hozott dön-
tést, bár a sárosdi csapat óvást nyújtott be
a mérkõzés után. A játékvezetõk és a
jegyzõkönyvvezetõk az óvás tárgyát meg-
beszélték, a mérkõzés eredményét a pá-
lyán elért 16-16-os döntetlennel hagyták
jóvá. Hétméteres: 4/2 ill. 3/1. Kiállítás: 0
ill. 0.

Sárbogárd (ÖTYE)—
Gázmodul-Fair Bútor 22-8 (11-5)

Vezették: Sárközi L., Rehák S. Sárbo-
gárd: Némethné, Herczeg, Takács, Föl-
diné, Killerné, Háriné, Horváth. Csere:
Menyhárt, Lepsényiné, Reiter, Molnár-
né. Gázmodul-Fair Bútor: Dallosné,
Dallos V., Dallos K., Szántó, Farkas,
Lekner, Tar. Csere: Kristóf, Szõnyegi,
Ujj, Kapoli.

Türelmetlen volt a Gázmodul-Fair. Na-
gyon rossz felfogásban, enerváltan kézi-
labdáztak. Sem a védekezõ, sem a táma-
dó játékkal nem sokat törõdtek, hiába vé-
dett jól Dallosné, a nagy gólarányú gyõ-
zelmet õ sem tudta megakadályozni. Sár-
bogárd csapata végig uralta a mérkõzést,
remek teljesítménnyel. Némethné és
Menyhárt is remekelt a kapukban. Hét-
méteres: 4/3 ill. 3/2. Kiállítás: 0 ill. 2 perc.

Sárszentmiklós (SMIKI
Team)—Cosa Nostra

21-18 (10-6)

Vezették: Takács L., Rehák S. SMIKI
Team: Rigóné, Horváth, Horváthné,

Soós, Tóth A., Kiss, Pajor. Csere: Vitéz,
Viski, Szabóné, Plájerné, Fekete.

Szoros mérkõzést vívott a két csapat. Az
elején a Cosa Nostra nehezen melegedett
bele a játékba, míg a SMIKI TEAM biz-
tos játékkal szerzett elõnyt az elsõ félidõ-
ben. A végén majdnem elszórakozták a
mérkõzést a sok helyzetet kihagyó Cosa
Nostra ellen, a büntetõkrõl nem is beszél-
ve. A Cosa Nostra játékán megmutatko-
zott az összeszokatlanság, hisz most ját-
szottak (a sok sérülés ellenére) együtt
elõször. Hétméteres: 6/3 ill. 8/4.

Tabella

1. Sárbogárd (ÖTYE) 3 - - 80-30 6

2. SMIKI Team 3 - - 54-45 6

3. Mezõszilas 2 - - 49-32 4

4. Qualitybuild 2 - 1 56-51 4

5. Gázmodul-Fair Bútor 1 - 2 36-48 2

6. Suzuki Barta - 1 1 32-48 1

7. Sárosd - 1 2 26-47 1

8. Cosa Nostra - - 2 27-33 0

9. Varázs Garázs - - 3 36-67 0

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden

kedves érdeklõdõt,
kicsiket és nagyokat, fiatalokat
és idõseket a sárszentmiklósi

sportegyesület pályáján a

XII. BRUZSA MIKLÓS
LABDARÚGÓ-

EMLÉKTORNÁRA

(„nagypálya”)

2007. május 26-án
(szombat), 8 óra 15 perctõl.
Program: 8.00 óra: gyülekezõ; 8.15
óra: megemlékezés a sírnál, koszo-
rú elhelyezése; 8.30 óra: ünnepé-
lyes megnyitó, sorsolás; 9.00—
13.00 óra: csoportmérkõzések, elõ-
döntõ, döntõ, eredményhirdetés.
A rendezvény helyszínén egész nap
büfé üzemel.

Szervezõk,
Sárszentmiklósi Általános Iskola

Lövészverseny Sárbogárdon
Nemcsak helybõl, hanem más
településekrõl is szép számban
érkeztek résztvevõk a sárbogár-
di Flórián 07 Lövészklub verse-
nyére szombaton. A zömében
középkorú férfiak mellett egy-
két hölgy is fegyvert ragadott,
hogy megmutassák, õket sem
akármilyen fából faragták.
Az indulók több kategóriában
mérték össze szakértelmüket.

Az Alba Regia Kupa II.
fordulójának eredményei

0,22 sportpisztoly (20 lövés)
versenyszámban

I. Papp László, Zámolyi LK, 189 k.e; II. Csordás
Gergely, Zámolyi LK; III. Tóbiás Nándor, DLSE,
181 k.e.
0,22 sportpisztoly — csapat (20 lövés)

versenyszámban
I. Zámolyi LK: Papp László, Csordás Gergely, Far-
kas Zoltán, 554 k.e; II. DLSE: Ádám Kirill, Horváth
Ferenc, Tóbiás Nándor, 533 k.e; III. Alba Volán
SC: Farkas Ferenc, Pálfi László, Könczöl István,
477 k.e.

0,22 kispuska (nyílt irányzék) —
(30 lövés) versenyszámban

I. Kalmár Ferenc, Sasszem Mór, 276 k.e; II.
Govnik Tamás, Tordas SE, 246 k.e; III. Barátki
László, Tordas SE, 232 k.e.
0,22 kispuska (nyílt irányzék) csapat —

(30 lövés) versenyszámban
I. Sasszem, Mór: Kalmár Ferenc, Kapási Béla,
Sógorka Zsolt, 723 k.e; II. Tordas SE: Govnik Ta-

más, Barátki László, Farkas István, 704 k.e; III.
Alba Volán SC: Penthe János, Penthe Viktória,
Szatmári Szabolcs, 587 k.e.

0,22 kispuska (zárt irányzék) —
(30 lövés) versenyszám

I. Csordás Gergely, Zámolyi LK., 285 k.e; II. Papp
László, Zámolyi LK., 282 k.e; III. Sóforka Károly,
Sasszem Mór, 281 k.e.
Központi gyújtású pisztoly — (20 lövés)

versenyszámban
I. Szûcs Ákos, Alba Volán SC, 173 k.e; II. Horváth
Ferenc, DLSE, 172 k.e; III. Botos Zoltán, Alba Vo-
lán SC, 171 k.e.

0,22 sportpisztoly — nõi (20 lövés)
versenyszámban

I. Moncz Judit, Alba Volán SC, 177 k.e; II. Pálfiné
Tóth Erika, Alba Volán SC, 166 k.e; III. Varga
Attiláné, Alba Volán SC, 25 k.e.
A rendezvény megszervezését a sárbogárdi ön-
kormányzattól kapott pályázati támogatás nagy-
ban segítette.

Hargitai Kiss Virág
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É R T E S Í T É S
Értesítjük tisztelt fogyasztóinkat, hogy
2007. május 30-án Kislókon, illetve

2007. május 31-én
Nagyhörcsök területén

9-14 óra között karbantartás miatt

VÍZHIÁNY várható.
Megértésüket elõre is köszönjük!

SÁRRÉT-VÍZ KHT.

A Sárréti Vízi Társulat

2 fõ munkatársat felvesz

GÉPKOCSIVEZETÕI,
nehéz- és könnyûgép-
kezelõi végzettséggel.

Sárbogárd, Árpád u. 8.

Telefon: 06 (25) 508 395

Szilasi sikerek
Május 18-án és 19-én zajlott a „Készülj fel!” katasztrófavédelmi
ifjúsági verseny döntõje a Csillebérci Ifjúsági és Szabadidõ Köz-
pontban, a verseny fõvédnöke dr. Lamperth Mónika önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszter volt. A viadalt az általá-
nos iskolások között a Fejér megyei mezõszilasi Németh László
Általános Iskola, a középiskolások között a Bács-Kiskun me-
gyei II. Rákóczi Ferenc Mezõgazdasági, Közgazdasági, Infor-
matikai Szakközépiskola és Kollégium nyerte.
A valaha szebb napokat látott, és a maga idejében hatalmas
presztízsû Csillebérci Ifjúsági és Szabadidõ Központban május
18-án, pénteken délben már javában zajlott az élet, megérkez-
tek az elsõ versenyzõk, az ország összes megyéje, a fõváros
egy-egy négytagú általános és középiskolás csapatot küldött,
vagyis összesen 160, 13-19 év közötti tanuló készült arra, hogy
összemérje tudását. A pénteki megnyitón Hoffmann Imre tû.
dandártábornok, az OKF hatósági fõigazgató-helyettese mon-
dott köszöntõt, és õ nyitotta meg a kétnapos rendezvényt.
A megnyitót és a technikai értekezletet követõen a gyerekek
számítógépes kvízjáték formájában teljesítették az elméleti
versenyt. A péntek este vetélkedõvel és zenés-táncos mulatság-
gal ért véget.
A szombat a gyakorlati feladatok megoldásának jegyében telt.
A versennyel párhuzamosan szórakoztató programok zajlot-
tak: bemutatkoztak a Pannon Kutyás Kutató—mentõ Csapat
két- és négylábú tagjai, lehetett quadozni, bekukkantani egy
VFCS-kocsiba, a bátrabbak kipróbálhatták a Budapesti Ön-
kéntes Mentõ Egyesület Katasztrófa-elhárítási Csoportjának
kalandpályáját.

Az általános iskolások versenyét a Fejér megyei Németh László
Általános Iskola csapata nyerte a Vas megyei Püspöki Általá-
nos Iskola és a Békés megyei Murony—Kamut Közös Igazgatá-
sú Közoktatási Intézmény csapata elõtt. Az elsõ helyezett álta-
lános iskolások könyvet, érmet, serleget, táborozást és uszodai
próbamerülést kaptak.
A mezõszilasi Németh László Általános Iskola 6. éve vesz részt
a katasztrófaversenyeken. 5 alkalommal bejutottunk az orszá-
gos döntõbe. Ezúttal elsõ helyezést ért el iskolánk és így gyõzött
az általunk képviselt Fejér megye. A felkészítõ tanár: Prikkel
Ferencné, Kalauz Zsuzsanna 3. éve foglalkozik a diákokkal. A
csapat tagjai a 8. évfolyamosok: Varga Nikolett, Cseh Patrik,
Maron János, Tulok László. Az elérhetõ 200 pontból 197 pont-
tal nyertek. Varga Nikolett 3. éve erõsíti a csapatot az országos
versenyeken.

Borza Vilma

Munkásfelvétel
Folyik a dolgozók meghallgatása a volt szov-
jet laktanyánál épülõ ásványvíz-palackozó
üzemnél. Bereczk Imre elmondta, hogy igen
nagy az érdeklõdés a munkahelyek iránt. A
munkások mellett négy német nyelvtudással
rendelkezõ mûszaki szakembert is keresnek.
Sokan hívják telefonon is a felvétel ügyében a
céget. Mindenkit kérnek, hogy ne telefonon
próbáljanak jelentkezni. Ha valaki komolyan
érdeklõdik a munkahely iránt, írásban adja
be fényképes önéletrajzát. Ha két egyforma
pályázó van, elsõsorban a leinformálható he-
lyieket veszik fel. Aki nem ad be fényképes
önéletrajzot, azzal nem tudnak foglalkozni.

/H/

A KVJ Mûvek Zrt. (2421
Nagyvenyim, KVJ Mûvek út 2.)

azonnali belépéssel felvesz
3 mûszakos munkarendbe:

– GÉPKEZELÕT prés- és
ponthegesztõ üzembe;

– SZERSZÁMKÉSZÍTÕT.
Közlekedés: szerzõdéses járattal.

Jelentkezni a fenti címen, valamint
az alábbi telefonszámon lehet:

06 (25) 259 450/102-es mellék.

Helyesbítés
Elõzõ lapszámunkban írtunk a
„Mackótologató” betörõkrõl.
Nem az utcai járókelõk riasztották
a rendõröket, mint ahogy az a lap-
ban olvasható volt, hanem a víz-
mûvel szembeni lakó, aki a kapu
zörgésére kijött és meglátta a be-
törõket. Õ szólt a rendõröknek, és
rákiabált a fiatal suttyókból álló
betörõbandára. A figyelmes
szomszédnak bizonyára megkö-
szönik az éberségét és a bátorsá-
gát a vízmû dolgozói és a rend-
õrök.

/H/

Sárbogárd és környékérõl keresünk
4 fõ személyt nemzetközi

jogosítvánnyal

FUVAROZÓI MUNKAKÖR
betöltésére, sárbogárdi telephelyre.

Német nyelvtudás elõnyt jelent.
Waterdeep Kft.

Jelentkezés a volt szovjet laktanyában.

Tinódi gyereknap
május 26-án, szombaton

13 órától a Tinódi utca végén,
a vasúti sportpályán.

Tûzoltó-, rendõrbemutató, légvár,
Fortuna Rádió, este diszkó.

Mindenkit szeretettel várunk!
Tinódi Öntevékeny Csoport
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Sárbogárd—Lajoskomárom 4-1 (2-1)
Sárbogárd: 200 nézõ, vezette: Teuschler
János. Sárbogárd: Sipõcz, Pálinkás
(Ilyés), Szabó J. Zs., Bognár, Juhász, Ka-
pusi (Szabó I. A.), Huszár, Fekete, Csuti
II. Z. (Baki), Kõvágó, Csendes. Lajosko-
márom: Máté, Bata, Csuti, Szabó, Orosz,
Szabó Z., Csulik, Pudelka, Kleiber
(Schmikl G.), Kervarits, Schmikl M.
Ideális labdarúgó idõben, a tavasszal
gyengén teljesítõ két csapat a gyõzelem
reményében lépett pályára. A vendégek
kezdték jobban, a 6. percben szabadrú-
gáshoz jutottak. Bata 16 m-rõl lõtt a
hosszú sarokba, 0-1. A 12. percben Kapu-
si lövése szállt kapu mellé. A 15. percben
Huszár ment el a jobb oldalon, 10 m-rõl
leadott lövése a kapu mellett hagyta el a
játékteret. A 19. percben Szabó J. Zs. be-
adását az érkezõ Kõvágó fejelte a hálóba,
1-1. A 24. percben Bognár közeli lövése
kapu fölé ment. A 30. percben Huszár át-
adását Csendes emelte a hálóba, 2-1. A
32. percben Kervarits közeli lövését
Sipõcz védte bravúrral. A 37. percben
Bata 20 m-es szabadrúgása a sorfalról
vágódott a mezõnybe. A 42. percben
Kõvágó beadását Fekete lõtte kapu fölé.
Nagy helyzet volt.
A II. félidõ hazai támadásokkal kezdõ-
dött. A 49. percben Fekete került hely-
zetbe, lövése azonban elkerülte a kaput.
Az 55. percben Kõvágó 16 m-es lövése a
kapufáról kipattant, a kipattanó labdát

másodszorra lõtte a hálóba, 3-1. A 62.
percben vendégszöglet következett,
Orosz beadását Kleiber közelrõl lõtte ka-
puba, Sipõcz bravúrosan védett. A 73.
percben Huszár belõtt labdája Szabó I.
A.-ról pattant a hálóba, 4-1. A 78. perc-
ben Csulik 20 m-es lövése szállt kapu
mellé. A 83. percben Fekete beadása
Csendest találta gólhelyzetben, a csatár
elhibázta a lövést. A 86. percben Fekete
beadását Huszár az oldalhálóba lõtte. A
hazaiak játéka már-már az õszi formára
és játékra emlékeztette a hazai szurkoló-
kat.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárbogárd—Lajoskomárom 8-1 (3-1)

Vezette: Bán Sándor. Néhány túlkoros
játékossal megerõsített ifjúsági csapa-
tunk örömfocit mutatott be ellenfelével
szemben. Tetszés szerint érte el góljait. A
nyolc gól mellett még két büntetõt is
hibázott.
Góllövõk: Szabó Z. (3), Hegedüs, Mon-
dovics, Szabó K. J., Csepregi, Sebestyén.
Május 27-én, vasárnap, 15.30 órakor és
17.30 órakor ifjúsági és felnõttcsapatunk
Cecén játszik bajnoki mérkõzést. Indulás
14 órakor a sportpályáról.
Hajrá, Sárbogárd!

Pozsár László

SÍC—hírek, eredmények
2007. május 13-án egyesületünk Nyergesújfaluról másodízben
hozta el a legeredményesebb egyesületnek járó ZOLTEK-ván-
dorkupát.
A sárbogárdi SÁRRÉTI Íjász Club gyermek és serdülõ verseny-
zõi olyan sikeresen versenyeztek, hogy egyéves idõtartamra
övék a vándorserleg. Egyesületünk erre az egyéni összetett
íjászversenyre öt fõt nevezett, és mind az öt fõ dobogós helyen
végzett.

Eredmények
Serdülõ fiú: Horváth Tamás 3. helyezésével
bronzérmet szerzett. Ha bátrabban versenyez,
az érme lehetett volna fényesebb is.
Serdülõ lány: Takács Anna 2. helyezésével
ezüstérmet szerzett.
Gyermek fiúk: két fõt tudtunk ebben a kategó-
riában indítani. Bereczky Máté nagyon meg-
nyomta a 10 méteres távot, és ezzel a teljesít-
ményével verhetetlennek bizonyult, magabiz-
tosan szerezte meg az 1. helyezést jelentõ ara-
nyat.
Az ebben a korcsoportban élete elsõ verse-
nyén induló — fél éve íjászkodó — Zelnik Pé-
ter a 20 méteres távon még elsõként fordult, a
10 méterre elfáradhatott, de így is sikerült
azért dobogón maradnia. Övé lett a harmadik
helyet jelentõ bronzérem.
A gyermeklány kategóriában induló Katona
Dorottya nagyon biztosan nyerte a 2. hellyel
járó ezüstöt.

Felnõtt versenyzõk teljes távon (90—70—
50—30): Krencz Szabolcs 5., I. oszt. minõsí-
téssel; Gilicze Ferenc 10., II. oszt. minõsítés-
sel; Széplaki Zoltán 18., minõsítés nélkül.
Ifjúsági cadet fiú, teljes távon: (70—60—50—
30) 1. helyezett Lovász Balázs II. oszt. minõ-
sítéssel.
Ifjúsági cadet fiú, rövidtávon (50—30): Kato-
na Alex 1. helyezés.
Egyesületünk várja azoknak a fiataloknak a
jelentkezését — 9 éves kortól —, akik sze-
retnének az íjászattal közelebbrõl megis-
merkedni. Ha azt akarjuk, hogy jövõre is mi
hozzuk el a ZOLTEK-kupát, akkor után-
pótlásról már most kell gondoskodnunk.
GYEREKEK, gyertek íjászkodni! Ti lehet-
tek a jövõ bajnokai, sõt, meglehet, hogy
olimpikonok.

SÁRRÉTI Íjász Club

A Déli-csoport
eredményei

Cikola—Nagyvenyim 0-2 (0-2)

Vezette: Takács. Gólszerzõ: Sárai, Tóth.

Besnyõ SE—Sárszentágota 2-6 (0-3)

Vezette: Kovács T. Gólszerzõ: Csoknyai,
Vas, illetve Kovács (2), Kuczi Zs. (2), Fa-
zekas, Kuczi D.

Nagylók—Beloiannisz 2-4 (1-1)

Vezette: Masinka. Gólszerzõ: Nagy,
Killer, illetve Tóth, Sztefopulosz,
Jordanidisz, Kiru.

Zichyújfalu—Dég 0-0

Vezette: Futó.

Ráckeresztúr II—Jenõ 1-4 (1-1)

Vezette: Klics. Gólszerzõ: Németh, illet-
ve Kiss (2), Kormány, Horváth.

Vajta—Alap 2-3 (1-1)

Vezette: Bocsi. Gólszerzõ: Lojd, Kovács,
illetve Szabó (2), Hegedûs. Kiállítva: La-
katos (Alap).

Perkáta—Rácalmás 1-0 (0-0)

Vezette: Szabó S. Gólszerzõ: Domanyek.
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Iváncsa—Sárszentmiklós 0-1 (0-1)
Iváncsa: 200 nézõ, vezette: Dala. Iván-
csa: Tóth, Tonka Pál, Tonka Péter, Sé-
der, Farkas, Mágocs, Barna (Török), Hu-
ber, Rakvács, Csucsai, Szilvási. Edzõ:
Kornél. Sárszentmiklós: Papp Z., Papp
A., Csanaki, Bodó (Káli), Palotás, Szar-
ka, Markovics, Salga, Tóth (Král), Tórizs
(Salamon), Szabó Z. Edzõ: Horváth Csa-
ba.

A sárszentmiklósi szurkolók nagy önbi-
zalommal telve kísérték el csapatunkat,
és az elõzetes esélylatolgatás során sokan
lehurrogtak, mert féltem ettõl a mérkõ-
zéstõl. Mint már korábban is írtam,
Iváncsa mumusnak számít csapatunk-
nak, melyet igazoltak a korábbi évek
eredményei, mint utóbb kiderült ez a
mérkõzés is. Csapatunk nagy lendülettel
kezdte a mérkõzést, az elsõ perctõl irá-
nyítottuk a mérkõzést, amit fenntartot-
tunk az utolsó pillanatig.
Az elsõ játékrészben a hazai csapat a12.
percben tudott elõször eljönni a kapuig,
amikor egy ártalmatlan beadásba a men-
teni igyekvõ Bodó rosszul fejelt bele, és a
labda védhetetlenül a hosszú sarokban
kötött ki. Ezután tovább folytattuk a da-
rálást, támadást támadás után vezettünk,
de az utolsó pillanatban mindig becsú-
szott egy hiba, vagy önfeláldozóan men-
tettek a védõk, így gólt nem sikerült sze-
reznünk.
A szezonban még nem volt olyan mérkõ-
zés, melyen ennyi ziccert kihagytunk vol-
na, ami meg is bosszulta magát. Olyan
helyzeteket hagytunk ki, hogy az már
bûnnek számít.
Nagy mezõnyfölényben játszhattunk, de
sokszor olyan apró hibák tarkították játé-
kunkat, hogy a vendégszurkolók számára
megváltás volt a lefújást jelzõ sípszó.
Egyetlen csapatrészünket sem lehet ki-
emelni, mindegyik mélyen tudása alatt
játszott, mely különösen igaz volt a kö-
zéppályára, ahol Markovicsot, akinek
irányítani kellett volna, még nem láttam
ilyen rosszul focizni. Ez rá is nyomta bé-
lyegét a játékunkra.
Veszélyt az ellenfél kapujára szinte csak
akkor jelentettünk, amikor a végig agili-

san és szemre is tetszetõsen játszó Csana-
ki fellopakodott. A játékunkon látható
volt: ha õ nem rúg gólt, akkor az senkinek
nem sikerül. Volt olyan vendégszurkoló,
aki a mérkõzés vége felé tréfásan megje-
gyezte: ha errõl a mérkõzésrõl írni me-
rek, feljelent. Az igazsághoz hozzátarto-
zik, én is alig vártam már a megváltó síp-
szót, mert ezt a szenvedést rossz volt néz-

ni. A mellettem álló szurkoló teljesen el-
keseredett, amikor a lefújás elõtt a játék-
vezetõ 5 perc hosszabbítást mutatott.
Sajnálatos módon bejött a jóslatom, to-
vábbra is mumusnak számít az iváncsai
csapat, akiket gólokkal kellett volna meg-
vernünk. Felfogásbeli gondok nem vol-
tak csapatunknál, de rengeteg hibával
játszottunk.

Ifjúsági mérkõzés:
Iváncsa—Sárszentmiklós 2-2

Ifjúsági csapatunk is szinte hasonló cipõ-
ben járt, mint a felnõtt, annyi különbség-
gel, hogy õk legalább két helyzetet érté-
kesítettek, igaz, mellette kihagytak vagy
15 ziccert. Egy sima mérkõzésen gólokkal
kellett volna nyernünk, de elszórakoztuk
a helyzeteket.
Hétvégén a tavasszal igencsak botladozó
Sárosd csapatát fogadjuk, mely a korábbi
eredményektõl és a helyezésektõl elte-
kintve mindig rangadó volt, és merem ál-
lítani, most is az lesz.

Szabó Béla

Megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokság tabellája

1. Velence 26 16 6 4 73-32 54
2. Kápolnásnyék 26 15 6 5 57-28 51
3. Sárosd 26 14 6 5 69-42 48
4. Csór 26 14 6 6 55-33 48
5. Polgárdi 26 12 6 8 40-33 42
6. Sárszentmiklós 26 12 5 9 51-29 41
7. Aba-Sárvíz 26 10 9 7 41-30 39
8. Iváncsa 26 12 2 12 40-38 38
9. Etyek 26 11 4 11 51-45 37
10. Bicske 26 11 3 12 39-35 36
11. Kisláng 26 10 6 10 38-50 36
12. Szabadegyháza 26 9 3 14 37-60 30
13. Alba-Regia 26 9 2 15 46-54 29
14. Dunafém-M. 26 5 7 14 36-75 22
15. Kisapostag 26 5 4 17 29-72 19
16. Adony 26 3 5 18 39-85 14

A Femol-csoport
eredményei

Seregélyes—Káloz SE 5-1 (3-1)
200 nézõ, vezette: Nagy M. Gólszerzõ:
Belovai (2), Rigó, Koller, Szaniszló, illet-
ve Májer. Ifjúsági mérkõzés: 4-1.

Elõszállás—Pálhalma 0-7 (0-2)
110 nézõ, vezette: Pászti. Gólszerzõ:
Bencsik, Sztanó, Reichardt (2), Szabó
(3). Ifjúsági mérkõzés: 1-6.

Sárszentmihály—LMSK 2-2 (1-1)
230 nézõ, vezette: Bányai. Gólszerzõ:
Tóth, Rapai, illetve Csizmadia (2). Ifjúsá-
gi mérkõzés: 5-5.

Tác-Csõsz—Mezõfalva 1-4 (0-1)
50 nézõ, vezette: Németh J. A hazaiak
gólszerzõjét nem sikerült kiderítenünk, a
vendégeknél Móricz (2), Szilva, Bartha
találtak a kapuba. Ifjúsági mérkõzés: 0-2.

Mezõszilas SE—Cece 2-1 (1-0)
100 nézõ, vezette: Varga. Gólszerzõ:
Gárdonyi, Wukovics, illetve Vas. Ifjúsági
mérkõzés: 2-0.
Sárbogárd—Lajoskomárom 4-1 (3-1)

210 nézõ, vezette: Teushler. Gólszerzõ:
Kõvágó (2), Csendes, Szabó, illetve
Pudelka. Ifjúsági mérkõzés: 8-1.

Füle—Baracs 1-3 (1-0)
120 nézõ, vezette: Koszorús. Gólszerzõ:
Tóth, illetve Szurma (2), Petrás. Ifjúsági
mérkõzés: 2-7.

Szabadbattyán—Kulcs 3-0 (0-0)
150 nézõ, vezette: Piros. Gólszerzõ: Jung,
Dávid, Kovács. Ifjúsági mérkõzés: 2-7.

A Déli-csoport állása
1. Alap 24 18 1 5 80-32 55
2. Zichyújfalu 24 17 3 4 83-39 54
3. Dég 24 17 1 6 68-26 52
4. Vajta 24 13 2 9 59-48 41
5. Nagyvenyim 24 13 1 10 64-48 40
6. Rácalmás 24 12 4 8 56-40 40
7. Jenõ 23 11 6 6 78-46 39
8. Sárszentágota 24 12 1 11 61-48 37
9. Beloiannisz 24 11 7 6 63-41 37
10. Besnyõ 24 9 4 11 57-59 31
11. Perkáta 24 6 - 18 38-106 18
11. Cikola 23 5 8 10 68-67 17
13. Ráckeresztúr II. 24 2 1 21 21-83 7
14. Nagylók 24 1 1 22 20-133 4
Beloiannisztól, Cikolától 3 büntetõpont levonva.

A Femol-csoport állása
1. Sárszentmihály 26 21 4 - 77-34 68
2. Pálhalma 26 19 5 2 67-17 62
3. LMSK 26 17 4 5 50-28 55
4. Baracs 26 15 3 8 46-32 48
5. Káloz 26 12 7 7 48-35 43
6. Seregélyes 26 13 3 10 62-47 42
7. Mezõfalva 26 12 3 11 47-40 39
8. Lajoskomárom 26 12 3 11 51-53 39
9. Sárbogárd 26 11 5 10 52-37 38
10. Mezõszilas 26 12 1 13 62-57 37
11. Cece 26 8 5 13 43-45 29
12. Tác-Csõsz 26 6 7 13 45-61 25
13. Füle 26 6 4 16 39-57 22
14. Kulcs 26 5 2 19 29-83 17
15. Elõszállás 26 4 3 19 34-81 15
16. Szabadbattyán 26 4 2 20 28-73 13
Szabadbattyántól 1 büntetõpont levonva.
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Búcsúzik
a lelkipásztor

Az alapi gyülekezet csaló-
dottan vette tudomásul,
hogy lelkipásztora, Gott-
fried Richárd elhagyja
õket. Sajnálják, hogy is-
mét lelkész nélkül marad-
nak, már nem elõször. A
kicsi, de lelkes gyülekezet
egy nagycsaládos lelkész-
nek még a sárszentmik-
lósi gyülekezettel együtt
sem tudott megfelelõ jöve-
delmet biztosítani. Hétvé-
gén búcsúztatták õt Sár-
szentmiklóson. Ez alka-
lomból interjút is készí-
tettünk vele.
Varga Zsolt: — Mindenki sajnálja, hogy elmentek. Mit vársz az új,
diósjenõi gyülekezettõl?
Gottfried Richárd: — Ott egy nagy közösség vár ránk, közel 800
fõs közösség, sõt, talán még több is. Ott fel kell deríteni a gyüle-
kezet nagy részét, mert kicsit el voltak hanyagolva. Ez a munka,
ez a szolgálat most ránk vár. Minden ajtón bezörgetve, minden-
kihez, mindenki után elmenve szeretnénk megkeresni a közös-
ség tagjait. Azt látjuk már, hogy egy nagy gyülekezet fogad ott
bennünket. Egy egészen másfajta gondolkodás és lelkület van
ott, mint pl. itt volt, a vértesaljai egyházmegyében. Másképpen
állnak hozzánk, más dolgokat kérdeznek meg, és más dolog a
hangsúlyos. Ennek függvényében várjuk a szolgálatunknak az
eredményét, de mindenek elõtt azt, hogy Isten vezet bennünket
oda, és õ fogja elõhozni a gyümölcsöket, az áldást. Ezt az egész
szolgálatot ott úgy fogadtuk, hogy Isten kezébõl egy ajándék. Õ
adta, õ készítette el számunkra azt a helyet, és hisszük, hogy
munkálja bennünk az alkalmasságot erre. Egy érdekes gyüleke-
zet van ott. Nagyon régi, majdnem a reformáció kora óta van ott
élõ gyülekezet. A legelsõ lelkipásztoruk akkoriban a katolikus
plébános volt, aki a reformáció hatására megtért. Azóta ott egy-
folytában református gyülekezet van, és igen nagy létszámmal
él. Nagyon komoly hívõ magja van a gyülekezetnek, akik pl.
amikor nem volt lelkész, maguk tartották a bibliaórákat, bûnbá-
nati alkalmakat is. És õk arra hívnak, hogy legyünk annak az
élén.
— Az alapiak különösen nehéz szívvel válnak meg lelkipászto-
ruktól.
— Jó volt az, hogy a héten, ahogy köszöntem el Alapon, egy ka-
tolikus asszony megállított, és azt mondta, hogy kívánok Önök-
nek egy nagy családot Diósjenõn! Akkor megértettem, hogy õ
arra gondol, hogy akik majd fogadnak bennünket, idõsek, fiata-
lok, azok legyenek az igazi családunk. Mi ezt szeretnénk, s arra
vágyunk, hogy valóban rengeteg gyermekünk legyen, aztán ké-
sõbb majd unokánk, nagypapánk, bátyánk és húgunk és nõvé-
rünk az új gyülekezetben.
— Köszönöm szépen az interjút, és Isten áldását kívánjuk az éle-
tetekre, a családotokra és az új helyre az új gyülekezetben, hogy va-
lóban Isten használjon benneteket.

Varga Zsolt

Ismét együtt

40 éves osztálytalálkozóra gyülekezett a sárkeresztúri iskolában
az az osztály, akik 1967-ben ballagtak el. Az örömteli üdvözlés
után a temetõbe mentek, mert sajnos néhányan közülük már
többé nem jönnek találkozóra. Az iskolában, Nagy József tanár
úr osztályfõnöki óráján igazán vidám hangulatban mesélt min-
denki (úgy a tanárok, mint a diákok) az elmúlt évekrõl .

Kovács Györgyné

30 éves találkozó

A május nem csak a ballagások, de az osztálytalálkozók hava is
Sárkeresztúron. Az elmúlt hétvégén azok a volt diákok adtak
egymásnak randevút, akik 1977-ben fejezték be általános isko-
lai tanulmányaikat. Fiatalos jókedvvel emlékeztek az elmúlt
évekre és az együtt töltött szép napokra.

Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

a Sárkeresztúri Vihar Közhasznú Lovas Egyesület
és Sárkeresztúr Község Önkormányzata szervezésében

tartandó sárkeresztúri

AMATÕR KETTESFOGATHAJTÓ-
VERSENYRE, MELYET

2007. május 26-án, szombaton tartunk.
Program: 9 órakor: érkezés, nevezés; 9.30 órakor: pályabe-
mutatás; 10 órakor: akadályhajtás — I. forduló; 12 órakor:
ebédszünet; 13 órakor: akadályhajtás — II. forduló; 15.30
órakor: vadászhajtás; 17.30 órakor: ünnepélyes eredmény-
hirdetés, díjkiosztás.

A verseny a falu határában,
a kálozi út mellett kerül megrendezésre.
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26-án, szombaton, 19 órakor:

Bazi nagy film

Színes amerikai vígjáték

Élt egyszer négy árva. Az egyik elment
a Louvre-ba, de rátámadt egy albínó
néger, a másik rossz gépre szállt, és kí-
gyók bújtak a nadrágjába, a harmadik
Mexikóban lett pankrátor, a negyedik
pedig egy titkos mutánsiskola egyetlen
mutációktól mentes hallgatója lett. És
egy ici-picit mind elmentek egy csoko-
ládégyárba, ahonnan egy szekrényajtó
a varázslatos Gnarniába vezette õket.
Ott egy részeg kalóz és egy rosszéletû
varázslótanonc segítségével kénytele-
nek voltak befogni a kanos oroszlánt,
hogy legyõzhessék a Nagy Fehér Lo-
tyót. És közben keresztülgyalogoltak
az elmúlt néhány év összes nagy film-
jén, filmhõsén és filmgonoszán. Meg
néhányszor agyonütöttek valakit, aki
feltûnõen hasonlít Paris Hiltonra.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!
Cseresznyevirág

„Ó mennyi-mennyi emlék a messzi múltból…”

A könyvtárban hétfõn nyílt meg Novák
Edith kiállítása. A mûélvezet elõsegítése
érdekében a képek témájához, hangula-
tához igazodva a könyvtár udvarán terí-
tett asztallal várták a vendégeket. Friss,
májusi cseresznyével, cseresznyés le-
pénnyel és cseresznyeteával kínáltak
minden érkezõt.

Ezután az elõtérben a mennyezetre agga-
tott cseresznyefaágak közt bujdokolva ju-
tottunk be a könyvtárba, ahol japán ár-
nyéktánccal fogadtak bennünket. Egy
hátulról megvilágított lepedõ mögött
táncolt, hajladozott egy ifjú hölgy. Ami-
kor a zene elhalkult, egy kereveten japán
kimonóban ülõ nõ hárfajátékkal és ének-
kel szórakoztatta a társaságot.
Agócs László nyitotta meg Novák Edith
kiállítását. A folyosón lévõ tárlókban el-
helyezett képeken a cseresznyefa csodás
átváltozásai elevenedtek meg. A csupasz

ág, a rügy, a levél ezerféle átváltozása õsz-
tõl tavaszig, majd a virág varázsa számta-
lan sejtéssel, a beteljesülés ezer ígéreté-
vel.

/H/

„Az Élõ Zenéért” Könnyûzenei Fesztivál”
2007., Daruszentmiklós

Nevezni lehet rock, pop, egyéb kategóriákban.

Fellépési idõ: 10 perc + 10 perc beszerelési idõ. Az elõadott zeneszámok csak élõ zenében szó-
lalhatnak meg. Jelezze a zenekar, ha az esti utcabálon játszani kíván 50 percet.
A zenekarok és kísérõik, valamint a nézõk
bográcsfõzõversenyen vehetnek részt.
Az elkészült ételek zsûrizésre kerülnek.
Szükség esetén szállást biztosítunk!
Kérjük ezt elõre jelezni!
Jelentkezési határidõ: 2007. május 30.
Fesztivál helye: Daruszentmiklós, Ifjúsági ház.
Fesztivál idõpontja: 2007. június 23., délelõtt 10 óra.
Levelezési cím: 2423 Daruszentmiklós, Fehérvári út 5.
E-mail: hornok.rozalia@freemail.hu; Telefon: 06 (30) 562 59 68, 06 (30) 434 56 84.

SESZTÁK OPTIKA

Ingyenes látásvizsgálat
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS,

KONTAKTLENCSÉK ÉS ÁPOLÓSZEREK,
UV-SZÛRÕS NAPSZEMÜVEGEK,

NAGYÍTÓK, TÁVCSÖVEK.
Látásvizsgálat: kedd 14-17-ig,

csütörtök 9-12-ig.
Nyitva: kedd-péntek: 8.30-17-ig,

hétfõ és szombat: 8.30-12-ig.
Sárbogárd, Ady E. út 101.

Telefon: 06 (25) 460 562, 06 (70) 611 8812
Egészségpénztárakkal szerzõdött üzlet.

LAMINÁLT
PADLÓ

ÁRUSÍTÁSÁT MEGKEZDTÜK
a Sárbogárd, Gilice köz 7.

szám alatti
gépkölcsönzõ üzletünkben.

Szegélyléc, alátétfólia,
kiegészítõ kellékek kaphatók.

Nyitva: naponta 7-12-ig, 13-17-ig,
szombaton 7-12-ig.

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

tel.: 06 (25) 508 900.



14 CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK 2007. május 24. Bogárd és Vidéke

Töltött zsemle
(6 személyre)

Hozzávalók: 6 zsemle, 15 dkg sonka, 1
uborka, 4 paradicsom, 1 zöldpaprika, 1
fej vöröshagyma, 2 fõtt tojás, 1 evõkanál
ecet, 3 evõkanál olaj, 1 gerezd fokhagy-
ma, õrölt bors, só.

Elkészítés: a zsemlék tetejét levágjuk, a bel-
sejüket kikaparjuk úgy, hogy a héjuk mellett
2 cm belsejük maradjon. Az uborkát és a pa-
radicsomot meghámozzuk. Az uborka ne-
gyedét, 1 paradicsomot és a hagyma ne-
gyedét félretesszük, a többit kis kockákra
vágjuk. A sonkát és a paprikát apró kockák-
ra vágjuk. A kikapart kenyérbelet a fok-
hagymával, az uborkával, a hagymával és a
paradicsommal turmixoljuk, majd az olajjal
összedolgozzuk, hogy sûrû krémet kapjunk.
Sóval, borssal ízesítjük. A zsemléket a zöld-
ség- és sonkakockákkal megtöltjük, majd a
szósszal meglocsoljuk. A tojásfehérjét fel-
kockázzuk, a tojássárgáját villával áttörjük,
és ezzel díszítjük a zsemlék tetejét. Adha-
tunk hozzá salátát, hideg omlettet, gyümöl-
csöket.

Karamellás szelet

Hozzávalók a tésztához: 50 dkg lisztet, 10
dkg zsírt, 10 dkg porcukrot és 1 csomag sü-
tõport összemorzsolunk, majd tejfölös tejjel
közepesen kemény tésztává gyúrjuk. Elõ-
melegített sütõben négy lapot sütünk belõ-
le. Krém: 60 dkg cukrot megpirítunk. Ha ka-
ramellszínû lesz, hozzáadunk 5-6 dl vizet, és
félrehúzzuk a tûzrõl. Réteslisztet keverünk
bele igény szerint, hagyjuk egyet rottyanni,
és még forrón 25 dkg margarint keverünk
hozzá. Elkészítés: a krémet elosztjuk a la-
pokon. Tetejét a következõ módon díszítjük:
2 tojásfehérjét porcukorral kemény habbá
verünk és elosztjuk a tészta tetején. Csoki-
mázat készítünk kakaóporból a szokásos
módon, és a habra csepegtetünk belõle,
majd villával óvatosan rézsútosan mintáz-
zuk.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

A KORLÁTLANSÁG VILÁGÁBAN
Kéken világít a monitor képernyõje, ujja-
im a billentyûkön, szórakozottan, oda se
nézve pötyögetek. Nézem, mit írt le a ke-
zem. ÉFKR. Sátáni ötlet villan az agyam-
ba: ráviszem az értelmetlen betûsort az
internet keresõprogramjára. Egy-két vil-
lanás, és íme: a világháló máris kidobja az
eredményt. Valami arab hablaty. Próbál-
junk mást! Vaktában új betûsor kerül a
képernyõre: ÕDLA. Az internet errõl is
tud valamit, amit sajnos nyelvi akadályok
miatt nem értek. De õ tud róla valamit.
Tehát van a lakásomban egy olyan gép,
amelyik mindenrõl tartalmaz tudnivalót,
arról is, aminek nincs értelme. Azt is tudja,
amit nem lehet tudni, mert nem tartalmaz
tudnivalót. Mire való mindez?
Itt nyilvánvalóan elszabadult valami. Az
Öncélúság üli újabb diadalát. Ezer és száz-
ezer ember dolgozik a világháló különbö-
zõ munkahelyein az egész földgolyón,
hogy fölhalmozzák az ismeretek végtelen
sorát, összegyûjtsék mindazt, amirõl lehet
valamit közölni, és gondoskodnak arról,
hogy ha kíváncsi vagyok, néhány perc alatt
rendelkezésemre is bocsátják az informá-
ciót. Harminc évvel ezelõtt álmodni sem
mert volna ilyesmirõl az ember. Most meg
itt van a lakásomban. A korlátlanság élmé-
nyét kapom tõle. A dolgok logikája követ-
keztében azonban a struktúra a Mindent
markolja, és a Semmit kapja. Mert ha
nincs korlát, köddé válik a világ.
Ugyanezt érzem egy óriásboltban. Lehet
kapni szúnyogirtó kerti törpét, olyan vaka-
rót, amelyik a cipõtalpról sarat lekaparó
eszközrõl lekaparja a sarat. Tömegestül
van raktáron olyan könyv, amelyet senki

nem olvas el, olyan margarin, amely soha
senki éhét nem fogja oltani, meg sem vásá-
rolja senki. Az ipar tervezõi kitalálnak va-
lamit, amirõl eddig fogalma sem volt az
emberiségnek, senkinek nem volt rá szük-
sége, aztán elkezdik legyártani. Nem is-
mernek korlátot.
Van itt egy varázsszó: munkahelyteremtés.
Minden gyártmány, minden információ
mögött munkaerõ van. A modern emberi-
ség gigászi erõfeszítéssel gyártja az öncél-
út, a fölöslegeset. Csinálja, hogy legyen
mit csinálnia. Amiért pénzt ad valaki, azt
el is kell készíteni. Aztán rövid idõ múlva a
szemétbe vele! De egy a lényeg: megtör-
tént a szükséges bérkiáramlás, az alkalma-
zott munkaidõ után mehet a szupermar-
ketbe költekezni, megvenni a fölösleges
bóvlit, amely esetleg épp az õ közremûkö-
désével jött létre. Mûködik az óriáskerék.
A kultúrában nem ez van? Ki merné még
csak megbecsülni is, hány órányi dilinyós
rajzfilm készül naponta a mûhelyekben?
És hány zenekar dobosa püföli õrült mód-
jára a dobot, hány gitáros rázza veszettül a
haját azt mímelve, hogy extázisban van,
holott nyugodtan meglehetnénk nélküle?
Vagy említsük a szexipart, a gyönyörû pár-
kapcsolatot mocskos piaccá silányító üz-
letágat? Hol van itt a korlát, hol a rendõr?
Egyáltalán: hol a rend, amelyet õrizhetne?
Hát csoda, hogy a rend õrizése helyett épp
õ az, aki rendetlenkedik? (Túl finoman fo-
galmaztam.)
Létezik varázslómester, aki a kerge bû-
vészinas által beindított gépezetnek me-
gálljt parancsol?

(L. A.)

Nagymama szakácskönyve
A Bogárd és Vidéke újságban immár 16 év óta
hétrõl hétre olvashatták Hargitai nagymama
receptjeit, jó tanácsait, amit a háztartás veze-
tésében, a ház körüli munkákban, az egészség
megõrzésében egy családban hasznosítani le-
het.
Az olvasók ezeket a recepteket kimásolták, fü-
zetekben gyûjtötték. Számtalan alkalommal
újságolták örömmel, hogy milyen nagy sikere
volt egy-egy süteménynek, ételnek, hogy hasz-
nált egy-egy megfogadott jó tanács. Szeretik
ezeket a recepteket olvasóink azért is, mert
egyszerûek, nem sok bajlódással, munkával
lehet elkészíteni az ételeket, süteményeket.
Nem csoda, hiszen édesanyám dolgozó nõ-
ként vezette a gyerekek nevelése mellett a nagy
háztartást. A háború éveiben lett fiatalasz-
szony, családanya, és azután is nagyon sokáig
volt még nélkülözés. Szüksége volt tehát a lele-
ményességre, hogy sokszor a nagyon kevés
nyersanyagból, pénzbõl jóltartsa a családját.
1994-ben adtuk ki az elsõ könyvét, amit nagy
lelkesedéssel fogadott az olvasóközönség. Az-
óta már az utolsó darabig elfogyott.
Állandóan kérdezgetik, mikor lehet megkapni
az 1994 utáni receptek gyûjteményét. Nos,

munkatársnõim, Huszár Anikó, Menyhért
Magdolna és a nagyi egyik unokája, Hargitai
Kiss Virág gondozásában elkészült ez a mun-
ka. A könyv szerkezetében megõriztük azt a
formát, ahogyan az újságban is megjelentek
hétrõl hétre a receptek és hasznos tanácsok
1994. januártól 1999. decemberig. Lehet te-
hát úgy is olvasni ezt a könyvet, mint egy érde-
kes olvasmányt, és a névmutató, tárgymutató
segítségével lehet használni úgy is, mint egy
szakácskönyvet.
Változtattunk a könyv formátumán is. Na-
gyobb, könnyebben kihajtható, jobban lapoz-
ható könyvet adunk most az olvasók kezébe.
Bízunk abban, hogy sok évig jól fogja szolgál-
ni a családokat, és még az unokák is rongyos-
ra olvassák.

A könyv megrendelhetõ: Bogárd és Vidéke
Lapkiadó, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

tel.: 06(25)508-900,
e-mail: bogardesvideke@vnet.hu.

Akinek az elmúlt évek alatt elkopott az 1994
elõtti receptgyûjteménye, szerkesztõségünk-
ben azt is megkaphatja, vagy utánvéttel meg-
rendelheti. A legszebb ajándék a könyv!

Hargitai Lajos

DIVATHÁZIKÓ-BÁLA
május 31-én, csütörtökön,

8-12 óráig
a mûvelõdési központban.
Olcsó, szép áru!
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Rejtvény

Ha a mesét elolvassátok, három
olyan szóra bukkantok, amiket ma
már nem igazán használunk a ma-
gyar nyelvben:

lóca, sut, pákosztos.

Írjátok meg e szavak jelentését!

Beküldési határidõ:
2007. május 29.

Az égig érõ borsófa
meg a túróházikó

Élt egyszer, réges-régen, messze vidéken
egy öregapó meg egy öreganyó. Egyszer
borsót ebédeltek, és egy borsószem legu-
rult az asztalukról. Alighogy leesett, ki-
csírázott. Alighogy kicsírázott, nõni kez-
dett. Alighogy nõni kezdett, akkorára
nõtt, hogy átfúrta a háztetõt. Nõtt, nõtt,
míg csak az égig nem ért.
Elámult a két öreg. Azt mondta az öreg-
anyó:
— Mássz föl, apóka, a borsófára! Nézd
meg, mi újság a tetején.
Fölkapaszkodott rá az öregapó, mászott,
igen sokáig mászott, végre fölért a borsó-
fa tetejére. Nézi: hát egy házikó fehérlik a
fán, a zöld levelek közt. Közelebb lép, lát-
ja: túróból vannak a falai, vajból a teteje.
Benyit a házba, odabenn is fehér minden:
a kemence, az asztal, a padka — túróból
azok is.
Nem kérette magát az öregapó, nekilá-
tott, megette a fél kemencét meg az asztal
sarkát meg a lóca egyik lábát. Jóllakott,
aztán bebújt a sutba, elaludt.
Hazaértek a túróházikó gazdái: az egy-
szemû, a kétszemû meg a háromszemû
kecske. Meglátták a kárt, siránkoztak:
— Ki falta fel a túrókemencénket? Ki
rágta le a túróasztal sarkát? Ki ette meg a
túrólócánk lábát?
Az öregapót nem látták meg a sutban.
Összetanakodtak:

— Holnap itthon marad egyikünk. Ma-
radj te, egyszemû. Nyisd ki jól a szeme-
det. Lesd meg a kártevõt!
Elment másnap a kétszemû meg a há-
romszemû kecske legelni. Az egyszemû
otthon maradt õrnek. Hanem az öregapó
énekelni kezdett:
— Csukódj be, szemecske! Csukódj be
szemecske!
Addig-addig énekelte, míg az egyszemû
kecske elaludt, az öregapó meg jót lak-
mározott megint a túróból.
Másnap a kétszemû maradt otthon. Azt
is elaltatta az öregapó.
Hanem a harmadik napon a háromsze-
mût már nem tudta elaltatni. Két szeme
becsukódott, de a harmadik nyitva ma-
radt. Meglátta a pákosztos öregapót,
odacsõdítette testvéreit.
Haragudtak a kecskék, el akarták nás-
pángolni az öregapót. Aztán mást gon-
doltak.
— Állj be hozzánk pásztornak, apóka! —
mondták neki. — Majd legeltetsz, fejsz
bennünket, jól megleszel nálunk.
Ráállt az apóka, beszegõdött hozzájuk.
Az egyszemû kecske meg leereszkedett a
borsófán, hátára kapta az öreganyót, föl-
vitte azt is a borsófa tetejére, hadd legye-
nek együtt mindnyájan. Ott éltek halálu-
kig békében, jó egyetértésben.

(Belorusz népmese, átdolgozta: Rab Zsuzsa)

Heti idõjárás

Idõjárásunk nyárias jellege mindvégig
megmarad, ám a napsütés nem lesz za-
vartalan. Csütörtökön és pénteken
csak délután növekszik meg a gomoly-
felhõzet, és szórványosan alakul ki zá-
por, zivatar. Hétvégétõl viszont már
mind több, mind hevesebb zivatarra
van kilátás; ekkor egy-két fokkal a
nappali felmelegedés is gyengül, bár a
fokozódó fülledtség miatt ez kevéssé
lesz érezhetõ. A reggeli hõmérséklet
15—20, a nappali 25—33 fok körül
várható.

www.metnet.hu

Megfejtés

Helyes megfejtést küldött be: Jákob Zsu-
zsanna, Sárbogárd; Barabás Tamás,
Kislók; Varga Dávid, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

Jákob Zsuzsanna,
Sárbogárd, Tinódi u. 144.

Gratulálunk! Nyereményedet átvehe-
ted a szerkesztõségben.

Rétszilasi gyereknap

2007. május 27-én,
vasárnap, 9 órától

gyereknap Rétszilason.

Programok:

Egész nap ingyenes légvárhasználat, arc-
festés, kézmûves-foglalkozás, quadozás,
rendõrségi és tûzoltóbemutató.

11 órától: foci; 13 órától: ebéd; 13.45
órakor: játszótéravatás; 14 órakor:
Csepregi Éva; 15 órakor: Bíró Kriszta;
15.30 órakor: Black Time junior tánc-
csoport; 16 órakor: Black Time gyermek-
tánccsoport; 16.30 órakor: Bíró Kriszta;
17 órakor: Képviselõ Band; 20 órától:
bál.

A helyszínen büfé üzemel. Szeretettel
várunk minden kedves érdeklõdõt!

Rétszilasért Egyesület

Meghívó

2007. június 2-án,
a Sárszentágotai

Általános Iskola és szülõi
munkaközössége

GYERMEKNAPOT,
ÁGOTA KUPA
LABDARÚGÓ-

TORNÁT szervez.

Program: fiú- és lánycsapatok
mérkõzései, ugrálóvár,

akadályverseny, tombola,
aszfaltrajzverseny,

gyermek-kirakodóvásár.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Május 26., SZOMBAT

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 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 9.40 Válaszd a mozgást! 10.05 Fogadóóra 10.35 Pénz-vidék
11.05 Delta 11.30 Ízvadász 12.00 Híradó 12.05 Csellengõk 12.30 Babatévé
13.00 Mindentudás Egyeteme 13.55 Munka-társ 14.25 MaXmotor 14.55
TS-Mahrer Emil emlékmûsor 15.25 TS—Bajnokok Ligája-magazin 16.00
TS-Férfi kosárlabda bajnoki döntõ 18.00 Testi mesék 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó
19.30 Luxor-show 19.55 Ötöslottó-sorsolás 20.10 Kóristák 21.50 Dob+basszus
22.20 Pleasantville 0.25 Hírek 0.30 Sporthírek 0.45 A távoli rokon
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yu-Gi-Oh! 6.20 Kölyökklub 8.55 Disney-rajz-
filmek 10.10 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autó-
mánia 12.50 Isteni sugallat 13.35 Forma-1 15.30 A hálózat csapdájában 16.30
Az istenek a fejükre estek 3. 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Címlapsztori
20.25 Ocean S11 — Tripla vagy semmi 22.45 Fortress 2. — Pokoli ûr 0.35 Ómen
2.45 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.45 A vadon naplója 11.15 Babavilág 11.55 A világ leg-
erõsebb emberei 12.30 Hetedik mennyország 13.30 JAG — Becsületbeli ügyek
14.30 Született feleségek 15.30 Csillagkapu 16.25 Csillagkapu 17.25 Rex fel-
ügyelõ 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 Flört a fellegekben
21.55 Bosszúból jeles 24.00 Kereszttaták 1.30 Ed 2.20 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.05 Határok nélkül 6.00 Reggeli sáv 8.00 Krónika 8.16 Kerté-
szet 8.30 Kopogtató 9.00 Szombat délelõtt 10.35 Rádiókabaré 12.00 Krónika
12.30 Zeném, világom 13.30 Világstúdió 14.05 Környezetvédelmi magazin
14.30 Cigányfélóra 15.05 Irodalmi Újság 15.30 Magyarországról jövök 16.00 16
óra 17.05 Az én hetem 17.30 Krónika 18.05 Zeném, világom 19.05 Sportvilág
19.30 Határok nélkül 19.50 Esti mese 20.05 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.30 Az én hetem 23.00 Hírek, kenó 23.05 16
óra 0.10 Éjszaka

Május 27., VASÁRNAP

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Netkori 8.50 Fõtér 9.50 „Így szól az Úr!” 10.00 Pünkösd-va-
sárnapi református istentisztelet 11.00 Örömhír 11.25 Református ifjúsági mû-
sor 11.30 Útmutató 12.00 Hírek 12.10 Hajlik a jegenye 12.40 TS—Budapest
Bank FTC—Gyõri Audi ETO KC 14.50 TS-Sport7 15.40 Magyar elsõk 16.00 Stílus
16.30 Feszti körkép 17.00 Abszolút 17.30 Kész-Pénz 18.00 BBC-exkluzív 18.58
Föld Tv 19.00 Híradó 19.25 Krém 20.25 Ben Hur 22.15 Hírek 22.20 Sporthírek
22.30 Halhatatlan kedves 0.35 TS—Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 8.30 Mp4orce 8.55
A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.15 Inuyasha 9.45 receptklub 10.00 Játék
11.00 MeneTrend 11.25 Világfalu — A titokzatos ember 12.00 Híradó 13.05
Vadnyugati fejvadász 12.55 Egy rém rendes család 13.20 Magyar autó-
sport-magazin 13.35 Forma-1 16.20 Hatoslottó-sorsolás 16.35 Döglött akták
17.30 Cobra 12 — Az új csapat 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Tibor vagyok,
de hódítani akarok 21.45 Heti hetes 23.00 A 13. harcos 1.05 Portré 1.40
Szellemharcosok
TV2: 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.50 Lassie 10.20 Két TestÕr
10.55 Stahl konyhája 11.30 Reménysziget 12.30 Knight Rider 13.25 Flipper leg-
újabb kalandjai 14.25 Õsvilági kaland 15.30 Psych — Dilis detektívek 16.30
Smalville 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Bajos
csajok 22.05 Egy indián Párizsban 23.50 Képírók 2.30 Napló 3.20 Chris
Isaak-show
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.05 Népzene 6.00 Kárpát-medencei krónika 6.16 Vasárnapi
újság 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 Vasárnapi mozaik 9.30 Világóra 10.05 Vallá-
si szertartás 11.05 Gondolatjel 12.00 Krónika 12.25 Harminc perc alatt a Föld kö-
rül 13.05 Névjegy 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Batthyány 15.30 Vasárnap
délutáni magazin 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Gondolatjel 19.05 Kultú-
ra — Irodalmi produkció 19.50 Esti mese 20.05 Kultúra — Irodalmi produkció
22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 0.10 Éjszaka

Május 28., HÉTFÕ

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Minden egér szereti a sajtot 9.05 Csipkerózsika 10.30 Az el-
tüsszentett birodalom 11.40 A gyötrelmes gyémánt 12.00 Hírek 12.05 Roma
magazin 12.35 Domovina 13.10 Fizessen, Nagysád! 14.20 BBC-exkluzív 15.15
Hajlik a jegenye 15.45 A varázsfuvola 18.00 Halhatatlanok társulata 18.58 Föld
Tv 19.00 Híradó 19.30 Jobb, mint az eredeti! 20.25 Ben Hur 22.10 Hírek 22.20
Saraband
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 MegaMan 6.25 Kölyökklub 8.15 Disney rajz-
film 8.40 Így készült: A Karib-tenger kalózai — A világ végén 9.15 Receptklub
9.25 Szörnyek bolygója 11.10 Párosban Párizsban 12.00 Híradó 12.45 Ezüstfar-
kas 14.35 Apák napja 16.20 Zûrangyalok 18.30 Híradó 19.00 Bombajó bokszoló
21.10 Buliszerviz 22.55 Szellemhajó 0.40 Gyilkos fertõzés 2.30 Autómánia
TV2: 6.00 Tv2-matiné 7.05 Pinocchio 3000 8.40 Csenõ manók 10.35 Robinson
Crusoe 12.20 Szabadítsátok ki Willyt! 14.35 A Napisten piramisa 16.35 Kreté-
nek, de extrémek 18.30 Tények 19.00 A sárkány fia 22.25 Happy, a flúgos golfos
0.10 Szerelem az éjszakában

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.05 Pünkösdi muzsika 6.33 Az én hazám
8.04 Pünkösdi békeüzenet 9.05 Napközben 10.00 Krónika 10.04 Református is-
tentisztelet közvetítése 12.00 Krónika 12.30 Ki nyer ma? 12.45 Zene 13.05 Amor
sanctus 14.00 Krónika 14.05 Ötvenöt perc népzenérõl 15.05 Gyertyaláng 16.00
Krónika 16.05 Magyarországról jövök 17.05 Magát a napot festem meg 18.00
Krónika 18.30 Sportvilág 19.00 Határok nélkül 19.30 Napközben-válogatás
19.50 Mese 20.05 Aranyemberek 20.35 Babits Mihály: Jónás könyve 21.05
Nyeregben írt történelem 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Irodalmi újság
23.00 Hírek, kenó 23.05 Oxigén 23.30 Cigány félóra 0.10 Éjszaka

Május 29., KEDD

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Fõtér — Tavaszi összefoglaló 10.10 Afrika gyöngyszeme
11.00 Parlamenti napló 11.45 Mit fõzzünk ma? 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran 13.05 Unser Bildschirm 13.35 Múlt-kor 14.05
Dob+basszus 14.35 Emeljük fel szívünket! 14.45 Katolikus krónika 15.15 Kodály
125 15.20 Csináljuk a fesztivált! 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35
Körzeti híradó 16.50 Tv-taxi 17.10 Quinn doktornõ 18.05 Doktor Nagyfõnök
18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 Önök kérték! 21.00 Kedd 21
22.00 Kedd este 22.35 Kultúrház 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.20
Olvadáspont 1.00 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 15.35 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.50 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.05
Vészhelyzet 22.00 A Grace Klinika 23.00 XXI. század — A legendák velünk élnek
23.35 Az elnök emberei 0.30 Reflektor 0.50 Igaz történetek 2.40 Fókusz

TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Stahl konyhája 9.15
Szóda 10.20 Teleshop 11.45 Melrose Place 12.45 Észbontó 13.45 Mozidélután
15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 NCIS — Tengerészeti helyszí-
nelõk 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.35 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen
21.00 Peacemaker 23.25 Tények este 24.00 Alexandra-pódium 0.30 Bírósági
mesék 1.20 Alfred Hitchcock bemutatja 1.50 Szirmok, virágok, koszorúk 3.35
Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám 8.00 Krónika 9.05 Napközben 10.00 Krónika 11.30 78. Ünnepi Könyvhét
12.00 Krónika 12.35 Mindennapi tudomány 12.48 Ki nyer ma? 13.05 Vendég a
háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.00 Krónika 14.05 Kultúrkör
15.05 A 20. Század titkai 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Vi-
lágóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 18.45 Sportvilág 19.00 Határok nél-
kül 19.30 Napközben-válogatás 19.50 Mese 20.05 Aranyemberek 20.35 78. Ün-
nepi Könyvhét 21.05 Mesélõ krónikák 21.35 Hagyományápolók 21.55 Gyöngy-
szemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, kenó 23.05 Kultúrkör 0.10
Éjszaka

Május 30., SZERDA

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A tv ügyvédje 10.10 Afrika gyöngyszeme 11.00 Titokzatos
Násztya 11.45 Mit fõzzünk ma? 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi
12.30 Hrvatska 13.00 Ecranul nostru 13.35 Baba Tévé 14.05 Abszolút 14.40
Feszti körkép 15.10 Kormányváró 15.40 Kodály 125 15.45 Fogadóóra 16.15 Vá-
laszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn dok-
tornõ 18.05 Doktor Nagyfõnök 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.05
A közvetítõ 22.00 Szerda este 22.35 Kultúrház 23.05 Lapozó 23.35 Hírek 23.40
Sporthírek 23.50 Anya és a szerelem 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 14.05 Játék 15.35 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.50 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.05 CSI
— Miami helyszínelõk 22.00 Dr. Csont 23.00 Alias 23.55 Reflektor 0.15 Halálke-
reskedõk 2.00 Egy rém rendes család 2.30 Fókusz

TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Stahl konyhája 9.15
Szóda 10.20 Teleshop 11.45 Melrose Place 12.45 Észbontó 13.45 Mozidélután
15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 NCIS — Tengerészeti helyszí-
nelõk 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.35 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen
21.00 Doktor House 22.05 Hõsök 23.05 Egy rém rendes család Budapesten
23.40 4400 0.35 Tények este 1.05 Sleepers-Pokoli lecke 3.30 Hack —
mindörökké zsaru 4.20 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.05 Napközben 10.00 Krónika 11.20 Tetten ért
szavak 11.30 78. Ünnepi Könyvhét 12.00 Krónika 12.35 Mindennapi tudomány
12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.05 Vendég a háznál 13.30 A
református egyház félórája 14.05 Kopogtató 15.05 Ökosansz 16.00 Krónika
16.15 Magyarországról jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika
18.45 Sportvilág 19.00 Határok nélkül 19.30 Napközben-válogatás 19.50 Mese
20.05 Aranyemberek 20.35 78. Ünnepi Könyvhét 21.05 Magyarok a nagyvilág-
ban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, kenó 23.04 Vándorló szülõföld:
Temerin 0.10 Éjszaka
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Május 31., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 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 13.00 Együtt 13.35 Lapozó 14.00 Magyar elsõk 14.20
Krém 15.15 Kodály 125 15.25 Önök kérték! 15.40 Életképek 16.15 Válaszd a
mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ
18.05 Doktor Nagyfõnök 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 Szem-
pont 21.00 Titkos szolgálat-MI-5 22.00 Csütörtök este 22.35 Kultúrház 23.05 Pa-
noráma 23.35 Híradó 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 13.45 Játék 15.35 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos 19.50 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.05 Esti
showder Fábry Sándorral 22.55 Házon kívül 23.30 Ments meg! 0.25 Reflektor
0.45 Infománia 1.15 Fûnyíró és halloween, avagy tudom kit vágtál tavaly lábon
2.45 Házon kívül 3.10 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhá-
ja 9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Melrose Place 12.30 Észbontó 13.30
Mozidélután 15.00 Csillagkapu 16.00 Bûbájos boszorkák 17.05 NCIS — Tenge-
részeti helyszínelõk 18.00 Tangó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.35
Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen 21.00 Nora Roberts: Azurkék égbolt
22.55 Különleges ügyosztály 23.55 Az ügy 0.30 Tények este 1.05 A maszk mö-
gött 3.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ:4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.05 Napközben 10.00 Krónika 11.30 78. Ünne-
pi könyvhét 12.00 Krónika 12.35 Mindennapi tudomány 12.40 Magyarországról
jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Kultúrkör 15.05 Helyzet és gyakorlat 16.00 Krónika 16.15 Magyar-
országról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 18.45
Sportvilág 19.00 Határok nélkül 19.30 Napközben-válogatás 19.50 Mese 20.05
Aranyemberek 20.35 78. Ünnepi könyvhét 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngysze-
mek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, kenó 23.05 Önarckép hangok-
kal 0.10 Éjszaka

Június 1., PÉNTEK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Szempont 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 ma-
gazinok 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 2. 18.05 Doktor Nagyfõnök 18.58
Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 Daniel Deronda 21.00 Csináljuk a fesz-
tivált! 22.00 Péntek este 22.35 Kultúrház 23.05 Múlt-kor 23.35 Hírek 23.40
Sporthírek 23.50 Torrente, a törvény két balkeze 1.25 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 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.50 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.05 A
megmentõ 22.50 Leon, a profi 0.10 Reflektor 1.30 A torony 2.55 Itthon 3.10 Fó-
kusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája
9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Melrose Place 12.30 Észbontó 13.30
Mozidélután 15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 NCIS — Tenge-
részeti helyszínelõk 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.35 Jóban-Rosszban 20.15 Egy
a 100 ellen 21.00 Oltári võlegény 22.50 A Médium 23.50 Tények este 0.20 Gyö-
nyörû teremtmény 1.50 FBI ügynökök bevetésen 2.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám 8.00 Krónika 9.05 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Cigányfélóra 11.30 78.
Ünnepi Könyvhét 12.00 Krónika 12.35 Mindennapi tudomány 12.40 Magyaror-
szágról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.05 Vendég a háznál 13.30 A metodista egy-
ház félórája 14.05 Péntek kávéház 15.05 Rádióélet 16.00 Krónika 16.15 Magyar-
országról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 18.45
Sportvilág 19.00 Határok nélkül 19.30 Napközben-válogatás 19.50 Mese 20.05
Aranyemberek 20.35 78. Ünnepi Könyvhét 21.05 Tetten ért szavak 21.15 Világ-
vevõ 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, kenó 23.04 Egy hazában 0.10 Éj-
szaka

A Bogárdi TV mûsora:
Május 26., szombat: 7.00 Lapszemle, 12.00 Lapszemle, 15.00
Anyák napja a sárbogárdi nyugdíjasklubban, a Fejér Megyei Közgyû-
lés ülése, 18.00 Lapszemle, 20.00 Suzuki Barta—Sárosd kézilabda,
21.00 Sárbogárd—Lajoskomárom foci, 23.00 Lapszemle
Május 27., vasárnap: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 A Mezõföld
kincsei, 18.00 Heti híradó, 19.00 Sziréna, 20.00 Istentisztelet a
sárszentmiklósi reformátusoknál, 23.00 Heti híradó, 0.00 Sziréna
Május 28., hétfõ: 7.00, 12.00, 18.00 Heti híradó, 8.00, 13.00, 19.00
Sziréna, 20.00 Petõfi Színpad: Szegény Dzsoni és Árnika, Fotóalbum:
Ausztrália 2007, Díjugrató lovasverseny Alapon, 23.00 Heti híradó,
0.00 Sziréna
Május 29., kedd: 7.00 Heti híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Petõfi Színpad:
Szegény Dzsoni és Árnika, Fotóalbum: Ausztrália 2007, Díjugrató lo-
vasverseny Alapon, 12.00 és 18.00 Heti híradó, 13.00 és 19.00 Szi-
réna, 20.00 Gázmodul—Qualitybuild kézilabda, 21.00 Sárszentmik-
lós— Sárosd foci, 23.00 Heti híradó, 0.00 Sziréna
Május 30., szerda: 7.00 Heti híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Gázmo-
dul—Qualitybuild kézilabda, 10.00 Sárszentmiklós—Sárosd foci,
12.00 és 18.00 Heti híradó, 13.00 és 19.00 Sziréna, 20.00 Szociális
helyzet Sárbogárdon (beszélgetés Kõszegi Erikával), a Fejér Megyei
Közgyûlés ülése, A Honvéd Bajtársi Egyesület horgászversenye,
23.00 Lapszemle
Május 31., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Szociális helyzet Sár-
bogárdon (beszélgetés Kõszegi Erikával), a Fejér Megyei Közgyûlés
ülése, A Honvéd Bajtársi Egyesület horgászversenye, 12.00 és
18.00 Lapszemle, 20.00 Istentisztelet a sárszentmiklósi reformátu-
soknál, 23.00 Lapszemle
Június 1., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Istentisztelet a sárszent-
miklósi reformátusoknál, 12.00 és 18.00 Lapszemle, 20.00 Petõfi
Színpad: Szegény Dzsoni és Árnika, Fotóalbum: Ausztrália 2007, Díj-
ugrató lovasverseny Alapon, 23.00 Lapszemle. 18 órától mûsor-
változás lehetséges!

***
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság fejlé-
cén adunk tájékoztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbo-
gárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon
8—17 óráig. A Bogárdi TV fogható minden kábeltévés program-
csomagban 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.
Méhek, méhrajok befogását vállalom. Telefon: 06
(30) 328 9267.
Olasz lágyfagylaltgép, háromkaros, 3 éves, 380
V-os eladó; 06 (30) 9165 891. (0414542)

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

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

Kombi hûtõ 370 l-es eladó; 06 (20) 461 0833. (0414875)

Eladó Berzsenyi u. 30. szám alatti családi ház; 06
(30) 648 7913. (0414876)

Árpád-lakótelepen, téglaépületben, 50 m2-es, föld-
szinti lakás sürgõsen eladó; 06 (30) 259 6150.
(0414878)

Palánta! 25 fajta paprika, valamint paradicsom,
dinnye és egynyári virágok nagy választékával vá-
rom tisztelt vásárlóimat. Tósoki, Nagyhörcsök. Tel.:
06 (30) 4640 345. (0414888)

Téglaépületben földszinti lakás eladó, illetve csalá-
di ház csere is érdekel; 06 (30) 974 4940. (0414891)

Lakás kiadó; 06 (30) 3302 615. (0414895)

Lakatos munkákat vállalunk; 06 (20) 437 4869.
(0414932)

Igalfürdõn építési telek eladó vagy parasztházra
cserélhetõ. 06 (30) 216 3754. (0414935)

Építési telek Sárbogárd központjában eladó; 06 (30)
225 2067. (0414955)

Családi ház Sárbogárdon eladó; 06 (70) 213 8440.
(0414937)

Családi házat Ady-lakótelepi lakásra cserélnék 3.
emeletig; 06 (30) 9364 371.
5,5 és 7,5 milliós fürdõszobás családi házak eladók,
fél szocpol és hitelügyintézéssel; 06 (30) 9364 371.
(0414938)

Csöves kukorica eladó. Tel.: 06 (20) 456 3831.
(0414940)

Sárszentmiklóson 110 m2-es, hõszigetelt családi
ház melléképületekkel eladó; 06 (30) 6042 754.
(0414973)

Eladó 8 lakásos téglaépületben, kétszobás lakás. Ér-
deklõdni: 06 (20) 221 0655. (0414004)

Árpád-lakótelepen háromszobás, erkélyes, föld-
szinti lakás, pincével, beépített konyhabútorral,
azonnal beköltözhetõ állapotban eladó. Ár: 7,4 millió
Ft. Tel.: 06 (20) 474 5530. (04140031)

Sárbogárdon 34 aranykoronás szántóföld eladó, ár-
ajánlatot kérek. 06 (20) 968 6737. (0414974)

Árpád-lakótelepi 53 m2-es, 4. emeleti lakást elcse-
rélnénk egy sárbogárdi családi házra. Tel.: 06 (30)
616 2452. (0414980)

Családi ház Sárszentmiklóson igényesnek, hosszú
távra kiadó. Tel.: 06 (20) 455 7413. (0414979)

Sárbogárdon háromszobás, összkomfortos családi
ház eladó. Érd.: 06 (25) 461 313. (0414978)

Akciós OTP gyorshitel kezdõ költségek nélkül 6.600
Ft/hótól; 06 (70) 205 3595. (0414007)

Jogosítvány! Babi Autósiskola személygépko-
csi-vezetõi tanfolyamot indít részletfizetéssel, május
26-án, 18 órakor. Jelentkezni a helyszínen, a sárbo-
gárdi mûvelõdési házban. Tel.: 06 (30) 9939 285.
(0414005)

Mozgófagylalt árusítására munkatársat keresek;
06 (30) 408 1550. (0414983)
Nyaralás a horvát tengerparton július 15-22., 7 éj-
szakás turnusok. Szállás és busz háztól házig szállí-
tással 45.000 Ft/fõ. Tel.: 06 (70) 334 9149, a Horvát
Travel megbízottja. (0414990)

Takarítást vállalok; 06 (30) 418 2439. (0414992)

Salamon utcában felújításra szoruló családi ház,
dupla telekkel eladó. 06 (70) 223 6691. (0414993)

Sárbogárdon COOP ABC fölött felújított, 70 m2-es
lakás eladó. Érd.: 06 (30) 428 4483. (0414991)

Hûtõkocsi bérlése rendezvényekre! Rendezvények-
re, esküvõkre hûtõkocsi bérlése! Áraink kedvezõek.
Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklõdé-
sét, hívja a következõ számot: 06 (20) 325 6960.
Rendelkezzen velünk, készséggel állunk szolgálatá-
ba! (04114989)

Kettõs hasznosítású, vörös, elõnevelt csirke, elõne-
velt kacsa kapható 8-17 óráig Cece, Hunyadi u. 12.,
Szabóék. Érdeklõdni: 06 (25) 234 137.
Családi ház eladó Sárbogárdon, Tüzér u. 39. Tel.: 06
(70) 330 8321. (0414996)

Iroda bútorozottan kiadó; 06 (30) 3302 615.
Vennék jó állapotú, összkomfortos, kertes családi
házat Sárbogárdon. Tel.: 06 (70) 459 2656.
Kétszobás vagy 2,5 szobás lakást bérelnék Sárbo-
gárd központjában. Tel.: 06 (70) 459 2656. (0414019)

Sárbogárdi bisztróba fiatal pultost felveszek; 06
(20) 249 7386. (0414017)

Lakás eladó. Irányár: 6,7 millió Ft. Tel.: 06 (70) 774
2894. (0414014)

Balatonszabadi-Sóstón kétszintes nyaraló a
strandtól 100 m-re egész nyáron olcsón kiadó. Tel.:
06 (70) 330 9955.
Árpád-lakótelepen, 4. emeleten, erkélyes lakás el-
adó; 06 (30) 545 9720. (0414023)

Kétszobás családi ház eladó a Damjanich utcában.
Tel.: 06 (30) 318 6144. (0414029)

Családi házak eladók; 06 (30) 3302 615.
Ingyenes hitelügyintézés több bank kínálatából sze-
mélyre szabottan. Építene, lakást vásárolna, felújíta-
na, adósságait rendezné? Keressen: 06 (30) 491
5363. Állunk rendelkezésére!
Segédmunkást keresünk lapostetõ szigetelésére
azonnali kezdéssel. 06 (30) 313 0017. (0414035)

Pusztaegresen, Rákóczi u. 18. alatt két szoba, össz-
komfortos, gázfûtéses családi ház eladó. Tel.: 06
(25) 470 699.
Paprika-, paradicsom- és dinnyepalánta kapható.
Cece, Deák út 81. 06 (30) 640 7435, 06 (25) 234
063. (0414034)

Betonkeverõ eladó; 06 (30) 434 1917. (0414032)

Sárbogárdon, az Ady E. úton, a Kereskedelmi és Hi-
telbank elõtt találtak egy szemüveget. Tulajdonosa
átveheti a szerkesztõségben.
1,5 szobás lakás kiadó; 06 (30) 681 1336. (0414039)

Árpád-lakótelepen albérlet kiadó. Telefon: 06 (30)
225 2067.
Csirkevásár, Tinódi u. 52. Tel.: 06 (25) 460 738.
(0414038)

Sárbogárdi sörözõbe pultos-felszolgálót felveszek.
Érdeklõdni: 06 (20) 9325 524.
Malacok eladók kb. 18-20 kg. Telefon: 06 (30) 323
9782. (0414047)

Kétszobás, összkomfortos lakás eladó Sárbogár-
don. Tel.: 06 (30) 569 3749. (0414046)

Kilenchetes pincsikutya eladó. 06 (30) 570 3119.
(0414044)

160/60, 55 éves elvált nõ káros szenvedélytõl men-
tes társat keres SMS-ben 06 (20) 5262 846. (0414043)

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

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

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

TÛZIFA ELADÓ! Tel.: 06 (30) 9470 899.

AGRÁRTÁMOGATÁSOK ELÕFINANSZÍROZÁSA
kedvezõ feltételekkel, gyors elbírálással a Sárbogárd és Vidéke

Takarékszövetkezetnél. (Területalapú és agrár-környezetgazdálkodási)

Részletekrõl érdeklõdjön kirendeltségeinken: Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz,
Lajoskomárom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég, Sárosd, Nagylók, Szabadegyháza, Sárszentmiklós.

HITELAKCIÓ
a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezetnél

Szabad-felhasználású fogyasztási hitelek:

THM: 16,34-20,67 %

Kirendeltségeink készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi településeken: Sárbogárd, Alap,
Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz, Lajoskomárom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég, Sárosd, Nagylók, Sza-
badegyháza, Sárszentmiklós.
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Folytatódnak akcióink

a FAIR 2002 Kft.-nél!

50-70%-os
kedvezmények!

Székek, asztal, sarok-ülõgarnitúra, kanapék,
3+2+1 ülõgarnitúrák, komód, fotelok,

zsámolyok, tükrök.
Továbbá nagyker áron kaphatók franciaágyak,
heverõk, fotelok, fotelágyak, heverõk, fotelok,

fotelágyak, 3+2+1 (3+1+1) és
sarok-ülõgarnitúrák, kanapék, rekamiék

ágyazható változatban.

FENYÕBÚTOROK!
Akcióink a hirdetés megjelenésétõl

a készlet erejéig tartanak.
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-18 óráig,

szombaton 8-12 óráig.
FAIR 2002 Kft.,

Sárbogárd, Köztársaság út 93.
Telefon: 06 (20) 9826 630

(egyes bútorokra)

TÁP KIS- ÉS NAGY-
KERESKEDÉS
Megnyitottunk!

Óriási nyitási akció!
Az Árpád utcai tápbolt akciós áraival,

nagy választékkal várja vásárlóit!
Termékeink 20 és 40 kg-os kiszerelésben kaphatók.

Akciós ár:
baromfi indító 20 kg 1512,-
baromfi nevelõ 20 kg 1440,-
kacsa indító 20 kg 1483,-
kacsa nevelõ 20 kg 1426,-
malac dercés 20 kg 1469,-
malac granulátum 20 kg 1526,-
süldõ/hízó koncentrátum 20 kg 2174,-
malac koncentrátum 20 kg 2290,-
süldõ dercés 20 kg 1397,-
hízó dercés 20 kg 1310,-

Sárbogárd, Árpád u. 61/a.
Nyitva:

hétfõtõl péntekig, 8-12 óráig,
délután 13-17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.
Telefon: 06 (20) 381 1720
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Szabad az óvodaválasztás!
Juhász János, Sárbogárd polgármestere
azzal vádolta a Bogárd és Vidékét az el-
múlt testületi ülésen illetve a Fejér Me-
gyei Hírlap május 22-ei kiadásának ha-
sábjain, hogy lapunk az óvodabezárások-
kal kapcsolatos híradásaival riogatta az
óvodások szüleit és „idecsõdíti minden-
féle környékbeli óvodának a vezetõjét”.
A Bogárd és Vidéke szerkesztõségének
álláspontja ezzel kapcsolatban a követke-
zõ:
A polgármester és a képviselõ-testület
tagjai megnyilvánulásaikkal és megho-
zott döntéseikkel maguk gondoskodtak
arról, hogy a jelenlegi helyzet kialakul-
jon.
A város lakói a lap hasábjain, és a vágat-
lan anyag teljes közlésével a Bogárdi
TV-n is részletes, tényszerû tájékoztatást
kaphattak a testületi ülésekrõl, a témával
kapcsolatos fórumokról. (A hang- és kép-
felvételek szerkesztõségünk birtokában
vannak, a testületi jegyzõkönyvek a
könyvtárban elolvashatók.) A különbözõ
fórumokon elhangzottakat nem a
Bogárd és Vidéke munkatársai találták
ki, éppen ezért érthetetlen számunkra,
hogy miért vádolja lapunkat hisztériakel-
téssel Juhász János. Bizonyára az egyik
alpolgármester sem „a lap által keltett
pánik” miatt íratta gyermekét az alapi
óvodába, hanem azért, mert õ elsõ kézbõl
tudta, hogy itt tömegnyomor lesz.
A szülõk, pedagógusok többször, számos
fórumon megfogalmazott véleményét,
szakmai érveit, figyelmeztetéseit semmi-
be vették a városatyák. A csoportok szá-
mának csökkentése, a törvényesen túli
csoportlétszámok, a zsúfoltság riasztot-
tak el több szülõt attól, hogy Sárbogárdra
írassák a gyermekeiket, vagy hogy egyál-
talán beírassák. A testület saját döntései-
nek következménye ez, amiért a polgár-
mesternek és a képviselõknek kell vállal-
niuk a felelõsséget, nem pedig azt másra
hárítani.
Alap és Cece nem avatkozott be Sárbo-
gárd belügyeibe az óvodaügyben. Õk
semmiféle véleményt nem fejtettek ki
Sárbogárd intézkedéseivel kapcsolatban.
A Közoktatási Törvény 1993. LXXIX.
13. § 1. bekezdése értelmében: „A szülõt
megilleti a nevelési, illetõleg nevelési-okta-

tási intézmény szabad megválasztásának
joga. A nevelési, nevelési-oktatási intéz-
mény szabad megválasztásának joga alap-
ján gyermeke adottságainak, képességei-
nek, érdeklõdésének, saját vallási, illetve
világnézeti meggyõzõdésének, nemzeti vagy
etnikai hovatartozásának megfelelõen vá-
laszthat óvodát, iskolát, kollégiumot.”
Ahogy Sárbogárdra is járnak vidéki gye-
rekek, Alap, Alsószentiván, Cece stb. te-
lepülések intézményeit is természetes
módon megkeresik más településekrõl
szülõk. A sárbogárdi óvodabezárás híre
után több szülõ érdeklõdött az alapi óvo-
dában, ahova be is íratták gyermeküket,
többek között Sárbogárd alpolgármeste-
re is. A szülõk kérésére tartottak nyilvá-
nos tájékoztatót óvodáikról Sárbogárdon
is, amihez minden intézménynek joga
van. Ez az intézmények szabad versenye.
A cecei, alapi óvodák vezetõi hangsúlyoz-
ták, hogy nem lépik túl a törvényben elõ-
írt 25 fõs csoportlétszámot. Ennek garan-
ciája mellett a máshonnan beiratkozott
gyerekeknek sokkal inkább vonzóvá teszi
óvodáikat a sokféle speciális fejlesztõ
program, a nyugodt falusi környezet, a
gyermekek kedvére és az egészséges táp-
lálkozásra tekintettel fõzõ saját konyha.

Hargitai Lajos és Hargitai Kiss Virág

Nyílt
tér

Megköszönjük mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

STEITZ ÁDÁM

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

illetve bármilyen formában
részvétüket nyilvánították,

gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

Régi
sárbogárdi

képeslapokat,
fényképeket

jó áron
vásárolok.

Telefon:
06 (30) 9393 403

Kérdezték
Nem a szerkesztõségbe

törtek be!
Többen is kérdezték tõlünk múlt heti lap-
számunk Betörés címû írása kapcsán,
hogy a szerkesztõségbe törtek-e be. A vá-
lasz: szerencsére NEM a szerkesztõségbe
törtek be!
A cikk elsõ felében, idézõjelben szereplõ
szövegrészt a kárt elszenvedõ lakó je-
gyezte le, aki nem járult hozzá neve köz-
léséhez az újságban. Az általa leírtak kap-
csán kérdezte meg lapunk a rendõrség
szóvivõjét.

Szerkesztõség

Veszélyes kátyú
A Nagy Lajos utca sarkán az útjavítók ki-
vésték az aszfaltot, de elfelejtették a lyu-
kat aszfalttal betömni. Talán véletlenül
kimaradt. A héten emiatt majdnem ba-
leset történt. Kérjük az önkormányzatot,
csináltassák be a gödröt mielõbb a feledé-
keny kivitelezõvel!

Az utca lakói

Törvényes ez???
Felháborodásunkat szeretnénk az új-
ságon keresztül megosztani a sárbo-
gárdi polgárokkal.
Gyermekeink az egyik átszervezés
alatt álló közoktatási intézmény tanu-
lói. Egyik napról a másikra átköltöz-
tették megszokott tantermükbõl egy
másikba a gyermekeket a tanév vége
elõtt három héttel, véglegesen. Az ok:
az intézmény egyik épületének átala-
kítása az átszervezés miatt. Tudomá-
sunk szerint a közoktatási intézmé-
nyek átszervezését csak a tanítási év
szorgalmi idõszakán kívül lehet végre-
hajtani. Bárminemû átalakítást csak
rendkívüli esetben lehet végrehajtani.
A Közoktatási Törvény ezt pontosan
szabályozza a gyermekek mindenekfe-
lett álló jogának védelmében. A mi
gyermekeink életét pedig még ezen
belül zavarták meg a fenntartó önkor-
mányzat döntése szerint. Tudjuk, hogy
a pénztelenség rendkívüli eset, de
miért nem lehet megvárni a tanév vé-
gét? Fõként, ha törvényesen akarunk
eljárni.
Törvényes ez?

Név és cím a szerkesztõségben

Virágot lopni…
Tavaly beszámoltunk arról, hogy a ta-
karékszövetkezet elõl elvitték a frissen
kiültetett díszcserjéket. Az idén pótol-
ták azokat törpefenyõkkel. Kedd reg-
gelre ezek közül egyet ismét elloptak.
Virágot lopni nem bûn?

/H/


