
„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2007. június 21. - XVIII. évf. 25. szám
20 oldal, 150 Ft

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu - www.mezofold.hu

Iskolasirató .   .   .   .   .   .   .   . 2

Gyermeknap a bölcsõdében .   . 5

Zenében élve 1. rész .   .   .   . 6-7

Emléksorok I. rész .   .   .   .   . 12

Nyári örömök .   .   .   .   .   .   . 14

Felelõs szerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos - 06(30)9860 849

Sárbogárdi
Napok

Pénteken délután nyitotta meg Juhász János
polgármester a XVI. Sárbogárdi Napokat.

A háromnapos rendezvénysorozatot idén az If-
júsági parkban tartották. Ennek mindenki örült.

Képeinken a sárszentmiklósi borbarátok, a kö-
zönség, valamint a Titánok együttes láthatók.

(A rendezvényekrõl beszámolónk
olvasható a 3. oldalon.)

Elaludt a horgász, közben eltûnt a társa
Búvárok találták meg azt a dunaújvárosi férfit, aki horgászás

közben tûnt el a Fejér megyei Nagylókon, a Piroska-tavon.

Pénteken délelõtt jelentette a sárbogárdi rendõrségen egy hor-
gász, hogy eltûnt a társa. Elmondása szerint csónakból horgász-
tak, péntek hajnalban azonban elaludt. Mire felébredt, barátja
már nem volt a csónakban. Feltételezése szerint a vízbe esett.
Az 56 éves férfi lakásán már jártak a rendõrök, otthon sem talál-
ták, a szomszédok elmondása szerint is csütörtök délelõtt indult
el otthonról, azóta õk sem látták.
A Piroska-tó nem túl mély. Legtöbb helyen csak mindössze

70-80 centi, de a közepén egy 3 méter mély árok húzódik. Ennek
az alja iszapos. Néhány évvel ezelõtt kotorták ugyan a medret,
és új, árvizes túlfolyóval is ellátták a hangulatos környezetben
lévõ tavat, az azóta lerakódott iszap azonban komoly veszélye-
ket rejt magában, különösen, ha valaki úszni sem tud, vagy vá-
ratlanul, fõként álmában a csónakból fordul bele a vízbe.
A sárbogárdi tûzoltók a sekély részeket csáklyákkal vizsgálták
át, a búvárok pedig a mélyebb részeken kutattak a férfi után. A
búvárok 3 órás kutatás után találták meg a holttestet.

Hargitai Lajos
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ISKOLASIRATÓ
Hétfõn délután utoljára népesült be a
pusztaegresi iskola. Kummerné Salgó-
vári Ágnes tagiskola-vezetõ utoljára
mondott beszédet a felsorakozott négy
osztály tanulói és a szülõk elõtt.
A Kós Károly tervezte, mûemléki értéke-
ket hordozó iskolaépületben 1927-ben,
80 évvel ezelõtt kezdõdött az oktatás, s
lett a település és a környezõ puszták né-
pének szellemi központja.
A Sárbogárdtól 15 km-re lévõ, abban az
idõben még saját közigazgatású település
akkor veszítette el az önállóságát, amikor
a várossá válás érdekében erõszakkal, a
lakosság heves tiltakozása ellenére az
1980-as években Sárbogárdhoz csatol-
ták. Ez a gyarmatosítás indította meg a
település sorvadását. Elõször a helyi köz-
igazgatás szûnt meg, aztán a felsõ tagoza-
tos iskola, ez év szeptemberétõl pedig az
alsó tagozatot is megszüntetik azzal az in-
dokkal, hogy annak fenntartása nem gaz-
daságos. Az indokok közt szerepelt az is,
hogy a pusztaegresi gyerekek majd a jól

felszerelt városi iskolában sokkal jobb
körülmények közt tanulhatnak, mint sa-
ját településükön.
Mindez persze nem igaz, hiszen bármirõl
kimutatható valamilyen szempontból,
hogy nem gazdaságos. A város költségve-
tésében csupán néhány péterfillér az az
összeg, amely így megtakarítható. Az
okozott károk viszont pénzben nincsenek
kimutatva. Nem számolják például azt
sem, hogy ezzel milyen kárt okoznak a
gyerekek és az egész közösség lelki életé-
ben, fejlõdési lehetõségeiben.
Most, ezen a tanévzárón az iskola meg-
szüntetését megszavazó képviselõk közül
senki sem volt jelen. Ha eljöttek volna,
láthatták volna, hogy egy olyan iskolát
vetnek most oda ebek harmincadjára,
amelybe boldogság volt a gyerekeknek
járni, amely a falunak az egyetlen még
megmaradt igazi közösségi értéke, amely
megjelenésében is egyedülálló. S mond-
hatnák akkor szívvel, meggyõzõdéssel,
hogy ezt az iskolát nem bezárni, hanem

megõrizni, és a benne folyó élet megõrzé-
sére erõn felül áldozni kellene.
Az épületet erdõs domboldal öleli körül.
A hatalmas udvaron évszázados fák
lombjai közt ezer madár dalol. Most, az
évzáró alatt is szüntelenül daloltak ezek a
madarak, amelyeknek az õsapja már az

iskola megnyitásakor, 1927-ben is itt csi-
vitelt, énekelt örömnótát az élet szépsé-
gérõl. Õk csaknem hangosabbak voltak,
mint a búcsúzók. Ezt persze senki nem
csodálhatja, mert ugyan, kinek nem szo-
rul el a torka, amikor végképp búcsút
mond egy ilyen iskolának?
A város — mint manapság, a kor divatja
szerint általában a városok — rákos daga-
natként, agresszív módon zabálja fel a vi-
déket. Föl se fogja, hogy ezzel saját sorsát
pecsételi meg. Nemcsak a vidéknek, ön-
magának, de az országnak is jóvátehetet-
len kárt okoz ezzel. Mire ez a kár nyilván-
valóvá válik, ugyan, hol lesznek már a mai
döntéshozók? Nevüket ki fogja akkor
imába foglalni?
A bezárás utáni következõ napokban a
városi illetékesek majd kijönnek leltároz-
ni. Fölmérik, hogy mit lehet még innen
használhatót elvinni, aztán lakat kerül a
kapura. Néhány év múlva ez az iskola ki-
tört ablakokkal, omladozó falakkal, e mai
barbár kor emlékmûveként annak rette-
netes szellemét idézi majd.

Vajon lesznek-e még olyanok, akik szán-
ják a gyengét, az elesettet, akik meghall-
ják és megértik a fák lombja közti mada-
rak énekét? Lesznek-e, akik irgalommal
a szívükben azon kezdenek dolgozni,
hogy minden pillanatnyi racionális ha-
szonelv ellenére mégis újrainduljon ez a
falusi iskola, ahol mások agresszív leta-
posása, a gyengék kirablása, felfalása he-
lyett majd jó erkölcsre, emberségre, a
hely szellemének tiszteletére nevelik a
felnövekvõ új generációt?
Most tehát búcsúzott ez a kis csapat.
Õsszel már busszal viszik, hozzák õket a
városi mamut iskolagyárba, hogy legye-
nek belõlük a világkapitalizmus egyre
magasodó bábeli tornyában engedelmes
téglák.
A gyerekek búcsúzóul virágot adtak ne-
velõiknek, a szülõk pedig minden peda-
gógusnak emlékbe vettek egy kétkaros
gyertyatartót, két nagy emlékezõ gyertyá-
val. Nem hiszem, hogy tudatosan válasz-
tották ezt az ajándékot a szülõk. A jelen
körülmények közt jelképértékû lett ez az
ajándék. A XX. században minden kis fa-
luban, még a messzi tanyaközpontokban
is iskolát építtetett az ország. Az iskolába
kerülõ tanítók hozták el ezekbe az isko-
lákba a fényt, a tudást, a kapcsolatot a vi-
lággal. Õk voltak a falu világító lámpásai.
Most ezeket a lámpásokat oltják el e kis
faluban. A sötétségben mi világít majd itt
ezután? A sírbolt fényét idõzõ, a holtakra
emlékezõ gyertya nem az életrõl szól már
többé. Az innen eltávozó tanítók a messzi
városban esténként majd ezt az ajándék
gyertyát gyújthatják meg, emlékezve szo-
morú gyásszal a szívükben e hajdani isko-
lára és az itt nevelkedett sok száz gyerek-
re.

Hargitai Lajos
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Bogárdi Napok újra a régi helyén
Sokévi huzavona után ismét a régi helyszí-
nen, az Ifjúsági parkban rendezték meg a
XVI. Sárbogárdi Napokat. Éveken ke-
resztül hiába tiltakozott a lakosság a Hõ-
sök terén rendezett Bogárdi Napok miatt,
az aláírásgyûjtést, a tiltakozást mindeddig
figyelembe se vették. Most változott a
„nézet”, amit mindenki örömmel foga-
dott, mert végre megszûnt a balesetve-
szély a zsúfoltság miatt, a tûzveszély a há-
zak közt rendezett tûzijáték miatt, és meg-
szûnt a katonai temetõ folyamatos meg-
becstelenítése is a részegek által. Végre
fölfedezték a spanyolviaszt, hogy milyen
jó kint a zöldben, mert ott mindenre van
hely. Mindez a rendezvényekre kilátogató
közönség egyöntetû he-
lyeslésével találkozott.
Valóban bõségesen volt
hely itt mindenre. Elfért
a vidámpark, Rostás
Péter sörsátra és az áru-
sok is. Azt viszont töb-
ben kifogásolták, hogy
miért csak egy vendég-
látó kapott ott kizáróla-
gos jogot a kitelepülés-
re. A vendéglátás ettõl
kissé egyhangú és sze-
gényes lett.
Csak a lángossütõ, a
kürtõskalácsosok, bor-
barátok színesítették a
palettát, akik saját ter-
melésû boraikkal vár-
ták az érdeklõdõket sát-
ruknál. Délre a bogrács-
ban elkészült a birka-
pörkölt is, amit baráti
körben fogyasztottak el.
A meghirdetett pacal-
fõzõversenyre is sokan jelentkeztek. A bírálóbizottság a leg-
jobbnak Tar János pacalpörköltjét találta. Ács Tomi olaszosan,
sajttal sûrítette be az ételt, és déli hangulatú fûszerezéssel dobta
föl a megszokott ízeket.
A Közév színvonalasan berendezett sátrakkal települt ki, ame-
lyekben népszerûsítették a szelektív hulladékgyûjtést, bemutat-
ták, hogy újrahasznosított hulladékból mi minden készülhet.
Többek között ki lehetett próbálni a hullámkartonból készült
hangulatos ülõgarnitúrát is. A sátor elõtt ott állt az új, többcélú
kisgépük, amit elõzõ számunkban már bemutattunk. Ez a taka-
rító-, szállító-, sószórómasina rövidesen szolgálatba lép Sárbo-
gárd utcáin.
Az ünnepélyes megnyitó pénteken este volt. Ezen a 40 éves sár-
bogárdi kórus lépett föl.
Juhász János polgármester megnyitóbeszéde után átadta „Az
Év Sportolója” díjat Tósoki Fanninak, a töbörzsöki asztalite-
nisz-szakosztály kiváló sportolójának. Ugyancsak ekkor került
sor a Pro Urbe Díj átadására is, amelyet dr. Csanádi József
háziorvos vehetett át.
A megnyitó után három napon át mûsorok zajlottak a szabadté-
ri színpadon. Beárnyékolta a rendezvényt az iskola- és óvoda-
bezárás ügye, ami sokakat távol tartott a rendezvénytõl. Egy
csoport készült egy transzparenssel kivonulni: „Óvodát bezár-
nak, a pénzen mulatnak” felirattal. Mivel ez már semmin nem
változtatna, a szórakozók hangulatát nem akarták elrontani.
Ettõl még feltehetõ a kérdés: nem botrányos az, hogy míg óvo-

dát, iskolát zár be a sárbogárdi önkormányzat, vannak milliók
„parasztvakításra”?
Mindettõl függetlenül a kilátogató közönség körében nagy si-
kere volt a pénteki Kistehén és Ossian együtteseknek, szomba-
ton Balázs Fecónak, és jó hangulatú volt a szombat esti utcabál
a Chips együttessel.
A rockzenekarok a legnagyobb vasárnapi melegben, délben ját-
szottak egy maroknyi, annál lelkesebb kis közönség elõtt. Az
utánuk négy óra körül fellépõ Varnyú Country együttes mûsora
viszont teljes érdektelenség mellett zajlott. Utána az együttes
vezetõje keserû humorral megjegyezte, hogy ennyi ember elõtt
még soha nem játszottak.
Vasárnap este a tûzijátékra telt meg a tér, amivel lezárult a ren-
dezvénysorozat. A polgármester zárszavában megköszönte ba-
rátjának, Nedoba Károlynak a rendezvény sikere érdekében ki-
fejtett áldozatos tevékenységét.

Hargitai Lajos
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Bérmálás
Kálozon

Spányi Antal megyéspüspök elõtt erõsítették meg keresztsé-
gi fogadalmukat a bérmálkozó fiatalok Kálozon, vasárnap.
A püspökatya a következõ szavakat intézte a katolikus
templom padjaiban összekulcsolt kézzel ülõ ifjakhoz:

— Beszélgessetek a hitrõl, a Bibliáról, a világ dolgairól, arról,
hogyan kell egy keresztény fiatalnak élnie a mai világban. Mert
ha nem állunk résen, rést hagyunk a lelkünk ajtaján, akkor a
zavart keltõ dolgok beszivárognak a lelkünkbe. Törekedjetek
hitetek igazabb, mélyebb megismerésére. Hiteteket tudjátok
gyakorlattá váltani. Mert furcsa, ha valakinek a szavai és tettei
nem egymást igazolják. Az ilyen ember élete nem lesz senki elõtt
hiteles. Adjatok hálát a jóért, és tudjatok bocsánatot kérni, ha
gyengék voltatok.

A szertartás keretében felsorakoztak a bérmálkozók ke-
resztszüleikkel Spányi Antal elõtt, aki krizmával kente meg
õket. Hitoktatójuktól pedig egy-egy énekeskönyvet kaptak,
amit remélhetõleg nemcsak vasárnaponként vesznek a ke-
zükbe a templomban, hanem minden nap otthon is.

Hargitai Kiss Virág

Karnyújtásnyira
a vakációtól

Hantoson kaptam lencsevégre a diákokat és tanáraikat múlt
hét csütörtökön az utcán. Akadályversenyt rendezett ugyanis a
helyi általános iskola karnyújtásnyira a vakációtól, a tanév utol-
só elõtti, verõfényes napján. A különbözõ állomások egy-egy út-
keresztezõdésben álltak, ahol játékos feladatokat kellett meg-
oldaniuk a csapatoknak. Valahol például célba kellett dobni,
másutt babot válogatni bekötött szemmel, a többiek segítségé-
vel. A következõ állomásig nótázva vonultak végig az utcán a
gyermekek és vezetõik.

Hargitai Kiss Virág
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Gyermeknap a bölcsõdében
Ahivatalos napjánál késõbb, de elér-

kezett a gyermekek napja a bölcsõ-
débe is. A dolgozók a segítségünkkel
szorgalmasan készülõdtek erre a napra,
hogy a gyermekeink minél jobban érez-
zék magukat. Péntek reggel, a szokásos-
tól eltérõen, egy szalagokkal és léggöm-
bökkel feldíszített udvar várta a bölcsõ-
dés gyermekeinket.
A gyermeknapi délelõttön nemcsak a pi-
curkák vehettek részt, hanem idõsebb
testvéreik és a szüleik is. Gyermekeink a
sok vendég jelenléte ellenére sem illetõd-
tek meg, és ugyanolyan önfeledten ját-
szottak, mint más napokon szoktak. Nagy
„erõkkel” foglalták el a homokozót ezen
a délelõttön is. Sok kisgyermek élvezte,
hogy a testvérével rohangálhat a bölcsõ-
de hatalmas, füves udvarán. A gyermeke-
ink sok szeretettel mutatták meg nekünk,
szülõknek, hogyan szokták tölteni a nap-

jaikat a bölcsõdében, és milyen játékok-
kal játszanak nap mint nap.
Annak ellenére, hogy nagyon élvezték a
homokozást, csúszdázást, motorozást és
futkározást, a legnagyobb szenzációt
ezen a napon a lufifújás jelentette szá-
mukra. Közülünk egy kedves anyuka el-
hozta a léggömbfújó-felszerelését, ami
egész délelõtt kézrõl-kézre vándorolt,
hogy minél több lufit felfújjunk a gyerme-
keinknek, akik nagy csodálkozással fi-
gyelték, hogy Jutka néni milyen gyorsan
és ügyesen hajtogat nekik különbözõ fi-
gurákat.
A játékos délelõtt után gyermekeink az
ebédhez készülõdtek, ami ezen a napon
szintén eltért a szokásostól, mert megmu-
tathatták nekünk, hogy milyen okosan
ebédelnek. A nagyobbak már meg is te-
ríthették az asztalokat a társaik számára.
A sok szép pillanat ellenére néhányunk-
nak az egyik szeme mégis sírt a délelõtt
végeztével, mert gyermekeink szeptem-
bertõl óvodába járnak majd, így ezen a
napon búcsúztunk el a bölcsõde dolgozó-
itól. Ezúton szeretnénk még egyszer
megköszönni azt a szeretetteljes gondos-
kodást és törõdést, amit a gyermekeink a
bölcsõdében kaptak. Kívánjuk a gondo-
zónõknek — Kertinek, Évinek, Erzsiké-
nek és Tündinek —, hogy mindig így sze-
ressék a gyerekeket, és maradjanak ilyen
gondoskodóak és türelmesek! Krisztiná-
nak, a bölcsõde vezetõjének pedig, hogy
soha ne adja fel a küzdelmet, mert a gye-
rekekért érdemes „harcolni”! A nehéz
pillanatokban mindig gondoljatok arra,
hogy Sárbogárdon sok olyan gyermek él,
akiknek szüksége van Rátok.

A búcsúzó gyermekek szülei
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Z E N É B E N É L V E
1. rész

40. évfordulóját ünnepelte a Huszics
Vendel és Huszics Vendelné vezette sár-
bogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes
Kar június 10-én. Ez alkalomból nem-
csak egy nagyszabású koncertre került
sor a József Attila Mûvelõdési Központ-
ban, hanem kiállítás is nyílt az elõtérben
a kórus 40 éves munkájának termésébõl.
Fotók, oklevelek, érmek, cikkek és más
emlékek között csemegézhetett, elfele-
dett pillanatokon merenghetett a közön-
ség, valamint az énekkar volt és jelenlegi
tagjai.
Kiváló alkalom volt ez a találkozásra a
már rég látott ismerõsökkel. A mûsor
egyik részeként újra beálltak a kórusba az
egykori tagok egy közös éneklésre, há-
rom mû erejéig. Sõt, Endl László, a kórus
hajdani zongorakísérõje is a billentyûk-
höz ült, felváltva Huszics Ibolyát. A rend-
hagyó esemény apropóján ifj. Leszkovsz-
ki Albin mûködött közre zongorán az ál-
tala szerzett Sárbogárd, Dombóvár c. da-
rab elõadásában. Emelte a koncert fé-
nyét a Brass in the Five rézfúvósötös is,
akik humorral, játékossággal fûszerezett
repertoárjukkal lenyûgözték a közönsé-
get.
A kórus alapító tagjai közül — a karnagy-
házaspáron kívül — ma már csak hárman
aktív tagjai a kórusnak: Tóth Gyuláné
(aki megszakítás nélkül, 40 év óta vezeti
az alt szólamot), Leszkovszki Albin és dr.
Lendvai György. Rajtuk kívül Csuti
Ferencné, Marth Béláné Zsuzsika (aki
kisapostagi lakosként is változatlan kitar-
tással vesz részt a kórus munkájában),
Kiss Anna Mária és Szabados Tamás áll-
nak legközelebb a 40 éves kórustagság-
hoz. A húszéves tagságot meghaladók
oklevelet vehettek át Juhász János pol-
gármestertõl elismerésül kitartásukért.
A kórus ifjabb tagjainak a Bogárd-Dal
Egyesület elnöke, Oláh Ferenc adott át
emléklapot.
A hatalmas születésnapi tortát a Két Ko-
vács fogadóban szolgálták fel, egy ünnepi
vacsorát követõen. Itt természetesen már
sokkal oldottabb hangulatban folyt a be-
szélgetés és a közös éneklés, zenélés.
Tósztot mondott Huszics Vendel, Tóth
József, a szövetkezet elnöke, Bodoki
Györgyné megható verssel lepte meg a
kórus tagjait, Bakonyi István pedig saját
szerzeményét nyújtotta át a Huszics há-
zaspárnak, amit az évfordulóra írt.
A kezdetekrõl és a 40 évrõl így vallott
Zsike néni és Vendel bácsi, amikor egy
tál frissen szedett málna mellett leültünk
beszélgetni náluk hétfõ délután.
Hargitai Kiss Virág: — Honnan indult
Zsike néni és Vendel bácsi pályafutása?

Zsike néni: — Tóth Gyuláné Évával rág-
tuk Vendel fülét, hogy énekelni akarunk.
Ugyanis gimnazista korunkban egy ének-
karban énekeltünk Békéstarhoson, és ez
életre szóló élmény volt mindkettõnk-
nek.
Vendel bácsi: A kórussal végzett munka
középiskolás koromban kezdõdött, kó-
rustagként.
— Tanár úr hova járt középiskolába?
V.: — Tanítóképzõt végeztem Kaposvá-
rott. Harmadikos koromban a somogyi
népi együttesben, illetve annak kórusá-
ban szólamvezetõi szerepet betöltõ Ga-
dányi József tanár úr elvitt engem a kó-
rusba. Nagyon sok szép élményt éltem
meg ott, többek között Kodály Kállai ket-
tõsét énekeltük tánckarral, zenekarral, és
valahogy belecsöppentem ebbe a közös-
ségi zenélésbe.
— Akkor sokkal nagyobb hagyománya volt
a zeneoktatásnak, mint manapság, nem?
Zs.: — Nem. Az iskola, ahova Évával jár-
tunk, körülbelül olyan volt, mint a zenei
általános iskola, csak országos válogatá-
sú. Éva Balatonboglárról, én meg Békés-
sámsonról kerültem oda. A Kodály- és a
Bartók-kötetet végigénekeltük, a zsoltár-
feldolgozásokat kivéve, mert azt az 50-es
években még egy olyan fenegyerek sem
engedhette meg magának, mint a karna-
gyunk, Gulyás Gyurka bácsi.
V.: — Szegedre kerülve a fõiskola kóru-
sában énekeltünk.
— Akkor már Zsike néni mellett?
V.: — Igen, akkor ugyan még nem volt
néni.
Zs.: — Egy csoportba jártunk, és Vendel
mellém ült szolfézsórán.
V.: — A kórus mindennapi tevékenység
volt számunkra. Dr. Szögi Bandi bácsi
volt a kórus vezetõje, és továbbvitt ben-
nünket azon az úton, amit a középiskolá-

ban elkezdtünk. Zsike fuvolista volt a
konzervatóriumban, gimnazista korában
szimfonikus zenekarban játszott Békés-
csabán. Én a fõiskola zenekarában pisz-
tonoztam és gitároztam, amivel részben
kiegészítettük a zsebpénzünket. Az 50-es
években nagyon nehéz volt utazni is meg
élni is, távol Somogytól. Lakodalmakba,
bálokba jártunk Sándorfalvától Szege-
dig, és hajnalokig muzsikáltunk. Izgal-
mas emlékem maradt, amikor Faludi Bé-
la — aki a karvezetést oktatta, karnagy,
zeneszerzõ, egyházzenei szakember volt,
sõt, titokban budapesti templomi orgo-
nista — rám bízta a fõiskola kamarakóru-
sát egy egyetemi aulában történõ szerep-
lés erejéig. Akkor hirtelen a mélyvízbe
kerültem.
— Akkor már volt karvezetõi tapasztalata
tanár úrnak?
V.: — Nem, csak énekeltem a kórusban.
Zs.: — De oktatásban is részesültünk a
karvezetés tanszakon.
V.: — Akkor kerültem irányítóként közel
a kórushoz.
Zs.: — Az évfolyamunkon hét fiú volt,
nyolc lány, szoprán, alt, tenor, basszus jó
arányban, ráadásul mind szerettünk éne-
kelni. Végigénekeltük az akkor megje-
lent Öt évszázad kórusa címû gyûjte-
ményt; ezáltal vegyes kari mûismeretre
tettünk szert. A saját örömünkre is éne-
keltünk. Amikor harmadévesek voltunk,
egy önálló koncertet adott az évfolyam
Kecskeméten. Az oktatási osztály vezetõ-
je azt mondta, hogy elhelyez mind a tizen-
ötünket Kecskeméten és környékén, csak
maradjunk együtt. De akkor már min-
denkinek félig-meddig megvolt a helye.
— Azóta összejött már ez a régi csapat?
Zs.: — Igen, de fogyunk, és már nem
annyira szólamképes a társaság.

Folytatás a következõ oldalon�
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V.: — Ahogy elszéledtünk, úgy az érdek-
lõdési területek, a munkakörülmények,
lehetõségek is változtak.
— Már akkor is vegyesen foglalkoztak a
különféle kórusmûvekkel?
V.: — Egyházi zenétõl kezdve népdalfel-
dolgozásig, klasszikus zenéig minden sze-
repelt a repertoárunkon. Aztán kikerül-

tünk a fõiskoláról, az ott megszerzett ke-
vés tapasztalattal, és zömében jó hangú
gyerekekre találtunk Sárszentmiklóson.
— Ez volt a legelsõ iskola, ahol elkezdtek
tanítani?
V.: — Igen, 1959-ben.
Zs.: — Én Miklóson vezettem a kórust,
Vendel meg a gimnáziumban is tanított
óraadóként. Az elsõ év végén õ már a He-
likonon volt Keszthelyen a gimis kórus-
sal, én meg Csillebércen a kamarakóru-
sommal.
V.: — Az iskolák elvárták tõlünk, hogy a
gyerekekkel produkáljunk valamit.
Rendszeresen szemlékre, fesztiválokra,
rádiófelvételekre jártunk. Az állandó
gyakorlási kényszer a gyerekeket is ösztö-
nözte, és munkánk végül hivatássá neme-
sedve folytatódott. Nem gondoltuk mi az
elején, hogy a kórusnál fogunk kikötni,
de annyi embert mozgatott meg és hozott
a zene közelébe, hogy ennek a szépségét
megérezve ehhez a mûfajhoz tapadtunk.
— Ha nem így alakult volna, milyen irány-
ba mentek volna szívesen?
V.: — Én újságíró akartam lenni, sõt, szí-
nészi pályára is készültem. A Somogy
Megyei Hírlapnál diáktudósító voltam.
Negyedikre választani kellett. Nem tud-
tam, mi lehetnék; alig jelent meg valami a
felsõfokú intézményekrõl. Végül kikö-
töttem a fõiskolánál.
Zs.: — Nekem a földrajz volt a kedvenc
tantárgyam meg a matematika, azért va-
gyok magyar—ének szakos. Én sem vol-
tam benne biztos, hogy mi szeretnék len-
ni, ezért mentem a fõiskolára, mert a
tarhosiakat oda mindig fölvették. Felvé-
teliztem a konzervatóriumba is, oda is
fölvettek, de a magyar és az ének mellett
sok volt, így végül abbahagytam a fuvolá-

zást. A kórus a tarhosi négy
év alatt természetes igé-
nyemmé vált.
— Számomra annyira ösz-
szeolvadt Zsike néni, Ven-
del bácsi neve, személye a
zenével, hogy el sem tudnám
képzelni, hogy más irányba
mehettek volna.
V.: — Annak idején falusi
gyerekként magam körül
nem láttam más értelmisé-
git, csak pedagógust és pa-

pot. Természetes is volt, hogy pedagógus-
pályára készültem, és mindig a magyar
volt a központban. Nyertem egy pályáza-
tot is általános iskolás koromban egy el-
beszélõ költeménnyel, aminek az volt a
címe, hogy Mi leszek, ha nagy leszek? Az
orosz mindenki számára nyitott volt, így
párosult a magyarhoz. Igen ám, de a tör-
ténelem is érdekelt. A következõ hetek-
ben már magyar—történelem szakos
akartam lenni, végül kikötöttem a ma-
gyar—éneknél. Énekelni tudtam, habár
különösebben nem foglalkoztak velem,
hiszen általános iskolában még énekta-
nárunk sem volt. Középiskolás koromig
zongorát sem láttam, dudát meg citerát
viszont igen. A templomban orgonafújta-
tó voltam, sõt, elsõ ministráns. Késõbb
orgonáztam is néha.
— Akkor mégiscsak megvannak a zenei
gyökerek.
V.: — Egy idõben papnak is készültem;
latint tanultam a plébános úrtól, tehát
sokféle irányultság befolyásolta, hogy
merre menjek. Aztán véletlenül találkoz-
tunk Zsike nénivel.
Zs.: — Hibás volt abban az évben a pros-
pektus, ami megjelent, mert úgy volt,
hogy Szegeden indul magyar—ének, Pé-
csett meg történelem—ének, holott
mindkét helyen indult magyar—ének is.
V.: — Mindkét helyre fölvettek, de aztán
kénytelen voltam Szegeden maradni
Zsike néni miatt.
Zs.: — Én nem marasztaltam.
V.: — Persze nem az elsõ hetekben is-
merkedtünk meg, de aztán összekötöttük
a sorsunkat annyira, hogy most már
együtt is maradunk.
— Hány éve vannak együtt?
V.: — 1959 óta.

Zs.: — Viszont 50 éve annak, hogy meg-
kérte a kezemet.
V.: — Bár ezeket nem szoktuk számon
tartani. Én azt sem tudom pontosan,
hogy hány éves vagyok.
— Az a lényeg, hogy mennyinek érzi magát.
Miért volt az, hogy Zsike néni inkább a ki-
sebbekkel foglalkozott, tanár úr pedig a na-
gyobbakat vette a szárnyai alá?
Zs.: — Vendelt kérték meg, hogy jöjjön a
gimnáziumba éneket tanítani, és „megfe-
neklett” 40-50 évre. Abban az idõben én
megbízhatatlanabb tanerõ voltam, mert
még a szülések elõtt álltam. Amikor a két
gyermekünk megszületett Miklóson, az
én kórusomat is átvette Vendel. Amikor
a zenei tagozat indult, akkor mi is megin-
dultunk, mert szerettem volna, ha a gye-
rekeink zenei tagozatra járnak. Akkor
mondták, hogy ne menjünk el, csináljunk
itt — így lett Sárbogárdon zenei tagozat.
— Hányban indult a zenei tagozat?
Zs.: — 1967-ben. Tóthné Évával tanítot-
tunk 1—8. osztályig. Én tanítottam az
1-3-dikat, õ a 2-4-diket és így tovább. Az
alsó tagozat fele délelõtt járt, fele dél-
után. Ez nagyon szétszórt élet volt. Állan-
dóan futkostunk, volt olyan év, hogy négy
épületben tanítottam. Nem volt könnyû,
de edzettek maradtunk.
— A zenei tagozat egészen a 90-es évekig
tartott. Talán a mi osztályunkkal vonult
nyugdíjba Zsike néni.
Zs.: — 1992-ben mentem nyugdíjba, no-
vemberben, utána még indult egy-két év-
ben zenei tagozat, de aztán megszûnt.
— A felnõttkórus ugyancsak 1967-ben szü-
letett. A két lányuk, Ibi és Ani a kórus
megalakulása után jöttek világra?
Zs.: — Nem, amikor a kórus indult, õk
még olyan kicsik voltak, hogy egy kollé-
gista kislányt kértünk meg arra, hogy vi-
gyázzon rájuk. Nagyon megszerették egy-
mást a gyerekekkel. Ibi hétéves volt, ami-
kor leérettségizett Zsozsó. Akkor azt
mondták, hogy nem kell nekik más. Attól
kezdve a gyerekeink maguk voltak heten-
te két estén.
— Régen is hétfõn és csütörtökön voltak a
próbák?
V.: — Igen, kezdettõl fogva folyamato-
san.
Folytatása következik.

Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról�
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SIKERES TINÓDI KUPA
Nagyon jó hangulatú, sikeres volt az idei Tinódi kupa, amelyet múlt szombaton ren-
deztünk a Sárbogárd SE pályáján.
A siker köszönhetõ a lelkes csapatoknak, a rendezésben közremûködõknek és támo-
gatóinknak. Ezúton is köszönetet mondunk segítõinknek: Liziczai Imre (Tinódi
presszó), Fekete László (játékvezetõ), Nedoba Károly, Juhász János (oklevél biztosí-
tása), Schmidt Lóránd és dr. Szabadkai Tamás (labda), Köõ Imre (kenyér), Körmendi
József és Körmendiné Ildikó (étel), Tóth Zoltán és Berecz Attila, valamint a Bogárd és
Vidéke tulajdonosának a díjmentes hirdetésért.

Ébl Mihály

I. Suzuki Barta Nõi Amatõr Kézilabda-bajnokság
VII. forduló eredményei

Mezõszilas—Cosa Nostra
20-14 (12-9)

Vezették: Sárközi L., Rehák S. E mérkõ-
zést június 19-én, 20 órakor, 20-án, 9 óra-
kor a Bogárdi TV-ben felvételrõl láthat-
ták.
Tisztelt Szurkolók! Nagyon örülünk an-
nak, hogy ilyen népszerûségnek örvend a
kézilabda. A csapatok a kezdeti megille-
tõdöttséget leküzdve, javuló játékkal ör-
vendeztetnek meg bennünket hétrõl hét-
re. A nézõk között akadnak olyan szurko-
lók, akik a kézilabdázásban bekövetke-
zett új szabályokat nem ismerik, egyesek
odáig is elmennek, hogy sértõ megjegyzé-
seket tesznek a hölgyjátékosokra, ame-
lyet a szervezõk, a játékvezetõk és a játé-
kosok is kikérnek maguknak. Kérjük,
hogy a fair play szellemében szurkolja-
nak, biztassák a csapatokat! Köszönjük!

Suzuki
Barta—Sárszentmiklós

(SMIKI Team) 18-13 (12-9)
Vezették: Takács L., Rehák S. Suzuki
Barta: Huszár, Kakas (1), Karnis 6/1,
Erlich, Vámosiné, Koncz 3/1, Rosz-
kopfné 1. Csere: Böröczki 3, Kiss M. 2,
Barta Alexandra, Kiss Gy., Békési, Barta
Anita, Végh. SMIKI Team: Rigóné,
Kisné, Horváthné 2/4, Soós 1, Tóth 3/1,

Kiss 2, Pajor 2/1. Csere: Horváth, Ma-
gyar, Iványi, Király, Deák, Hegedüs, Visi-
né kapus.
Szerencsésen alakultak az eredmények a
SMIKI Team szemszögébõl, mert a vere-
ségük ellenére is maradtak a harmadik
helyen. Meglátszott, hogy jó irányítást, jó
taktikát alkalmazott a Suzuki Barta edzõ-
je, aki együtt élt a játékkal. Annak ellené-
re, hogy Koncz Diát sikerült kikapcsolni a
játékból, most Karnis volt elemében, aki
a mezõny legjobbjának bizonyult. Gyõ-
zelmükhöz kétség sem férhetett, ráadá-
sul kapusuk, Huszár is kiváló teljesít-
ményt nyújtott. Hétméteres 3/3, illetve
7/2. Kiállítás: 4 perc, illetve 0.

Qualitybuild—Sárbogárd
(ÖTYE) 16-23 (10-13)

Vezették: Takács L., Rehák S. Quality-
build: Marosi, Toldi 2, Gazsó, Lepsényi
8/1, Fûrész 1, Mészáros, Tkácsuk 4. Cse-
re: Sándor. Sárbogárd: Némethyné,
Horváthné, Killerné 3/3, Háriné 8/1, Föl-
diné 3/2, Takács 2, Herczegné. Csere:
Lepsényiné, Sárköziné, Reiter 1, Mol-
nárné, Menyhárt kapus.
Szoros, jó iramú mérkõzést vívott a két
csapat. A félidõ végére háromgólos
elõnyre tett szert az ÖTYE csapata. A
második félidõben tovább növelték az
elõnyüket Menyhárt kapus jóvoltából,
aki ragyogóan védett. Nem volt baj a
Qualitybuild védekezésével, de a táma-

dójátékukban nem volt megfelelõ átütõ-
erõ. Az is igaz, hogy csak egy cserejáté-
kossal rendelkeztek. Kicsit elfáradtak.
Nagyon megérezték Mészáros H. és
Csendes hiányát. Hétméteres: 1/1, illetve
8/6. Kiállítás: —, illetve 2 perc.

Tabella
1. Sárbogárd (ÖTYE) 6 - - 149-74 12
2. Mezõszilas 6 - - 149-84 12
3. SMIKI Team 4 - 2 104-105 8
4. Qualitybuild 3 - 4 120-125 6
5. Gázmodul-Fair Bútor 3 - 3 81-99 6
6. Suzuki Barta 2 1 3 90-100 5
7. Cosa Nostra 1 - 5 76-101 2
8. Varázs Garázs 1 - 5 73-116 2
9. Sárosd - 1 4 53-96 1
A szervezõbizottság értesíti a csapatokat,
hogy a sárosdi csapat visszalépése miatt a
hátralévõ mérkõzések 2 pontját 10-0-ás
gólkülönbséggel a kisorsolt ellenfelek
kapják.
A mérkõzések idõpontja az alábbiak sze-
rint módosul:
VIII. forduló: 2007. június 22., 19.30:
Sárszentmiklós (SMIKI Team)—Mezõ-
szilas;
IX. forduló: 2007. június 29., 18 óra: Va-
rázs Garázs—Cosa Nostra
mérkõzésekre kerül sor.
A többi mérkõzés idõpontja változatlan.

Gróf Ferenc
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Tûzgyújtási
tilalom

Mindennemû tûzgyújtás — beleértve a parlag
és gazégetést is — 2007. június 20-ától átme-
neti idõre tilos!
Az utóbbi idõben a csapadékmentes és rend-
kívül meleg idõjárás miatt fokozottan megnõtt
az erdõk tûz általi veszélyeztetettsége.
A tûzesetek megelõzése érdekében az ország
teljes területén lévõ erdõkben és az erdõterü-
letek határától számított 200 méteren belüli
területen — a kijelölt tûzrakóhelyen is —, va-
lamint a közút és vasút menti fásításokban
mindennemû tûzgyújtás, beleértve a parlag-
és gazégetést is, 2007. június 20-ától átmene-
ti idõre tilos.
A vágástéri hulladék égetése az erdõben a
megelõzõ tûzvédelmi elõírások betartása mel-
lett a tilalom idõszakában is végezhetõ. Az
égetést a 12/1997. (II. 26.) BM-rendelet 7. §
további (4) (8) bekezdéseiben foglalt megelõ-
zõ tûzvédelmi elõírások szigorú betartása mel-
lett lehet csak végrehajtani. Az égetésnél fi-
gyelembe kell továbbá venni a 35/1996. (XII.
29.) BM rendelettel kiadott Országos Tûzvé-
delmi Szabályzat tûzveszélyes tevékenység
végzésére vonatkozó követelményeit is.
Kérjük a közúton és vasúton utazókat, hogy
égõ cigarettacsikket és dohánynemût ne dob-
janak ki a jármûvek ablakán, mert a kiszáradt
árokparton, vasúti töltések mellett keletkezõ
tüzek sok esetben közvetlenül erdõ- és mezõ-
gazdasági területeket is veszélyeztetnek.
Felhívjuk továbbá az erdõben kirándulók, vala-
mint a mezõgazdasági területeken dolgozók fi-
gyelmét arra, hogy égõ dohánynemût eldobni
nem szabad, azt minden esetben gondosan el
kell oltani.
Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi,
szabálysértést követ el.
A tilalom feloldására a fokozott tûzveszély el-
múltával, késõbbi idõpontban intézkedik a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium.

Sárbogárdi tûzoltóság

Értesítés
Értesítjük tisztelt fogyasztóinkat,

hogy

2007. június 26-án,
9-15 óráig Cece község

egész területén
karbantartás miatt

vízhiány várható.

2007. június 26-27-én,
8-15 óra között

Sárszentmiklós területén
karbantartás miatt

részleges vízhiány várható.
Érintett utcák: Semmelweis, Lehel,
Elõd vezér, Munkácsy, Huba, Álmos
vezér, Rákóczi, Tisza, Miklós utca.

Megértésüket elõre is köszönjük.
SÁRRÉT-VÍZ KHT.

A Fejérvíz Zrt.
Sárbogárdi

Üzemmérnöksége

munkatársat keres

vízvezeték-szerelõ
munkakörbe.

A kézzel írott önéletrajzokat a
Fejérvíz Zrt. Sárbogárdi Üzem-
mérnökség, 7000 Sárbogárd,
Tinódi út 146. címre kérjük
2007. június 26-áig eljuttatni.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szakirányú szakmunkás képesítés,

– B-, C-kategóriás jogosítvány.

Felhívás
Tájékoztatom a lakosságot, a gyámhivatali és
okmányirodai körzet településeit, hogy a sár-
bogárdi polgármesteri hivatalban 2007. jú-
nius 29-én az ügyfélfogadás szünetel. A hi-
vatal 2007. június 29-én, pénteken zárva
tart.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Álláshirdetés
A sárbogárdi polgármesteri hivatal

állást hirdet

IGAZGATÁSI ELÕADÓI
munkakör helyettesítéssel történõ

betöltésére,

valamint PÉNZÜGYI IGAZGATÁSI
ELÕADÓI munkakör

helyettesítéssel történõ
betöltésére.

A feltételekrõl érdeklõdni a polgármesteri hi-
vatalban lehet.
A jelentkezések benyújtásának határideje:
2007. július 5. A jelentkezések elbírálásá-
nak határideje: 2007. július 15.
Az álláshely az elbírálást követõen azonnal
betölthetõ. A jelentkezéseket dr. Krupa Rozá-
lia jegyzõ részére kell benyújtani. Cím: Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.

Új egyesület Sárbogárdon
Megalakult Sárbogárdon a Nyugdíjas Rendõr Egyesület. Soraiba várja elsõsorban
a sárbogárdi rendõrkapitányság illetékességi területén élõ nyugdíjas rendõröket,
katonatiszteket, tûzoltókat és mindazokat, akik a közbiztonság, közrend védelmé-
ért, az élet- és vagyonbiztonságért, közlekedésbiztonságért tenni akarnak. Az egye-
sület rendes, és a mûködést bármi módon támogató pártoló tagokat is szívesen lát.
Az egyesület elnöke Horváth Ferenc ny. rendõrkapitány, helyettese Herczeg Jó-
zsef, titkára Streng Ferenc. Az elnökség tagjai: Szabó József, Kiss Pál. Az ellenõrzõ
bizottság elnöke Szilveszter János, tagjai Killer János és Volslégel Gyula.
Az egyesület postacíme: Sárbogárd, 7000, Ady Endre út 85.

/H/

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
a 2007. június 8-ai ülésén elfogadta
— a 21/2007. (VI. 15.) Ktr. sz., az önkormány-
zat 2007. évi költségvetésérõl szóló rendelet
módosítását;
— a 22/2007. (VI. 15.) Ktr. sz., az avar és kerti
hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályai-
ról szóló rendeletet;
— a 23/2007. (VI. 15.) Ktr. sz., közterületek
használatának szabályozásáról és rendjérõl
szóló rendelet módosítását.
Felhívom a figyelmet, hogy az avar és kerti
hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályai-
ról szóló rendelet új szabályozása megtekint-
hetõ a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Zeneiskolai beíratás
A Violin Alapfokú Mûvészetoktatási

Intézmény zenei tagozatának
2007/2008-as tanévére beiratkozni le-

het

június 25-én, hétfõn és
június 26-án, kedden

10-15 óráig a sárbogárdi
zeneiskolában.

Díjak: elõképzõsöknek 4000 Ft/félév
(+1000 Ft regisztrációs díj).
Hangszereseknek 8000 Ft/félév
(+1000 Ft regisztrációs díj).
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SAK-HÍREK
A Sárbogárdi Napok keretén belül került
megrendezésre immár negyedik alka-
lommal az asztalitenisz-verseny a ván-
dorserlegért. A mostani versenyen kilenc
csapat indult, ahol szoros mérkõzéseket
vívtak a kupa elnyeréséért.
A verseny csoportos körmérkõzésekkel,
rövidített formában került megrendezés-
re, majd a csoportok elsõ helyezettje és a
legjobb csoportmásodik jutott a fõtáblá-
ra. A fõtáblán már egyenes kieséses for-
mában ment tovább a verseny. A négy to-
vábbjutó igen szép és jó játékot mutatott,
hatalmas csatákban dõlt el a továbbjutás
sorsa. A döntõt végül is a tavalyi gyõztes
Szabadbattyán csapata és a székesfehér-
vári Kodolányi iskola I-es csapata vívta.
Az elsõ helyen Szabadbattyán csapata
végzett, és mivel egymás után harmadik
alkalommal nyerte meg a versenyt, vala-
mint a kupát is, ezzel végleg az övék lett a
serleg. Második lett a Kodolányi iskola
I-es csapata, harmadik az Enying, a
Kodolányi II-es csapata a negyedik he-
lyen végzett.
Ez volt a szezon utolsó versenye, most rö-
vid nyári szünet következik. Az elsõ
edzésre július 16-án, hétfõn, 17-órakor
kerül sor, ahova várunk minden érdeklõ-
dõt, aki szereti az asztaliteniszt.

SAK vezetõsége

Sárbogárd—Tác-Csõsz 4-0 (0-0)
Sárbogárd: 100 nézõ, vezette: Szabó Já-
nos. Sárbogárd: Sipõcz, Csuti I. Z., Ju-
hász, Bognár (Somogyvári), Szabó J. Zs.,
Hegedüs, Ilyés, Huszár, Szabó I. A.
(Mondovics), Baki, Fekete. Tác-Csõsz:
Lakk, Kovács J., Pál, Nagy, Mukrányi Zs.
(Szabó R.), Bordás, Kovács A., Mukrányi
A., Gergõ, Schmidt (Lakatos), Buzás.
Hazai támadásokkal kezdõdött a mérkõ-
zés. A 7. percben Huszár 22 m-rõl a sor-
falba lõtte a szabadrúgást. A 11. percben
Baki kapott hosszú indítást, beadását a
kapus felszedte Fekete elõl. A 18. perc-
ben Fekete kapáslövése ment kapu fölé.
A 22. percben adódott az elsõ vendég-
helyzet, Nagy 8 m-rõl kapu mellé lõtt. A
27. percben Fekete átemelte a kapuson a
labdát, Pál azonban a gólvonalról a me-
zõnybe vágta. A 30. percben Nagy közeli
lövését bravúrral mentette Sipõcz. A 34.
percben Baki beadását Fekete lõtte kapu
mellé. A félidõ hátralevõ részében a ven-
dégek kerültek többször gólhelyzetbe, és
Sipõcz kapus minden tudására szükség
volt, hogy megmentse kapuját a góltól. A
37. percben Mukrányi A. 18 m-es lövését
védte a hazai kapus. A 40. percben Muk-
rányi A. hatalmas lövését Sipõcz bravúr-
ral tolta kapu fölé. A 43. percben Gergõ
szabadrúgását Mukrányi Zs. a kaputól 1
m-re mellé lõtte.
Az 50. percben Csuti átadását Baki lõtte a
hálóba, 1-0. Az 53. percben Huszár be-

adását a csereként beállt Mondovics ka-
pu mellé fejelte. Az 56. percben Fekete
beadását Huszár gólhelyzetben 3 m-re
kapu mellé lõtte. A 60. percben hazai
11-es, a büntetõt Mondovics értékesítet-
te, 2-0. A 62. percben Fekete 16 m-es lö-
vését Lakk szögletre ütötte. A 71. perc-
ben Kovács A. lövését védte Sipõcz. A 77.
percben Mondovics ugrott ki a védõk kö-
zül, elgurította a kapus mellett a labdát,
ezzel megszerezte csapatunk harmadik
gólját, 3-0. A 86. percben az egész mérkõ-
zésen nagy akarással játszó Fekete lõtte a
negyedik gólt, 4-0. A csapat ezzel a gyõze-
lemmel a 10. helyen fejezte be a bajnok-
ságot, ami az õszi jó szereplés után nagy
csalódás.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárbogárd—Tác-Csõsz 1-2 (1-0)

Ezen a mérkõzésen mindkét csapat szá-
mára a negyedik hely megszerzése volt a
tét. A II. félidõben a rutinosabb játéko-
sokból álló, és igen agresszívan futballo-
zó vendégek megfordították az ered-
ményt, ezzel az ifjúsági bajnokság 4. he-
lyén végeztek, míg a hazaiaké lett az 5.
hely. Ezzel a mérkõzéssel a bajnokság vé-
get ért. Jó pihenést és felkészülést a kö-
vetkezõ bajnoki szezonra.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

Danubia-kupa

Június 30-án, 8 órakor lesz Sárszentmiklóson a sporttelepen a Danubia-kupa.
Erre szeretettel várjuk a nevezõ csapatokat. Nevezési díj: 3.000 Ft.

Nevezni lehet: Lakatos Károlynál, tel.: 06 (20) 331 3938,
e-mail: laki007@freemail.hu;
Horváth Alexnél, tel.: 06 (30) 969 1705,
e-mail: horifajdo@citromail.hu, MSN: horifajdo@hotmail.com.
Nevezési határidõ: 2007. június 27-éig. (A nevezést csak pénz és csapatnév ellenében
tudjuk elfogadni!)
Korhatár: 12-24-éves korig.
Követelmény csapatonként: EGYSZÍNÛ MEZ/PÓLÓ, STOPLIS cipõ is lehet,
ÉLES HASZNÁLATA TILOS. Felállás: 6+1, csere nincs megszabva.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Szervezõk

Ágytolltisztítás,Ágytolltisztítás,
paplankészítéspaplankészítés
Elhasznált ágynemûjébõl a tollat,

pelyhet korszerû német
technológiával kitisztítva és

új, pehelybiztos anginba töltve
gyönyörû paplant, párnát készítünk.

Érdeklõdni képviselõnknél:
telefon: 06 (30) 325 5151

Acélszerkezet-építõ cég
vidéki munkára

munkatársakat keres.
Szakirányú végzettség nem szükséges.

Érdeklõdni: 06 (30) 687 1384

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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Velence—Sárszentmiklós 2-1 (0-1)

Velence: 300 nézõ, vezette: Becséri. Ve-
lence: Krencz, Lába (Éliás), Janicska,
Kiss (Baji), Király, Roth, Németh, Csa-
nádi J. Csanádi Zs. (Antal), Pál, Csorba.
Edzõ: Csábi József. Sárszentmiklós:
Papp Z., Papp A., Csanaki, Palotás, Szar-
ka, Szabó L., Salga, Markovics, Tóth (Ká-
li), Bakos (Tórizs), Szabó Z. (Král).
Edzõ: megbízott edzõ Domján János, mi-
vel Horváth Csaba a kispadtól el van
tiltva.

A már bajnok Velence otthonába látoga-
tott csapatunk, ennek a mérkõzésnek
csak számunkra volt tétje, mert gyõzel-
münkkel, vagy esetleg egy döntetlennel is
a negyedik helyen zárhattuk volna a baj-
nokságot. Ennek tudatában kezdett csa-
patunk, és mindent egy lapra feltéve tá-
madást támadás után vezettünk, de ki
tudtuk hagyni a kihagyhatatlant is. Bakos
nagyszerû átemelése következtében 1-0
arányú vezetéssel mentünk pihenni. A
második játékrészt ott folytattuk, ahol az
elõzõt abbahagytuk, de ismét bizonyítot-
tuk gólképtelenségünket, majd jött a hi-
degzuhany a 85. és a 87. percben a hazai
csapat megfordította a mérkõzést, és ki-
alakította a végeredményt. Igaz, ezután
még ziccereket hagytunk ki, de nem tud-
tunk kiharcolni egy döntetlent. Ezen a
mérkõzésen egy kívülálló biztosan ben-
nünket jelölt volna bajnoknak, mert
egyszerûen „megfociztuk” az ellenfelet.
Velence csapata egyértelmû favoritként,
megérdemelten nyerte a bajnokságot.

Csapatunk a lehetõség kapujában bukott
el és végzett a hatodik helyen, azonos
pontszámmal az ötödik és a hetedik he-
lyezettel imponáló gólaránnyal, de sajnos
a helyezések kialakításakor nem ezt, ha-
nem az egymás elleni mérkõzések ered-
ményeit vették figyelembe. Ha a gól-
arányt nézik, akkor ötödikek vagyunk,
úgy, hogy a legkevesebb gólt kaptuk, ami
a védelmünket dicséri. Lehetne elemez-

getni a bajnokságot, bánkódni az elveszí-
tett mérkõzések felett, önsajnálatba is
belemehetnénk, mert valóban volt né-
hány váratlan vereségünk, de tegyük hoz-
zá, volt néhány nem várt gyõzelmünk is.
Az én értékelésem szerint ebben a baj-
nokságban az elért hatodik hely sikerként
értékelhetõ, mivel a csapat együtt marad,
talán a következõ bajnokságban még elõ-
rébb lépünk. Ez az eredmény — ismerve
a többi elõttünk és mögöttünk lévõ csa-
patok költségvetését — nagyszerû. A baj-
nokságnak számomra legnagyobb pozití-
vuma, hogy most már mondhatni, hogy
két helyi fiatal játékos is beépült (Bakos,
Szabó L.), valamint nem volt csapat a
bajnokságban, amely ellenünk biztosra
mehetett volna.
Ifjúsági csapatunk 4-0 arányú vereséget
szenvedett egy olyan mérkõzésen, ahol
egy percig nem volt esélyünk, de ez már
belefért, majd a jövõre.
A nyári szünet elõtt nem akarom tovább
szaporítani a szót, mindenkinek gratulá-
lok az elért eredményhez, és jó pihenést
kívánok.

Szabó Béla

Megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokság végeredménye

1. Velence 30 19 7 4 85-37 64
2. Sárosd 30 15 8 7 78-51 53
3. Kápolnásnyék 30 15 8 7 62-36 53
4. Csór 30 14 7 9 57-51 49
5. Bicske 30 15 3 12 49-37 48
6. Sárszentmiklós 30 14 6 10 65-34 48
7. Aba-Sárvíz 30 13 9 8 53-37 48
8. Kisláng 30 13 6 11 52-59 45
9. Iváncsa 30 14 2 14 51-50 44
10. Polgárdi 30 12 7 11 47-47 43
11. Alba Regia 30 13 2 15 66-55 41
12. Etyek 30 12 4 14 54-60 40
13. Szabadegyháza 30 10 5 15 44-69 35
14. Dunafém-M. 30 7 7 16 49-85 28
15. Kisapostag 30 5 4 21 37-89 19
16. Adony 30 4 5 21 47-99 17

A Femol-csoport
eredményei

Füle—Szabadbattyán 2-2 (1-1)

130 nézõ, vezette: Rózsa. Gólszerzõ: Csi-
szár (2), illetve Magda, Németh. Ifjúsági
mérkõzés: 16-2.

Pálhalma—Káloz SE 2-0 (0-0)

150 nézõ, vezette: Nagy T. Gólszerzõ:
Bencsik Zs., Idei. Ifjúsági mérkõzés: 6-0.

Sárbogárd SE—Tác-Csõsz 4-0 (0-0)

100 nézõ, vezette: Szabó J. Gólszerzõ:
Mondovics (2), Baki, Fekete. Kiállítva:
Csuti I. Z., illetve Bordás. Ifjúsági
mérkõzés: 1-2.

Seregélyes—Mezõfalva 3-5 (0-2)

200 nézõ, vezette: Rábai. Gólszerzõ:
Benczik A., Benczik Cs., Koller, illetve
Szüsz, Hajnal, Szilva, Móricz, Bartha. If-
júsági mérkõzés: 0-5.

Elõszállás—Cece 2-1 (2-0)

70 nézõ, vezette: Piros. Gólszerzõ: Kiss,
Horváth, illetve Juhász. Ifjúsági mérkõ-
zés: 3-1.

Sárszentmihály—Lajoskomárom
4-2 (0-2)

300 nézõ, vezette: Szabó. Gólszerzõ:
Czövek, Németh, Purger, Csizmadia, il-
letve Orosz, Fodor. Ifjúsági mérkõzés:
2-2.

LMSK—Baracs 1-2 (1-0)

120 nézõ, vezette: Wittner. Gólszerzõ: Úr
(öngól), illetve Petrás, Mészáros.

Mezõszilas—Kulcs 11-4 (3-1)

50 nézõ, vezette: Kalmár T. Gólszerzõ:
Keresztúri (5), Wukovics (4), László,
Gárdonyi, illetve Kármán (2), Dobos,
Subi. Ifjúsági mérkõzés: 9-0.

A Femol-csoport állása
1. Sárszentmihály 30 24 5 1 86-40 77
2. Pálhalma 30 22 6 2 80-19 72
3. LMSK 30 19 5 6 59-33 62
4. Baracs 30 17 3 10 51-36 54
5. Mezõfalva 30 15 4 11 57-44 49
6. Seregélyes 30 15 3 12 74-59 48
7. Káloz 30 13 7 9 53-42 46
8. Lajoskomárom 30 13 4 13 58-65 43
9. Mezõszilas 30 13 1 16 77-69 40
10. Sárbogárd 30 12 6 12 59-42 40
11. Cece 30 10 6 14 54-50 36
12. Tác-Csõsz 30 8 8 14 52-70 32
13. Füle 30 6 6 18 42-66 24
14. Szabadbattyán 30 6 3 21 35-79 19
15. Elõszállás 30 5 4 21 37-89 19
16. Kulcs 30 5 3 22 36-107 18
A Szabadbattyántól és Sárbogárdtól 2 büntetõpont le-
vonva.
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E M L É K S O R O K I .
Ünnepnapokat élt át nyolcvan évvel ezelõtt a sárbogárdi refor-
mátusság. 1927 júniusában Ravasz László nagyhírû püspök lá-
togatta meg a gyülekezetet. Ritka alkalom volt ez akkoriban,
személyében harmadszor járt püspök Sárbogárdon. Elsõ ízben
Báthory Gábor járt itt 1816 júniusában, majd 1890 májusában
Szász Károly volt a gyülekezet vendége. Ez alkalommal nem-
csak a püspöki tisztnek szólt a fõhajtás, hanem Ravasz László
személyének is, aki a két világháború közötti korszak kiemelke-
dõ egyénisége volt egyházi és társadalmi közéletnek. Egyik élet-
rajzírója így ír róla: „1921-ben, viszonylag fiatalon, harmincki-
lenc esztendõsen vette át a Dunamelléki Református Egyház-
kerület vezetését, s közel három évtizeden át töltötte be a püs-
pöki tisztséget. (…) Korának legnagyobb szellemi tekintélye-
ként tisztelték, személyét mind egyházkormányzóként, mind
prédikátorként, szónokként, teológusként páratlan társadalmi
elismerés övezte. Rendkívül gazdag és szerteágazó életmûvet
hagyott maga után. 1945 elõtti prédikációi és beszédei tizenhat
vastag kötetben jelentek meg, további négykötetnyi anyag pe-
dig kéziratban maradt.” (Kiss Réka—Ravasz László: Reformá-
tusok Budapesten 1, Argumentum, ELTE BTK Mûvelõdéstör-
téneti tanszék Bp., 2006.) Prédikációinak, cikkeinek, különféle
megszólalásainak súlya volt, amely megszólította a kor embe-
rét, legyen az egyetemi professzor, vidéki parasztember vagy
nagyvárosi munkás. Közéleti szerepvállalását mutatja, hogy
tagjává választotta a Kisfaludy Társaság és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, melynek három éven keresztül másodelnöke
volt. Tisztségénél fogva 1926-ban a megalakuló felsõház tagja
lett.

Vezetése alatt teret adott a különféle teológiai irányzatoknak,
de hozzá köthetõ az addig egyesületekben mûködõ belmisszió
intézményesítése, s így reformlépései szélesebb tömegeket ér-
tek el. „Ravasz igen nagy gondot fordított a Dunamelléki Egy-
házkerületben is a tervszerû, átgondolt belmissziói munka meg-
szervezésére és kiterjesztésére. Püspökségének elsõ hét évében
végiglátogatta az egyházkerület minden egyes anyaegyházát és
iskoláját, szám szerint mintegy 230-240 gyülekezetben fordult
meg. Ez volt — Ravaszt idézve — a legnagyobb „igehirdetõi
kampány”, melynek során elsõ kézbõl szerzett tapasztalatokat
és teremtett közvetlen kapcsolatot lelkészeivel, a gyülekezet ve-
zetõivel és hívek tízezreivel. ” (u.o.)
Ennek a körútnak volt egyik fontos állomása az egyházmegye
legnépesebb gyülekezete: Sárbogárd. A „Vértesalja” címû fo-
lyóirat így nyugtázta az eseményt: „Általában elismeréssel kell
megjegyeznünk, hogy ebben a nagy községben, ahol meglehe-
tõsen zsúfolt és terhes program várta a püspök urat, a rendezés
annyira gondos és figyelmes volt, hogy az kétségtelenül jelentõ-
sen megkönnyítette a súlyos munkát”. (IX-X. évfolyam, 1929.,
pünkösd) Az itt eltöltött néhány nap krónikáját Kis Dániel lel-
kész örökítette meg az utókor számára, ahogy fogalmazta, „em-
léksorok” gyanánt. Ha nem is tudott mindenrõl részletesen be-
számolni, mégis ragyogóan vonultatja fel a sárbogárdi ismert és
ismeretlen arcokat, helyeket, érdekesen beszél el eseményeket
és ad követendõ példát a tartalmas ünneplésrõl, protokollról.
(Írását az eredeti nyomán közöljük.)
„Dr. Ravasz László Budapestrõl érkezett 10 órakor, 1927. júni-
us 11-én. A járás határán, a vonaton dr. Kenessey Gyula — úgy
is mint egyházmegyei tanácsbíró — fogadta, az állomáson pedig
Salamon György fõjegyzõvel az élen a községi elöljáróság.
Hosszú kocsisor kíséretében a sok száz levente nemzeti zászló
lengetése között jött a templom elé. Az Andrássy úti Kozma is-
kola, az elemi iskolások, a reálgimnázium elõtt a református di-
ákok álltak sorfalat. A Templom utca elején diadalkapu, más-
félszáz fehér és magyar ruhás lány, iskolás gyermekek, több száz
felnõtt ember és a teljes presbitérium fogadta. Az énekkar elõ-
adásában elõadott hozsánna énekeskönyv 13. éneke után —
„Áldott legyen, ki az Úr nevében jön” — a lelkész köszöntötte a
következõ beszéddel: „Fõtiszteletû és méltóságos Püspök Úr!
A sárbogárdi református anyaszentegyház és a sárszentmiklósi
leányegyház nevében Isten házának küszöbén köszöntöm Mél-
tóságodat, mint a magyar igehirdetés Arany Jánosát, megkü-
lönbözetett szeretetünk rajongásával és alázatos hódolatával.
Boldogan övezzük körül ragaszkodásunk minden jelével ezen
az áldott napon, melyet az Úr rendelt nekünk, hogy örvendjünk
és vigadjunk Isten drága ajándékainak, amit Méltóságodban bí-
runk és tisztelünk. Úgy érezzük, hogy ünneppé magasztosul ez a
nap, ünnepi érzésekkel telik el a szívünk, mert tudjuk, hogy
Méltóságod személye drága edénye azoknak az örök, mennyei
ajándékoknak, amik Méltóságodból kiáradva meggazdagíta-
nak minket és jobbá, istenfélõbbé teszik szívünket.
Ha a püspöki vizsgálata mibennünk, gyülekezetünkben, fogyat-
kozásokat talál, tûrje el, és bocsássa meg nekünk; de érezze meg
kitárult lelkünk buzgó készségét, mellyel bölcs útmutatásait és
áldott tanításait elfogadni igyekezünk. A zsoltár szavaival kö-
szöntjük: Az Úr megõriz téged minden gonosztól; megõrzi a te
lelkedet. Megõrzi a te ki- és bemeneteledet mostantól fogva
mindörökké! Isten hozta! Isten áldja meg minden lépését kö-
zöttünk, hogy minden szava, minden mozdulása Isten nevére
dicsõség, a mi életünkre pedig áldás lehessen.”

(Folytatjuk.)

(Forrás: Kiss Réka—Ravasz László:  Reformátusok Budapesten;
Sárbogárdi református presbitérium jegyzõkönyvébõl részletek)

A Mosoly TV megkezdte
kísérleti adását

a Sárbogárdi Napok
élõ közvetítésével.

A helyszínen készített riportok
és a koncertek ismétlése
a kábeltévé hálózatán,

a 86.25 MHz csatornán
láthatók

június 25-étõl július 1-jéig,
minden nap 21 órától.

Keressenek bennünket!

MOSOLY TV

MOSOLY TV
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POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és

segítségkérések a
polgárõrségtõl éjjel-nappal

a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651

SZENTIVÁNIAKHOZ
Alsószentiván képviselõi és civil szervezõi meghívnak mindenkit, akinek
szíve a Szentiván név hallatán egy kicsit jobban megdobban, a június
23-ai éjszakai Szent Iván-éji tûzgyújtásra.

Program:
* a felújított õsi kõkereszt
felszentelése 14.30 órakor;

* a fõzõverseny indítása 15.00 órakor;
* beszélgetés Szentiván múltjáról,

jövõjérõl 15.30 órakor;
* zenés vacsora 18.00 órakor;

* tûzgyújtás 21.30 órakor.
Szeretettel várunk minden

érdeklõdõt!
És hogy azok is megismerjék e név mögött
álló múltat, akik nem jártak még Szentivá-
non, olvassák el ezt a kis történeti bemutat-
kozást.
A szentivániak története valahol ott kezdõ-
dik az elsõ században, amikor is Keresztelõ
Szent János tanított és keresztelt a Jordán
vízében. Tanítványai — többnyire párosá-
val —, szétszéledtek a környezõ népek kö-
zé, és továbbadták a hallottakat, s igyekez-
tek minél több embert megkeresztelni.
Akkoriban õseink nyelvét sokkal nagyobb
területen ismerték és beszélték, mint ma.
Nemcsak Közel-Keleten, a zsidók szom-
szédságában, nemcsak Pannóniában, ha-
nem a Tigris és Eufrátesz völgyétõl a
Krím-félszigeten át Ázsiában, a Tibeti-fenn-
síkig szinte mindenhol. Természetesen nem
kizárólagos nyelv volt ez, hanem a különbö-
zõ államalakulatokban élõ számos rokon
törzs beszélte ezt a nyelvet. Mielõtt azon-
ban történeti vitát kezdeményeznék e kér-
désben, visszatérek eredeti témánkhoz.
Történetesen Keresztelõ Szent János tanít-
ványaihoz, akik közül kettõt említenék, akik-
nek meghatározó szerepük lehetett a
Szentiván név Kárpát-medencei megjele-
nésében és elterjedésében. Az egyik Péter
apostol testvére, András (akit késõbb Szent
Andronikusz néven emlegettek az írások), a
másik térítõtársa, Júnia. Mindkettõt szá-
mos dokumentum és hiteles személy említi
a római pannóniai keresztény hittérítéssel
kapcsolatban.
András bizonyára ismerte õseink nyelvét,
mert Szent Pál levele szerint egyenesen
Illériába (Pannónia Sekundába) jött keresz-
telni és tanítani, terjeszteni a kereszténysé-

get. Mellesleg Sirmium elsõ püspöke lett
késõbb. A Szentiván név megjelenése, és
mindenütt a római táborhelyek mellett való
rögzülése nagy valószínûséggel abból
adódhat, hogy a kereszténység elterjedé-
sében számos tanítvány vett részt. E tanít-
ványok tanítványai a korai kereszténység
különbözõ irányzatainak nevében azokra hi-
vatkozva térítettek, kereszteltek. A római
katonák a számukra egységes kiszolgáló
népet az akkori divat szerint egyszerûen a
vallási hovatartozásuk szerint különböztet-
ték meg. Mivel a római birodalom e részén
a legkorábbi keresztelésbõl származó ke-
resztények éltek — megkülönböztetve má-
soktól —, egyszerûen csak Szentiván-hí-
võknek, szentivániaknak hívták az õrhelyek
környékén élõket.

Hogy miért maradhatott mindez fent a mai
napig? Hát azért, mert a rómaiak is a straté-
giai pontokon helyezték el építményeiket, s
ezek azok a helyek, ahol a túlélésre a legna-
gyobb esélye volt a lakosságnak évezrede-
ken át. Ahogy az esély csökkent az idõk fo-
lyamán, úgy csökkent a Szentivánok száma
is. A ma ismert 65 Szentivánból már csak
közel 2 tucat maradt meg önálló, vagy rész-
ben önálló településként. Természetesen
ez annak is köszönhetõ, hogy az utóbbi év-
századokban egyre nagyobb jelentõségét
vesztette a védelmi, stratégiai helyzet, s
egyre nagyobb szerepet kapott a közleke-
dési és elláthatósági helyzete egy telepü-
lésnek.

Ha a jövõben megtaláljuk az új stratégiai
helyét településeinknek a világban, s kör-
nyezetükben, új lendületet vehet a települé-
sek szerepe, jelentõsége.

Az új jövõhöz vezetõ út egyik állomása lehet
õseink világának kutatása, megismerése is.
Egy ilyen mozzanat volt az, amikor a keresz-
tény hittérítõk, odaülve õseink kultikus tüzé-
hez, a Keresztelõ Szent János által hirdetett
keresztény lángot látták meg a fellobbanó
parazsak fényében.

Várunk mindenkit e láng fényénél!

Szántó József

Június 23-án, 19 órakor:

Pókember 3.
Színes, szinkronizált
amerikai akciófilm

Pókember (Tobey Maguire), a szuper-
hõsök legkülönösebbike ezúttal ko-
moly bajba keveredik. De nemcsak az
ellenségeitõl kell félnie. Miközben két
rendkívüli képességekkel bíró rossz-
akarója, Venom és Homokember
(Thomas Haden Church) összefog el-
lene, egy gyönyörû, szõke lánnyal
(Bryce Dallas Howard) is találkozik.
Õ szeretne hû maradni régi szerelmé-
hez, Mary Jane-hez (Kirsten Dunst),
de lehet, hogy a csábítás erõsebb lesz.
Egy mindenre képes szökött fegyenc,
egy Peter nyomában szaglászó papa-
razzo, egy fekete anyag, amely egy ka-
landja során átitatja a Pókember ruhá-
ját, és átalakítja a testét, a város rend-
õrfõnökének gyönyörû lánya és a Zöld
Manó régi ruhájában járó, még mindig
bosszúállásra készülõ egykori jóbarát
— Pókember élete még sosem bõvel-
kedett ennyire a kalandokban. És so-
sem volt még ilyen veszélyben.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!
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Fûszeres hús
A következõ finomságot azok figyelmébe
ajánlom, akik szeretik az ételkülönlegessé-
geket.
Hozzávalók: 1,4 kg borjúhús, 4 evõkanál
olívaolaj, 1 liter húsleves (leveskocká-
ból), 2 fej vöröshagyma, 2 gerezd fok-
hagyma, egy kevés gyömbér, 2 rúd fa-
héj, 8 szegfûszeg, 6 szem tört karda-
mommag, 2 evõkanál õrölt koriander, 3
evõkanál õrölt mandula, 15 dkg aszalt
sárgabarack, 5 dkg mazsola, õrölt bors,
só.
Elkészítés: egy nagyobb serpenyõben fel-
forrósítjuk az olajat, és megpirítjuk benne a
finomra vágott hagymát, fokhagymát, vé-
konyra szeletelt gyömbért, a szegfûszeget,
a darabokra tördelt fahéjat és a karda-
momot. Hozzáadjuk a kis kockákra vágott
húst, és minden oldalán átpirítjuk. Beletesz-
szük a koriandert meg a mandulát, sózzuk,
borsozzuk, majd felöntjük a húslevessel.
Forrásig hevítjük, lefedjük, majd mérsékel-
jük a lángot, és 45 percig takarékon fõzzük,
közben néhányszor megkeverjük. Beletesz-
szük az aszalt sárgabarackot, a mazsolát,
és még 15 percig együtt pároljuk. Amikor a
hús megpuhult, rizzsel és paradicsomsalá-
tával tálaljuk. A fûszerektõl nem kell meg-
ijedni, mindenki olyat használjon, amelyiket
szereti, illetve amit nálunk is megkaphat a
boltokban.

Sajtos karalábépuffancs
A csontritkulás megelõzésére nagy kalci-
umtartalmú ételeket válasszunk, ebben is
segíthet ez a sajtos karalábépuffancs.
Hozzávalók: 4 db lila karalábé, 3 tojás,
10 dkg reszelt sajt, 1 dkg élesztõ, 1 dl tej,
3 evõkanál liszt, 1 csokor petrezselyem-
zöld, olaj a sütéshez.
Elkészítése: a karalábét megmossuk, meg-
hámozzuk és almareszelõn lereszeljük. A
tojássárgákat elkeverjük a tejjel, az elmor-
zsolt élesztõvel, megsózzuk, majd lisztet
beletéve összedolgozzuk. Hozzáadjuk a re-
szelt karalábét, az apróra metélt petrezse-
lyemzöldet, a tojásfehérjébõl vert kemény
habot és a reszelt sajtot. 5 percig pihentet-
jük, majd evõkanállal kis fánkokat szagga-
tunk belõle a forró olajba, az elsõ felét fedõ
alatt pirosra sütjük, a másikat fedõ nélkül.
Papírszalvétával felitatjuk a felesleges ola-
jat és forrón tálaljuk.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

NYÁRI ÖRÖMÖK
— A község központjában van egy kis hi-
dacska, mellette találtok egy parkolót is,
ott találkozunk.
Megvan a hidacska, a közelében egy új-
nak tetszõ bronzszobor, azt nézegetjük,
míg bevárjuk a csoport másik felét szállí-
tó gépkocsit. Aztán megyünk dombokon,
völgyeken. Egy távoli domboldalról már
messzirõl piroslanak, sárgállnak az
aquapark kígyózó, csavarodó csúszdái, a
társaság ifjabb tagjai izgalomba jönnek.
Ahova végül megérkezünk, az nem akár-
mi. Minden irányból jönnek az autók, a
parkolóban való elirányításukkal egy
egész stáb foglalkozik, fehér inges fiatal
srácok integetnek szapora tenyérmozdu-
latokkal, mutatják, hova álljunk be. A
pénztáraknál tömegek álldogálnak. A
felnõtt napi belépõ több mint négy kiló.
Ejha! Mindegy, ha már itt vagyunk, szur-
koljuk le a dohányt, aztán befelé!
Itt aztán van népsûrûség! A hiányos öltö-
zetek kavalkádja. A szélsõségek: két má-
zsás, lógó pocakú férfiak, velük szemben
a buchenwaldi láger testalkatait idézõ,
görbe hátú csontvázak. A nõk nagyobbik
része felöltözve csinosabb. Fürdõruhá-
ban feltárulkoznak a hájacskák, formát-
lan csontozatok, hibás bõrök. Nem tud-
ják a szép termetû, egészséges bõrû nõk,
hogy milyen hálával tartoznak a teremtõ-
jüknek! Minden fürdõtelep kiabáló két-
ségeket ébreszt bennünk az egyenlõség
elvével szemben. Legalábbis az egyenlõ
esélyek tekintetében.
Miért özönlik ide ez a rengeteg ember?
Mert szereti. Mit szeret? A vizet, a napot,
a lubickolást. A lélegzetelállító, szédítõ
lesiklást hosszú-hosszú, szûk vályúkban,
a sikoltást a vad kanyarokban, aztán a vé-
szes csobbanást a medence kék vizében.
Szereti a veszélyt, amely azonban valójá-
ban veszélytelen. Szereti majdnem mez-
telenül mutogatni magát mindennemû
erkölcsi kifogás hatálya nélkül.

Van azonban olyan látogató is, aki csalá-
di okokból van jelen, mert ugye a gyere-
keket valakinek el kell hoznia ide. Az õ
jelenlétét legkevésbé sem a lesiklás moti-
válja. Az illem kedvéért keres egy rövid
csúszdát, hogy választ keressen arra a
kérdésre, hogy mi az a kéjmámor, amely
százakat arra késztet, hogy hosszú lép-
csõsoron való felkapaszkodás után a Föld
vonzerejét felhasználva lesiklassák ma-
gukat ugyanarra a tengerszint feletti ma-
gasságra, amelyrõl elindultak. A kérdés-
re a lecsúszás után sem kap választ, s miu-
tán kirázza a fülébõl a vizet, inkább a
bölcs szemlélõdés útját választja. A ver-
senyautóknak a szomszédos Hungaro-
ring pályájáról érkezõ bömbölése össze-
kavarodik a hangerõsítõkbõl szûrõdõ
muzsikával. A két helyszín ugyanarról be-
szél. Az emberiség fékevesztetten keresi
az élvezeteket. Mit veszít el közben?
Nincs válasz.
Az idõjárás jobb nem is lehetne, a nap
éget. Hazafelé menet az autó klímabe-
rendezése jótékony hûvösséget áraszt. A
gyerekek mind a huszonegy csúszdát
többször is kipróbálták, enyhén szédül-
nek, hányinger kerülgeti õket. Ki törõdik
ezzel? Mindent összevéve remek nap
volt.

(L. A.)

Megjelent Hargitai
nagymama

szakácskönyve
Ételed az életed

címmel.
Kapható a Bogárd és Vidéke

Lapkiadóban és az újságot árusító
boltokban, 2.500 Ft-os áron.

80 év tapasztalat,
900 recept és jó tanács,

6 év gyûjtõmunka,
3 féle áttekintési lehetõség!

Szerkesztõségünkben kaphatók

többek között az alábbi könyvek:

A Szent István

Általános Iskola

története 1926-2005

Horváth Lajos:

Iskoláskönyv;

Leszkovszki Albin:

Kompországi szerelmek

Almádi Sándor:

Labdarúgó kisokos(kodó)

Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda,

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

telefon: 06 (25) 508 900.
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A tükör elõtt
(Egy kamasz monológja)

Pocsék vagyok, fantasztikusan pocsék. Hiába bámulom magam
a tükörben, ez napról napra csak rosszabb lesz. A legfantaszti-
kusabb az, hogy észre sem vettem, mikor lettem ilyen pocsék.
Mert tavaly még egész normális srác voltam, az tuti, arra még
emlékszem. Nem is néztem én akkor sose tükörbe, csak ha
véletlenül nekimentem.
De most muszáj, most folyton bámulnom kell magam, mert-
hogy ilyen fantasztikusan pocsék lettem. Kész látványosság.
Mással azért arénáznak otthon, hogy borotválkozzon rendesen,
velem meg azért muriznak az öregek, hogy miért nem mosdok.
Mintha azt a piszkot le lehetne mosni! De nem értik, egyszerû-
en nem értik, hogy nekem az a piszok a szakállam, és az nem jön
le.
Tavaly is piszkos voltam, emlékszem rá, hogy piszkos voltam, de
az legalább normális piszok volt, az lejött, ha megmosdottam.
És tavaly a fejem is akkora volt, amekkorának egy normális fej-
nek lenni kell egy normális nyakon. Az idén a nyakam meg-
nyúlt, a fejem meg összement. Fantasztikus. Csak tudnám mitõl
van ez? Ha legalább a hajam göndör volna, de semmilyen. Ezt a
vackot se növeszteni nem érdemes, se levágatni, mert ez nem
haj, ez pókháló, ez ökörnyál. Más pontosan tudja, hogyan
fésülködjön, de ezt fésülni se lehet.
Ha elõrefésülöm, ronda, ha hátrafésülöm, ronda, ha elválasz-
tom, akkor még rondább. Fantasztikus.
És a szemem! Nem arról van szó, hogy nem szép, az nem érde-
kel. De az, hogy még nézni sem tudok vele normálisan, az még-
iscsak sok. Nem mintha rosszul látnék, prímán látok, azzal nincs
baj. Hanem a nézésemmel, mert az mindenkinek az idegeire
megy. Mert ha figyelek valakire, és érdekel is, amit mond, akkor
az én szememben nem az érdeklõdés csillog, tuti, hogy nem,
mert biztos, hogy rám szólnak: — Mit bámulsz olyan hülyén? —
Ezért aztán nem is szívesen nézek arra, aki beszél hozzám. Ak-
kor persze az van, hogy: — Hozzád beszélek, fiam, nem a
falnak, ne vágj olyan unatkozó képet!
És a számmal ugyanez az ábra. Én azt se tudnám, hogy van, ha
nem figyelmeztetnének rá: — Most mért húzod el a szádat?
Már semmi nem tetszik? — Pedig én semmit nem csinálok vele.
Egyszerûen olyan. Ferde. Tavaly még teljesen normális volt.
Hát nem fantasztikus? És amikor már végre elfelejteném az
egész ronda képemet, és végre nevetek, mert jó kedvem van, ak-
kor tuti, hogy bejön a megjegyzés: — Pont úgy röhögsz, mint a
fakutya! — Ettõl persze mindjárt elmegy a kedvem, akkor meg
az a baj: — Hogy te milyen fancsali pofákat tudsz vágni!
Hát ilyen vagyok. Jobb rá se gondolni, de muszáj.
De én sovány vagyok. Belõlem soha nem lesz izompók, soha
életemben, pedig egészen normális kissrácnak indultam. Ta-
valy még volt rajtam izom, a karomon, a lábamon, volt vállam,
meg minden. Sose néztem tükörbe, mert nem érdekelt az ügy,
de tudom, tavaly volt rajtam izom, normális formám volt. Az
idén meg: mint akin átment az úthenger, piszokul megnyúltam,
vékony a karom, vékony a lábam, eltûnt a vállam. Hiába veszek
fel két pulcsit, hogy mutassak valamit, mintha vállfán lógna.
Más, ha más ilyen piszokul sovány, legalább tud lezseren mo-
zogni. Lezseren, mintha direkt volna ilyen sovány. De én hiába
himbálom magam, hiába járok zsebre dugott kézzel, görnyedt
háttal, hiába dobálom a lábam, hiába csoszogok, nincs benne
semmi elegancia. Próbálhatok én akármit, rajtam már semmi
sem segít.
Pocsék vagyok, fantasztikusan pocsék, nem csoda, ha a Kati
rám se néz.

Janikovszky Éva

Heti idõjárás
A csütörtökön érkezõ hidegfront
elõtt tetõzik a hõség 33 és 37 fok kö-
zötti csúcshõmérséklettel. Késõ dél-
után az északnyugatira forduló szél
többfelé megerõsödik. A következõ
napokban már kevesebb lesz a fel-
hõ, és továbbra is inkább az északi
megyékben várható néhol záporesõ, illetve zivatar. Az átme-
neti felfrissülés után ismét melegszik majd az idõ. A reggeli
hõmérséklet 15-21, a nappali 27-37 fok körül várható.

www.metnet.hu

Megfejtés
R betû
Helyes megfejtést küldött be: Jákob Gábor, Sárbogárd; Já-
kob Zsuzsanna, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk: Jákob Gábor,
Sárbogárd, Tinódi u. 144.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.

Rejtvény

Beküldési határidõ: 2007. június 26.
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Június 23., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Tüske-
vár 8.30 Éretlenek 9.05 Iskolatársak 10.05 Válaszd a mozgást! 10.30 Momentán
11.00 Klipperek 12.00 Hírek 12.10 Fejlesztés alatt 12.40 Testi mesék 13.35 Az
Ushuaia-expedíció 14.35 Autóvízió 15.05 MaxMotor 15.35 Bajnokok ligája
16.05 A három testõr 18.00 Ötkarikás történetek 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó
19.30 Luxor-show 19.55 Ötöslottó-sorsolás 20.10 Örökös Tagság Gála 22.35 Hí-
rek 22.45 Sporthírek 23.00 Múzeumok Éjszakája 2007.
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 MegaMan 6.20 Kölyökklub 9.00 Disney-rajz-
filmek 10.15 Receptklub 10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autó-
mánia 12.50 Isteni sugallat 13.45 Rendõr-akadémia 14.40 L. A. Heat — Halálos
páros 15.35 A hálózat csapdájában 16.40 Halálos csalódás 18.30 Híradó 19.00
Fókusz plusz 19.30 Star Wars I. rész — Baljós árnyak 22.15 Con Expressz — Ha-
lálvonat 23.55 Gyilkosok szentélye 1.40 Egy rém rendes család
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.50 A vadon naplója 11.25 Babavilág 12.00 Rém ren-
detlen család 12.30 Hetedik mennyország 13.25 JAG — Becsületbeli ügyek
14.25 Született feleségek 15.30 Csillagkapu 16.30 Rex felügyelõ 17.30 Az elve-
szett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.15 A
Dilidiák 22.05 Az iker bajjal jár, avagy az óvó bácsik visszatérnek 23.55 Red Rock
õre 1.30 Ed 2.20 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.04 Határok nélkül — válogatás 6.00 Krónika 8.00 Krónika
8.17 Kerti pad 8.30 Kopogtató 9.00 Szombat délelõtt 11.05 Klubkabaré 12.00
Krónika 12.30 Történet, hangszerelve 13.30 Világstúdió 14.05 Zöld válasz 14.30
Cigányfélóra 15.04 Irodalmi Újság 15.30 Magyarországról jövök 16.00 16 óra
17.04 Az én hetem 17.30 Krónika 18.04 Történet, hangszerelve 19.05 Sportvilág
19.30 Határok nélkül 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Esti Rádiószínház:
Bösendorfer 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.30 Az én hetem
23.00 Hírek, kenó 23.04 16 óra 0.10 Éjszaka

Június 24., VASÁRNAP

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Gyalogbéka 8.30 A Black Rose vár titka 8.50 Fõtér 9.50 „Így
szól az Úr!” 9.55 Örömhír 10.20 Református ifjúsági mûsor 10.30 Útmutató
11.00 Evangélikus istentisztelet 12.00 Hírek 12.10 Illúzió a szerelem 12.55 Ég
áldjon, boldog órák! 13.50 TS — Gyorsasági motoros vb 14.55 TS — Gyorsasá-
gi motoros vb 16.45 Magyar elsõk 17.05 Csellengõk 17.30 Feszti körkép 18.00
BBC-exkluzív 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.25 Szilveszter anno 21.05 A szólás
szabadsága 22.10 24-Elsõ évad 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 TS —
Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 MegaMan 6.20 Kölyökklub 8.30 Mp4orce
8.50 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.15 Viva Comet 2007 9.40 Receptklub
9.55 Játék 11.00 MeneTrend 11.25 Világfalu — A titokzatos ember 12.00 Híradó
12.05 Vadnyugati fejvadász 13.00 Hegyi mentõk 14.00 Magyar autósport maga-
zin 14.15 Forma-1 magazin 14.40 Seven Days — Az idõkapu 15.35 Kemény,
mint a kõ 16.35 Ugly Betty 17.30 Robin Hood 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00
Ocean’s Twelve — Eggyel nõ a tét 22.40 Árnyék nélkül 0.55 Portré 1.25
Szerelem és halál Saigonban
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.50
Lassie 10.20 Két TestÕr 10.55 Stahl konyhája 11.30 Reménysziget 12.35 Knight
Rider 13.25 Flipper legújabb kalandjai 14.25 South Beach 15.30 Psych — Dilis
detektívek 16.30 Smallville 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00
Napló 20.00 Doktor Szöszi 2. 22.05 Jól áll neki a halál 0.10 Képírók 2.00 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei
krónika 8.30 Édes anyanyelvünk 8.35 Vasárnapi mozaik 9.30 Világóra 10.04 Ró-
mai katolikus szentmise közvetítése 11.05 Gondolatjel 12.00 Krónika 12.25 Har-
minc perc alatt a Föld körül 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04
Tetten ért szavak 15.15 Úton Kodályhoz 16.04 Kopogtató 16.35 Batthyány, az
örök mécses 17.04 Kard és kereszt 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti
séta 19.50 Mese 21.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00
Krónika 22.15 Sportvilág 22.30 Közvetítés a Veszprémi Petõfi Színházból 23.54
Zene 0.10 Éjszaka

Június 25., HÉTFÕ

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Sándor
Mátyás 10.15 Kalandos nyár 11.00 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.10 Sport-
hírek 12.20 Roma magazin 12.50 Domovina 13.20 Fõtér 14.15 BBC-exkluzív
15.10 Kodály 125 15.15 Don Matteo 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35
Körzeti híradók 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ 17.55 Álljunk meg egy szóra!
18.10 Kisváros 18.45 Verssor az utcazajban 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40
Frasier — A dumagép 20.10 Patika 21.15 Kékfény 22.10 Hétfõ este 22.45 Kultúr-
ház 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.30 Liz — Elizabeth Taylor élettörténete
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 XXI. század — Nõk a kabaréban
12.45 Mozimatiné 14.25 Játék 15.25 Ariel-show 15.40 Disney-rajzfilm 16.10
Receptklub 16.30 Sue Thomas FBI 17.30 Tru Calling — Az õrangyal 18.30 Hír-
adó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 Tiszta játszma
23.05 Malackodók 2. 1.10 Reflektor 1.25 Egy rém rendes család 1.50 Az elnök
emberei 2.30 Autómánia 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár 10.15
Teleshop 11.35 Idétlen idõkig 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30 Csil-
lagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 NCIS — Tengerészeti helyszínelõk
18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Gyilkos számok 21.15

Furkó Fakabátok 23.25 Nyomtalanul 0.25 Tények este 0.55 Gongshow 2.30
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal — Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport
8.40 Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Molnár
Ferenc: A Pál utcai fiúk 13.22 Aranyalap 13.30 A görög katolikus egyház félórája
14.00 Krónika 14.05 Szonda 14.35 Népzene 15.05 Klubkabaré 16.00 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Sport 18.30 Határok nélkül 19.05
Válogatás a Napközben mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Don
Quijote de la Mancha 20.55 Cesaria Evora a párizsi Olympia színpadán 21.04
Nyeregben írt történelem 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág
22.20 Irodalmi újság 22.45 Tûzugrás — Szentivánéji dalok 23.00 Hírek, kenó
23.04 Oxigén 23.30 Cigányfélóra 0.10 Éjszaka

Június 26., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Sándor
Mátyás 10.15 Kalandos nyár 11.10 Titokzatos Násztya 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Srpski ekran 12.50 Unser Bildschirm 13.20 Fõtér 14.05 Ma-
gyar elsõk 14.30 Engedjétek hozzám 14.40 Katolikus krónika 15.05 Kodály 125
15.15 Don Matteo 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók
16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ 18.00 Álljunk meg egy szóra! 18.15 Kisváros
18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Frasier — A dumagép 20.10 Önök kérték!
21.10 Üdítõ 22.10 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.30
Liz — Elizabet Taylor élettörténete
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 XXI. század — Hogyan adják el a po-
litikát? 12.45 Mozimatiné 14.10 Játék 15.25 Ariel-show 15.40 Disney-rajzfilm
16.10 Receptklub 16.30 Sue Thomas FBI 17.30 Tru Calling — Az õrangyal 18.30
Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 Harmadik
mûszak 23.20 Igaz történetek 1.25 Reflektor 1.40 Bocsánatos bûnök 2.55 Fó-
kusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.40 Betûbár 10.30
Teleshop 11.50 Zsernyákok 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30 Csillag-
kapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 NCIS — Tengerészeti helyszínelõk 18.30
Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Irigy Hónaljmirigy 21.15 A hí-
res Ron Burgundy legendája 23.15 Mi kérünk elnézést 0.15 Alexandra-pódium
0.45 Tények este 1.15 Bírósági mesék 2.05 Alfred Hitchcock bemutatja 2.35 A
fény ösvényei 4.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal — Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport
8.40 Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Molnár
Ferenc: A Pál utcai fiúk 13.24 Aranyalap 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.00 Krónika 14.05 Kultúrkör 15.05 Tudósfórum 16.00 Közelrõl 18.03 Parlamen-
ti ütközõ 18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben
délelõtti mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Don Quijote de la
Mancha 20.55 Cesaira Evora Olympia színpadán 21.04 Mesélõ krónikák 21.35
Elfelejtett sorsok 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20
Tér-idõ 22.50 József Attila versei a Szélkiáltó együttes elõadásában 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Június 27., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Sándor
Mátyás 10.05 Kalandos nyár 10.55 Titokzatos Násztya 11.45 A sokszínû vallás
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Hrvatska 12.50 Ecranul nostru 13.20 Fõtér
14.10 Pénz-vidék 14.40 Kodály 125 14.50 Kormányváró 15.20 Don Matteo 16.15
Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn
doktornõ 17.55 Álljunk meg egy szóra! 18.15 Kisváros 18.58 Föld Tv 19.00 Hír-
adó 19.40 Frasier — A dumagép 20.10 Az oroszlán ugrani készül 21.45 Szerda
este 22.15 Kultúrház 22.50 Hírek 22.55 Sporthírek 23.05 A tv jövõje, a jövõ tv-je
23.35 Magánbeszélgetések 0.35 Gerry
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 XXI. század — Hitler fõvárosa,
Germánia 12.45 Mozimatiné 14.25 Játék 15.20 Ariel-show 15.40 Disney-rajz-
film 16.10 Receptklub 16.30 Sue Thomas FBI 17.30 Tru Calling — Az õrangyal
18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 CSI —
Miami helyszínelõk 22.15 Dr. Csont 23.20 Médium 0.25 Reflektor 0.40 Lángoló
börtön 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár 10.20
Teleshop 11.40 A tetovált múmia titka 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place
15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 NCIS — Tengerészeti helyszí-
nelõk 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Se füle, se farka,
avagy a meseírók beájulnak 21.15 Doktor House 22.15 Hõsök 23.15 Egy rém
rendes család Budapesten 23.45 Nyomtalanul 0.45 Tények este 1.15 Sonny
3.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Molnár Fe-
renc: A Pál utcai fiúk 13.21 Aranyalap 13.30 A református egyház félórája 14.05
Kultúrkör 15.05 Magyarországról jövök 16.00 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Parla-
menti ütközõ 18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napköz-
ben délelõtti mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Az elmés ne-
mes 20.55 Cesaria Evora a párizsi Olympia színpadán 21.04 Egy hazában 22.00
Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Mérleg 22.50 Sebestyén Márta énekel 23.00 Hí-
rek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka
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Június 28., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Sándor
Mátyás 10.15 Kalandos nyár 11.10 Titokzatos Násztya 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Rondó 12.45 együtt 13.20 Fõtér 14.15 Önök kérték! 15.05 Ko-
dály 125 15.15 Don Matteo 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti
híradók 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ 17.55 Álljunk meg egy szóra! 18.15
Kisváros 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Frasier — A dumagép 20.10 Szem-
pont 21.10 Titkos szolgálat-MI-5 22.10 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.15 Hí-
rek 23.20 Sporthírek 23.30 A tánc legendája 24.00 Pengetõ
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 XXI. század — Horthy Erdélyben
12.45 Mozimatiné 14.25 Játék 15.25 Ariel-show 15.40 Disney-rajzfilm 16.10
Receptklub 16.30 Sue Thomas FBI 17.30 Tru Calling — Az õrangyal 18.30 Hír-
adó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 Esti showder
Fábry Sándorral 23.15 Ments meg! 0.15 Reflektor 0.30 Botcsinálta zenekar 2.15
Infománia 2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár
10.15 Teleshop 11.35 Távol Szumátrától 13.10 Észbontó 14.00 Melrose Place
15.00 Csillagkapu 16.00 Bûbájos boszorkák 17.05 NCIS — Tengerészeti helyszí-
nelõk 18.00 Tangó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 GSG
9-Az elit kommandó 21.15 Mélytengeri szörnyeteg 23.15 Különleges ügyosztály
0.15 Tények este 0.45 Strucc 1.15 Alfred Hitchcock: Marnie 3.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal — Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport
8.40 Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Molnár
Ferenc: A Pál utcai fiúk 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Kultúrkör
15.05 Magyarországról jövök 16.05 Közelrõl 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15
Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mûsorá-
ból 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Az elmés nemes 20.55 Cesaira
Evora a párizsi Olympia színpadán 21.005 Digitális 21.55 Gyöngyszemek 22.00
Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Kard és kereszt 22.45 Elvis Presley eddig ki nem
adott gospel felvételeibõl 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Június 29., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A név-
telen vár 10.15 Kalandos nyár 11.10 Titokzatos Násztya 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Egy óra múlva itt vagyok 13.20 Fõtér 14.10 Körzeti magazinok
15.05 Kodály 125 15.15 Don Matteo 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35
Körzeti híradók 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ 17.55 Álljunk meg egy szóra!
18.15 Kisváros 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Frasier — A dumagép 20.10
Csináljuk a fesztivált! 22.00 Péntek este 22.35 Kultúrház 23.05 Hírek 23.10
Sporthírek 23.20 New York bandái
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 XXI. század — Statisztafalva —
Üzenet a frontról 12.45 Mozimatiné 14.10 Játék 15.25 Ariel-show 15.40 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 Sue Thomas FBI 17.30 Tru Calling — Az õr-
angyal 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt
21.15 A specialista 23.40 Vodkabomba 1.45 Reflektor 1.55 Itthon 2.15 Egy rém
rendes család 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár 10.15 Teleshop
11.35 Mondvacsinált hõs 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30 Csillagka-
pu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 NCIS — Tengerészeti helyszínelõk 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Fekete nyíl 21.15 Kettétört szívek
háza 0.25 Tények este 1.00 Az évszázad üzlete 2.40 Az igazság napja 3.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal — Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport
8.40 Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Kertész
Imre: Világpolgár és zarándok 13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Péntek
kávéház 15.05 Rádióélet 16.00 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ
18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti
mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Don Quijote de la Mancha
20.55 Cesaira Evora a párizsi Olympia színpadán 21.04 Ítélet 22.00 Krónika
22.15 Sportvilág 22.20 Fórum 22.50 Részletek a Flótás együttes „Fordulj e nap
felé”! címû albumáról 23.00 Hírek, kenó 23.04 Péntek kávéház 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Június 23., szombat: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 A sárbo-
gárdi zsidó közösség, Fotóalbum: Franciaország 2006, 19.00 Lap-
szemle, 20.00 Mezõszilas—Cosa Nostra kézilabda, 21.00 Sárbo-
gárd—Tác-Csõsz foci, 23.00 Lapszemle
Június 24., vasárnap: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 Házibuli
(zenés összeállítás), 19.00 Híradó, Sziréna, 20.00 Hitélet, 23.00
Heti híradó, Sziréna
Június 25., hétfõ: 7.00, 12.00 Heti híradó, Sziréna, 15.00 Hangu-
latképek — Sárbogárdi Napok: megnyitó, fõzõverseny, baranta-
bemutató; Aba Napok, 19.00 Heti híradó, Sziréna, 20.00 A 40
éves kórus hangversenye, Beszélgetés a Huszics házaspárral,
Brass in the Five-koncert, 23.00 Heti híradó, Sziréna
Június 26., kedd: 7.00 Heti híradó, Sziréna, 9.00 A 40 éves kórus
hangversenye, Beszélgetés a Huszics házaspárral, Brass in the
Five-koncert, 12.00 és 19.00 Heti híradó, Sziréna, 20.00 Varázs
Garázs—Gázmodul-Fair Bútor, SMIKI Team—Mezõszilas kézi-
labda, 23.00 Heti híradó, Sziréna
Június 27., szerda: 7.00 Heti híradó, Sziréna, 9.00 Varázs Ga-
rázs—Gázmodul-Fair Bútor, SMIKI Team—Mezõszilas kézilab-
da, 12.00 és 19.00 Heti híradó, Sziréna, 20.00 Idõsek fesztiválja,
A Sárvíz táncegyüttes mûsora, 23.00 Lapszemle
Június 28., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Idõsek fesztiválja,
A Sárvíz táncegyüttes mûsora, 12.00 Lapszemle, 15.00 Hangu-
latképek — Sárbogárdi Napok: megnyitó, fõzõverseny, baranta-
bemutató; Aba Napok, 19.00 Lapszemle, 20.00 Hitélet 23.00
Lapszemle
Június 29., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Hitélet, 12.00 és 19.00
Lapszemle, 15.00 A 40 éves kórus hangversenye, Beszélgetés a
Huszics házaspárral, Brass in the Five-koncert, 20.00 Hangulat-
képek — Sárbogárdi Napok: megnyitó, fõzõverseny, baranta-
bemutató;   Aba Napok, 23.00 Lapszemle.

***
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság fej-
lécén adunk tájékoztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbo-
gárd, Hõsök tere 12. (a 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. Hi-
ba 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. Lakás-
célú, szabad-felhasználású hitelek, hitelkiváltás.
1 millió—7200 Ft/hó, 5 millió—36000 Ft/hó. Tel.:
06 (30) 681 7675, 06 (30) 235 9498. (0878404)

Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid ha-
táridõvel 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 1640 Ft/q, cser kugli akáccal 1650 Ft/q, cser
aprított 1680 Ft/q, cser aprított akáccal 1700
Ft/q, akác tûzifa kugliban 1.910 Ft/q, akác tûzifa
aprítva 1.940 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623.
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)

Méhek, méhrajok befogását vállalom. Telefon:
06 (30) 328 9267.
Hitelt szeretne? Jelzáloghitel szabad-felhaszná-
lásra, kereseti igazolás nélkül. Hívjon! 06 (30) 578
9933. Ugyanitt szoba kiadó Harkányban 1500
Ft/éj. (0414828)

Kémény bontásából származó tégla ingyen elvi-
hetõ; 06 (20) 394 2372.
Új építésû családi ház sürgõsen, áron alul eladó,
06 (70) 534 8326. (0414217)

Pelikán sörözõ 20 ezer Ft/hó-ért kiadó. Telefon:
06 (30) 2665 234.
Árpád-lakótelepen lakás eladó; 06 (20) 211
6301.

Árpád-lakótelepen lakás kiadó; 06 (20) 215
4698.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny! 06 (20) 557
6509. (0414246)

Veszélyes fák kivágását vállalom; 06 (20) 437
4869. (0414326)

Családi házak 5,5—8 millióig eladók. Árpád-la-
kótelepen, 4. emeleti lakás 5,8 millióért eladó.
Sárbogárd központjában, 1,5 szobás, családi ház
telekkel kiadó. Telefon: 06 (30) 9364 371. (0414325)

Árpád-lakótelepen, téglaépületben, földszinti la-
kás eladó. Tel.: 06 (30) 9744 940. (0414317)

Sárbogárdon, Damjanich u. 18. szám alatti ház
eladó; 06 (25) 461 830. (0414244)

Dézi kihúzhatós, ágynemûtartós, zseníliaszöve-
tes kanapé eladó. Fekvõfelület 180x200 cm. Ár:
45 ezer Ft; 06 (30) 348 4373. (0414241)

Sárbogárdon, felújított, kétszobás ház eladó.
Tel.: 06 (20) 333 1590.
Olasz fagylaltgép, háromkaros, hároméves, 380
V-os eladó; 06 (30) 9165 891. (0414235)

Fanni presszóba felszolgálót felveszünk. Érdek-
lõdni a helyszínen. (0414235)

Összkomfortos családi ház eladó Sárkeresz-
túron. Irányár: 6,5 millió Ft. Telefon: 06 (30) 598
0529. (0414233)

Családi ház kiadó; 06 (30) 330 2615.
Családi házak eladók; 06 (30) 330 2615.
Irodai munkára alkalmazottakat keresek; 06 (70)
634 8305. (0414085)

Áruszállításra B-kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkezõ sofõrt keresek; 06 (70) 634 8305. (0414085)

Euro-raklap felvásárlása, Sárbogárd, Árpád u.
114. Telefon: 06 (20) 342 5880. (0414084)

Árpád-lakótelepen, téglaépületben, bútorozott,
gépesített, 1,5 szobás lakás kiadó, vagy eladó. Ér-
deklõdni: 06 (30) 363 2486. (0414079)

Eladó Berzsenyi utca 30. alatti családi ház; 06
(30) 648 7913. (0414076)

Árpád-lakótelepen 3 szobás, földszinti, erkélyes
lakás, beépített konyhabútorral, pincével azonnal
beköltözhetõ állapotban eladó. Ár: 7,4 millió. Te-
lefon: 06 (20) 474 5530. (0414075)

Árpád-lakótelepen 3 szobás lakás albérletbe ki-
adó 35.000+rezsi, 1 hónap kaució. Telefon: 06
(20) 474 5530. (0414075)

Barátság-lakótelepen lakás eladó. Érd.: 06 (30)
351 3639.

Albérletbe kiadó egyszobás, nappalis, összkom-
fortos, kiskertes lakás a központban. Tel.: 06 (30)
684 7632; 06 (30) 533 9925. (0414072)

Sárszentmiklóson, a Deák F. utcában összkom-
fortos családi ház eladó; 06 (30) 413 2994; 06
(30) 527 7628. (0414069)

Székesfehérvári Suzuki Márkakereskedés min.
érettségivel rendelkezõ értékesítõ munkatársat
keres határozott idõre. Elõnyt jelent: értékesítõi
tapasztalat, számítógépes ismeret, jó kommuni-
kációs képesség, B-kategóriás jogosítvány. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal: Suzuki Barta,
7000 Sárbogárd, Köztársaság út 147/A, vagy a
suzukibarta@suzukibarta.hu címen.
Sárbogárdon, COOP ABC fölötti lakás eladó.
Irányár: 8,5 millió. Érd.: 06 (30) 428 4483. (0414349)

Csinos, vékony, 50-es hölgy keresi korban ha-
sonló, széles érdeklõdési körû társát. Levelek:
„Boldogság” jeligére a szerkesztõségbe. (0414348)

Családi ház eladó a Túry Miklós u. 5/b. Érdeklõd-
ni: 06 (25) 462 303. (0414347)

Kiscicákat elajándékoznánk. Érdeklõdni lehet:
06 (30) 439 6168.
Sárszentmiklóson 110 m2-es, hõszigetelt, csalá-
di ház, melléképületekkel eladó; 06 (30) 6042
754. (0414320)

Eladó nagyméretû szekrény, valamint egy gyer-
mekszekrény, gáztûzhely palackkal, konyhaszek-
rény, Köztársaság út 32. (0414344)

Erdészeti munkára munkatársakat keresünk; 06
(30) 530 8456. (0414343)

Szûrõvizsgálat! Egy csepp vérbõl kimutatható
mindenféle betegség; 06 (30) 471 8439. (0414108)

Jövedelem-kiegészítést kínálok; 06 (30) 471
8439. (0414108)

Dunaföldvári út mellett szántó erdõs résszel el-
adó; 06 (20) 968 6737. (0414163)

Lakás kiadó; 06 (30) 330 2615. (0414160)

Hízott kacsák 3,5-5 kg-ig kis- és nagy mennyi-
ségben eladók. Ár: 1.000 Ft/db; 06 (30) 398
2075. (0414159)

Eladó 80 literes, kéménynélküli gázbojler, kismé-
retû konvektor; 06 (20) 390 4524. (0414155)

Ady-lakótelepen földszinti, háromszobás, gáz-
központi fûtéses lakás eladó; 06 (20) 962 4650.
(0414123)

Családi ház eladó Pusztaegresen 600 négyszögöl
telekkel; 06 (30) 294 1948. (0414122)

Telek eladó; 06 (30) 330 2615. (0414160)

Ady-lakótelepen lakás kiadó. Tel.: 06 (30) 607
2226. (0414154)

Elõnevelt Tetra-H (barna) csirke elõjegyeztethe-
tõ július 7-re. Sárbogárd, Tinódi u. 52., 06 (25)
460 738.
Kismamáknak várandós csomag átvehetõ a
Baby Mamiban.
Háromszobás, összkomfortos családi ház eladó.
Alsószentiván, Béke u. 93. Tel.: 06 (30) 853 3173.
(0414121)

Családi házat hosszabb távra bérelnék a központ-
ban. Szobafestést, mázolást vállalok; 06 (20) 939
1042. (0414100)

Árpád-lakótelepen 4. emeleten, erkélyes lakás
eladó; 06 (30) 545 9720. (0414150)

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.

ÜDÜLÉS VAJTÁN,
BOROSTYÁN VENDÉGHÁZ;

06 (70) 374 8694. (0414067)

ÜZLETHELYISÉG KEDVEZÕ
FELTÉTELLEL KIADÓ, VAGY ELADÓ;

06 (30) 363 7533. (0414156)

Építõipari kft. felvételre keres
segédmunkásokat.

5 fõ jelentkezése esetén a bejáráshoz gépkocsit biztosítunk.

Brigádok jelentkezését is várjuk.

Érdeklõdni 7-16 óráig a 06 (25) 502 860 vagy
a 06 (30) 385 1967-es telefonszámon lehet.
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Szent Péter-napi Halászbúcsú
A hagyományos Szent Péter-
napi Halászbúcsú idén immár
hetedik alkalommal kerül
megrendezésre. Az ingyenes
közönségnapon, június 30-
án, idén új, változatos szín-
padi programok szórakoztat-
nak kicsiket és nagyokat.
Terveink szerint a ren-
dezvény estébe nyúlóan kínál
kellemes idõtöltést. A ha-
lételfõzõk felteszik a tûzre a
bográcsokat, finom illat lengi
be a népmûvészeti kirako-
dóvásár standjait. Családos
vendégeink a játszóház, elõ-
adások, sportprogramok és a
színpad programjai között
válogathatnak. Vendégeink
lesznek az Alfa 156 Klub tag-
jai, akik itt rendezik talál-
kozójukat. A délelõtti hor-
gászverseny résztvevõi és az
estére velünk maradó közön-
ség tagjai az árnyas kert-
helyiségben mutathatják
meg énektudásukat.

A rétimajori bárkaszínpad
programja:

Mûsorvezetõ: Csupics Mária —
Kossuth rádió.
9.30: Ünnepélyes megnyitó —
Lévai Ferenc; Czigány Fruzsina
— Hej, halászok, halászok
(ének), versenyek indítása;
10.15: Reneszánsz dobzene-
kar; 10.30: Baranta-bemutató:
õsrégi magyar harcmûvészet,
íjászat; 11.00: Bíró Kriszti mû-
sora; 12.00: eFKa zenekar —
bulizós magyar dallamok;
13.00: eredményhirdetések;
14.00: a Csillagrózsa tánc-
együttes (Decs) néptáncbemu-
tatója; 15.00: Straub Dezsõ
színmûvész elõadása; 16.00: az
Abai Pávakör néptáncegyüttes
bemutatója.

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK
10 ÓRÁTÓL:

A múzeumrét programjai:

— gasztronómiai vetélkedõ
(halételfõzõ-verseny és kósto-

ló, borverseny); népmûvészeti
kirakodóvásár; diszkont hor-
gászcikk-vásár; barantasátor;
büfé; halételek; fesztiválsátor.

A halászati múzeum
programjai:

— fotókiállítás; természetfil-
mek vetítése; elõadás a kábító-
szer-fogyasztás ártalmairól;
játszóház.

A nádi iskola programjai:

— ifjúsági versenyek: vers
vagy dal elõadása, természet-
ismereti verseny, rajzverseny,
madárfelismerõ verseny;

— gyermekjátszóház: arcfes-
tés, üvegfestés, diótörés, népi
játékok, kézmûves-foglalko-
zás, bohócok, jurtasátor, csó-
nakázás;

— palánta gyermek- és ifjúsági
misszió: táblarajz, bábdarabok,
lufihajtogatós bohóc, daltaní-
tás.

Rétimajor wellness
központ (10-18 óráig):

— a Bioenergetic kiadó egész-
séggel kapcsolatos könyvei-
nek, kiadványainak kiállítása
és vására; FLAVON táplálék-ki-
egészítõk termékbemutatója,
vására;
— a csodálatos gyógynövé-
nyek — dr. Pusztainé Vera elõ-
adása. A növények felismeré-
se, élettani hatásai;
— sportversenyek: kerékpáros
ügyességi verseny, foci, tollas,
röplabda, pingpong, kosárlab-
da, ifjúsági horgászverseny,
csocsó;
— gyerekprogramok: „Fogd ki
a halat a medencébõl!”, sze-
rencsekerék, ugrálóvár;
— Alfa Romeo 145-146-os ta-
lálkozó, bemutató, autókiállí-
tás.

Örspusztai
horgászcentrum

Felnõtt-horgászverseny (csalá-
di) az örspusztai horgászcent-
rumban.
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Nyílt
tér

Kérdezték
Motoros száguldók

A Túry Miklós utcában különösen hétvé-
gén állandóan száguldoznak a motoro-
sok. Nemcsak a saját életüket kockáztat-
ják, hanem a járókelõkét is. A sörkertnél
gyülekeznek, bõgetik a motorokat még
éjjel is. Nem hagyják aludni a békés ál-
lampolgárokat. A gyerekeket nem mer-
jük már felnõtt kísérete nélkül az utcára
engedni, mert még elütik õket. Kérjük a
rendõrséget, fokozott ellenõrzéssel pró-
bálják megfékezni ezt a vandál társasá-
got!

Az utca békés lakói

Vándorurna

Egyik olvasónk sérelmezte, hogy elhunyt
férje urnáját annak hozzátartozói nem-
rég szó nélkül kiásták a sírból és átvitték
egy másikba, ahol az édesanyja szeretne
majd temetkezni. Ráadásul el sem ren-
dezték maguk után a sírt. Két éve temet-
ték el a férfit. A szertartáshoz csekély
összeggel járult hozzá a férj családja. Ak-
kor nem volt kifogásuk az ellen, hogy a
Huszár-temetõben helyezték nyugalom-
ra szerettüket. A panaszt megfogalmazó
asszony és a lánya azt kifogásolják, hogy a
rokonok le sem ültek velük megbeszélni
az elképzelésüket. Ezúton is kérik, hogy
vigyék vissza az urnát eredeti helyére.

Kutyák a szõlõhegyen

Másik olvasónk alábbi álláspontjának
szeretne hangot adni lapunk hasábjain:
„Nem tudok arról, hogy a gazdák valami-
kor is magukkal vitték volna a kutyát a
szõlõbe. A Nagyiparba az egyik farkas-
kutyával, a másik kuvasszal, a harmadik
rotweilerrel jár ki. A nagytestû ebeket aztán
szabadon engedik, hogy kedvük szerint fut-
kározzanak. Az egyik gazda azt mondta,
hogy az õ kutyája senkit sem bánt. De sza-
bad-e egy vérengzõ állatot póráz és szájko-
sár nélkül szabadon engedni? Félünk el-
menni a saját portánkra, mert nem tudni,
mikor támad ránk egy kutya.”
Az ebtartás szabályai és állatvédelmi el-
várások szerint a gazda kötelessége gon-
doskodni arról, hogy a kutyája semmilyen
módon ne veszélyeztessen másokat, ne
okozhasson kárt senki anyagi javaiban,
testi épségében. Egyúttal a kutya egész-
ségét is óvnia kell a kóbor állatok és élõs-
ködõk által hordozott betegségektõl. En-
nek érdekében zárt területen, esetleg pó-
rázon kell tartani az ebeket — azaz úgy,
hogy a kutya ne tudjon elkószálni — nem-
csak a városon belül, hanem a szõlõhe-
gyen is. Sétáltatni is pórázon, valamint
szájkosárral lehet.
No, és nem utolsó sorban az is fontos,
hogy a kutyát sok-sok szeretettel, törõ-
déssel nevelje a gazdája fegyelemre. Ak-
kor ugyanis biztos, hogy szót fogad neki,
és nem kóborol el, nem vadul meg, nem
támad másokra.

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Ilyenkor fát
nyesni?

A Suszterhegyen múlt héten a villanyve-
zeték vonalában barbár módon megnyes-
ték a fákat. Döbbenetes látvány volt a
rengeteg zöld ág tele éretlen dióval és a
csonkolt ágak, amiket persze nem tõben
vágtak el.
Ha már nyesni kell, azt miért nem télen
teszik? Erre kaptak önkormányzati enge-
délyt?

E. Z.

Régi pénzek
„A világ papírpénzei 1892-tõl napjain-
kig” címmel nyílt kiállítás múlt csütörtö-
kön a mûvelõdési központban Kakas Jó-
zsef numizmatikus gyûjteményébõl.
Ezt az érdekes kollekciót nem elõször lát-
hatja a sárbogárdi közönség. Tavaly a
töbörzsöki klubkönyvtárban tekinthették
meg szûkebb körben az érdeklõdõk.
Érdemes erre egy félórát rászánni. A
pénzeken keresztül érdekes ismeretekre

tehetünk szert a világ történelmérõl, gaz-
daságáról, kultúrájáról.
Látható itt egzotikus afrikai, dél-ameri-
kai, ázsiai bankjegyek mellett a cári
Oroszország lepedõnyi ezerrubelese, a
szovjet vörös háromrubeles Lenin fejjel
és természetesen a világ legszebb bankje-
gyeinek mondott magyar bankók a pen-
gõs világból, a háború utáni inflációs
millpengõk, majd a már ismerõs Petõfi
portrés tízforintos, a százas Kossuth
apánkkal, az ötvenes Rákóczival és a mai
pénzek.
A kiállítás megtekinthetõ június 18—
22-ig.

Hargitai Lajos

Meghívó

A sárbogárdi Zengõ Óvoda Hõsök
terei épületének nevelõtestülete
tisztelettel meghívja azokat az ér-
deklõdõket, volt óvodásokat, szüle-
iket, akik szeretnék megtekinteni a
város 104 éves óvodáját.
Az óvoda 2007. június 25—29-ig,

minden nap 8-15 óráig
szeretettel vár mindenkit, aki kí-
váncsi kedves óvodánk „utolsó nap-
jaira”. Ez alkalomból az egész épü-
letet bejárhatják, megtekinthetik
kiállításunkat.
Szeretettel várunk mindenkit!

A Zengõ Óvoda nevelõtestülete


