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Fogathajtás
Nagy érdeklõdés mellett rendezték meg vasárnap Sárbogárdon az Ifjúsági parkban a
hintók versenyét. Írásunk a 2. oldalon olvasható.

„5falu” fesztiválja Alapon
Hétvégén rendezték meg a Sárbogárdi kistérség déli településeinek mûvészeti találkozóját. Írásunk a 4. oldalon olvasható.

Az aláírásgyûjtés
eredménye
A sárbogárdi polgárokból és civil
szervezetekbõl álló civil mûhely aláírásgyûjtést indított a következõk érdekében:
— nem támogatjuk a sárbogárdi
József Attila Mûvelõdési Központ
értékesítését és lebontását,
— követeljük, hogy Sárbogárd képviselõ-testülete a város lakóival együttmûködve fejlessze a településünket.
E két célt összesen 1859 sárbogárdi és
41 más településen élõ, de itt tanuló,
dolgozó, vagy valamilyen módon ide
kötõdõ polgár támogatta aláírásával.
Ezen kívül 14 olyan aláírást számoltunk össze, melyek olvashatatlanságuk miatt nem beazonosíthatóak.
Az aláírásgyûjtés során sajnos nem
csak a gyûjtésben résztvevõ segítõket
érték támadások a jelenlegi városvezetés illetve az ahhoz kötõdõ emberek, családtagok részérõl. Néhány
már betelt ív ugyanis nyomtalanul eltûnt. Éppen ezért az összegyûlt aláírásgyûjtõ-íveket közjegyzõnél helyezzük letétbe, a polgárok védelmében.
Ezúton is köszönetet mondunk mindenkinek, aki aláírásával vagy más
módon támogatta, segítette közös
ügyünket! További közremûködésükre is számítunk!
Mindent megteszünk, hogy a pályázat
elbírálása során a polgárok álláspontja és a civil mûhely pályázattal kapcsolatos javaslata ismertté váljon.
Polgárok a városért civil mûhely
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Fogathajtás
Hétvégén nagy érdeklõdés mellett rendezték meg Sárbogárdon
az Ifjúsági parkban a hintók fogathajtó versenyét. Nem csak a közönség érdeklõdése volt jelentõs. Minden eddiginél több fogat érkezett a versenyre. Sok helyi és környékbeli hintó mellett szinte az
ország minden részébõl jöttek versenyzõk. Az akadályhajtásra 41
fogat nevezett. Egész nap rengetegen tapsoltak a bravúros hajtásoknak, szép fogatoknak.
Az akadályhajtás délelõtti, elsõ fordulója utáni ebédszünetben
látványos csikósbemutatóval és négyesfogat-hajtással szórakoztatták a közönséget. Az akadályhajtás után sor került a látványos
vadászhajtásra is. Ezen hazai versenyzõ, Vida Károly vitte el a
pálmát.
Az eredményhirdetés utáni malacfogóversenyen a gyerekek elsõre ugyan elszalasztották a vietnámi malacot, és az kiszaladt a közönség közé. Másodszorra azonban egy fiú elkapta a malac lábát,
így õ vihette haza az állatot.
A malacfogóverseny után került sor a tombola sorsolására, amelyen a fõdíjat, egy csikót, Gilicze Zoltán vihette haza.
A szervezõk ezúton is köszönik minden támogató önzetlen segítségét, ami lehetõvé tette, hogy ilyen színvonalon megrendezhessék ezt a versenyt.
Hargitai Lajos

Akadályhajtás
Név
Egyesület
1. Forró Tibor
Tabi VSC
Díjak: Mentes Autóház-vándorkupa, serleg, díjszalag,
Andromeda Travel – 1 hetes görögországi nyaralás.
2. Gyulai Norbert
Hetényegyházi Hullám LK
Díjak: serleg, díjszalag, ajándékcsomag.
3. Magyar Zoltán
Marcali SE
Díjak: serleg, díjszalag, ajándékcsomag.
4. Baranyai László
Sárszentágotai LK
Díjak: serleg, díjszalag, ajándékcsomag.
5. Kalamár László
Beremendi Építõk SE
Díjak: serleg, díjszalag.
6. Vámosi István
Sárbogárdi LE
Díjak: serleg, díjszalag.

Össz. idõ:
317,29 mp

322,75 mp
326,87 mp
329,82 mp
331,25 mp
334,88 mp

Vadászhajtás
Név
Egyesület
1. Vida Károly
Sárbogárdi LE
Díjak: Mentes Autóház-vándorkupa, serleg, díjszalag,
Andromeda Travel – 1 hetes görögországi nyaralás.
2. Penzer László
Seregélyesi LK
Díjak: serleg, díjszalag, ajándékcsomag.
3. Gnyálin János
Tököli LK
Díjak: serleg, díjszalag, ajándékcsomag.
4. Kollár Károly
Lovasakadémia SC
Díjak: serleg, díjszalag, ajándékcsomag.
5. Domonkos Géza
Mezõszilasi LK
Díjak: serleg, díjszalag.
6. Dörögdi István
Mezõszilasi LK
Díjak: serleg, díjszalag.

Össz. idõ:
52,20 mp

53,48 mp
54,76 mp
55,08 mp
55,86 mp
56,52 mp

Különdíjak
Tömör Ferenc, Vihar LE: serleg, sportbaráti köszönet Gosztola Józseftõl.
Herczeg György és Bokor László, Székesfehérvári LK: dísztányér a
négyesfogat-bemutatóért.
Díjátadók voltak: Paczona István, Sárbogárdi LE – gazdasági vezetõ, Tóth
György, Fejér Megyei Lovassport Szövetség – elnökségi tag, Schmid Antal,
a Kaposvári Lovasakadémia SC versenyzõje, Schmid Antalné, a Kaposvári
Lovasakadémia SC segédhajtója.
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„Miénk itt a tér”
Az LGT számát idézve írok a város képviselõ-testületének, pontosabban a „tízeknek” és a polgármesternek, elsõsorban a
pusztaegresi, de a sárbogárdi fiatalok nevében is.
Igen, miénk a tér itt, ebben a városban, és
nem néhány behódolt képviselõé!
Számunkra elfogadhatatlan, amit ezzel a
beolvasztott, gyarmatosított faluval, Pusztaegressel mûvel a sárbogárdi képviselõ-testület. Önzõ céljaik érdekében tönkreteszik ezt a szép falut!
Mielõtt Sárbogárd városi rangja miatt megszüntették a tanácsot, és becsatolták a falut
Sárbogárdhoz, még volt tanácsházánk,
ahol minden ügyes-bajos dolgát el tudta intézni az ember. Ma már egy hivatalnok se
dugja ki ide az orrát. Mindenért be kell
utazni Sárbogárdra, ami egy egész nap a
rossz közlekedés miatt. Mert a közlekedést
elfelejtették városi színvonalra emelni.
Ezért annak, aki itt lakik, esélye sincs munkára, mert nincs mivel eljutnia a munkahelyekre.
Volt iskolánk, óvodánk sok gyerekkel, és
népes volt a falu. Most a fiatalok menekülnek innen. Volt postahivatalunk, orvosi
rendelõnk. Az iskolát most zárták be végleg, és átadták Varga László hitoktatónak.
Hogy miért, nem tudni. Bogárdiként itt õ
sem tud csodát mûvelni, hiába pap, hiába
képviselõ. A kultúrházat is bezárták, azt
meg odaadták Rigó Lászlónak, aki Rétszilason lakik. Mit akar Pusztaegresen Rigó Laci? Talán a „Tízek Társaságát” fényezõ rendezvényekkel fogják kábítani a falu
népét? Itt õ idegen, nincs helyismerete; az
itteniek nélkül mit is tudna csinálni?
Az óvodát még egyelõre könyörületbõl
meghagyták, de azt is meddig? Egy-két évig
még vegetál, egyre kisebb költségvetéssel,
aztán a kisgyerekeket innen is buszoztatják
hajnalban Bogárdra, akárcsak Sárhatvanból. A postahivatal is bezárt, csak fütyülõs
postásunk van. Ha nyugdíjba megy az orvosunk, az orvosi rendelõt is meg fogják szüntetni, mert nem adnak arra se pénzt. Úgy
látszik, az a cél (amit persze tagadnak),
hogy fölszámolják ezt a falut. Egyre több az

üres ház, nem tudják eladni a tulajdonosok,
mert nincs rá vevõ. Hát, ide jutottunk.
Mi, pusztaegresi fiatalok, ha már a falunkban bezárt a kultúr, bejárunk Bogárdra a
kultúrházba. Halljuk, hogy már az se lesz,
mert azt is el akarják dózerolni. Amit helyette ígérnek, az csak egy nagy cumi, mert
ez a vezetés csak a maga hasznát nézi. Neki
a nép, a fiatalság semmit nem jelent. Pedig
nagyot tévednek, ha azt gondolják, hogy ezzel a várossal — most éppen Sárbogárd fõterével — a lakosság véleményének figyelmen kívül hagyásával azt tehetnek, amit
akarnak. Nagyot tévednek, ha azt gondolják, hogy ezzel választást nyerhetnek. Próbálni ugyan lehet, de nem érdemes.
Ez a tér és a kultúrház, amit el akarnak
dózerolni, nem a képviselõké és nem a polgármesteré, hanem a miénk, akik oda járunk. Sárbogárd ifjúsága az elmúlt közel
ötven évben ebben a kultúrházban töltötte
szabad idejének jelentõs részét. Ide jártak
az elmúlt évtizedek alatt sok tízezren a hétvégi táncos rendezvényekre, ifjúsági közösségekbe. Ide jártak a szüleink is fiatalként,
itt ismerkedtek meg közülük sokan mai
párjukkal a klubokban, szakkörökben, mûvészeti csoportokban. Itt gyarapították mûveltségüket, itt váltak emberré.
A hetvenes, nyolcvanas években a magyar
rockegyüttesek hétrõl hétre itt zenéltek a
sárbogárdi kultúrházban, zsúfolt teltház
elõtt. Itt lépett fel — ki tudja, hányszor — a
P. Mobil, Nagy Feróék a Beatricével, Demjén Rózsi és csapata, itt játszotta fantasztikus szólóit Radics Béla, színházi elõadásokon tapsolhattak a legjobb színházak elõadásainak a helyiek és a környékbeliek. És
sorolhatnám, hogy mi minden történt, amiért azt mondhattuk, hogy érdemes volt ebben a városban élni. Akkor a fél ország tudta, hol van Sárbogárd.
Azt mondják az „okos” képviselõk, a „tízek”, hogy most nincsenek teltházas elõadások, ezért le kell bontani a kultúrházat,
el kell dózerolni a színháztermet, és egy kisebb termet kell építeni mobil színpaddal.
Ha kevesen járnak misére, akkor vajon lebontják a templomot? Ha megváltozik
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mondjuk két év múlva itt a világ, és olyan
képviselõ-testületünk lesz, aki nem bezárni
akarja a mûvelõdési intézményeket, hanem inkább több pénzt áldoz majd kultúrára, közösségi mûvelõdésre, megfizetik,
hogy legyenek népmûvelõk, akik szerveznek programokat, akkor meg újra építenek
egy nagyobb kultúrházat? Hol költenek
ilyen keveset egy ekkora kultúrházra az országban? Amikor Nedoba Károly rögeszméjére, a Bogárdi Napokra közel annyi
pénzt dobnak ki az ablakon, mint amennyi
a kultúrház egész éves költségvetése, ami
jó, ha a közmûköltségekre elég, nincs pénz
népmûvelõk, takarítók alkalmazására, ne
csodálkozzanak, hogy ritkán van teltház!
Aki nem hagyja magát megvezetni a kábító
szövegekkel, az világosan látja, hogy Sárbogárd fiatalságának nem lesz hova menni, ha
lerombolják a kultúrházat. Nagyon világosan látni, hogy mi az igazi cél. Töbörzsökön
a klubkönyvtárba se mehet már be senki,
csak azok, akiket oda a polgármester felesége beenged. Miklóson a klubkönyvtárban felszámolták a népmûvelõi állást. Azt
se nyitja ki senki esténként a fiataloknak.
Oda is csak azok mehetnek be, akiket beengednek.
Alanyi jogon nem lesz lehetõsége senkinek
Sárbogárdon a kultúrához, mert nem lesz
nyilvános, szabad köztér, ahol találkozni lehet. A kocsmában inni kell, hogy ki ne nézzenek. A polgármester plázáját is csak
azért építenék ide számító pénzemberek a
kultúrház helyére, hogy ott még a levegõvételért is fizessen nekik a magyar.
Az embereknek az általános véleménye az,
hogy nem a kultúrházat kell eldózerolni,
hanem inkább elzavarni azokat a város vezetésébõl, akik a saját hatalmuk biztosításáért és pénzért bármire képesek és mindenre kaphatók, és lelkiismeretlenül hajlandók a saját érdekükben föláldozni az itt
élõ emberek jövõjét.
Ne felejtsétek: „Miénk itt a tér!” (LGT)
De mondok más megfontolásra érdemeset
is: „Habár felül a gálya, s alul a víznek árja,
azért a víz az úr!” (Petõfi Sándor: Föltámadott a tenger)
Sok fiatal nevében egy pusztaegresi fiatal:
Pribék Miklós

SZOCI CSALÁDI MAJÁLIS MÁJUS 2-ÁN SÁRBOGÁRDON
a Hotel Kovács udvarán (Nyárfás vendéglõ, a sárbogárdi vasútállomás mellett)
Programok: 9.30 órától borverseny, halászléfõzõ-verseny; 10.00 órától gyermekprogramok: mazsola-muzsika Bíró Krisztivel, rajz- és lufifújóverseny, vetélkedõk, arcfestés, légvár, kreatív sátor; 11.00 óra: vendégünk Gyurcsány Ferenc miniszterelnök; 13.00 óra: közös ebéd; 14.00 óra: a Csámpai Country Road Club
táncegyüttes mûsora; 16.00 óra: a sárbogárdi Csillagok roma táncegyüttes mûsora; 18.00 óra: Balázs Klári
és Korda György mûsora; 19.30 óra: tombolasorsolás.
A belépõ gyermekeknek ingyenes, felnõtteknek 1.000 Ft/fõ, amely tartalmazza az egész napos étel- és italfogyasztást (sör, üdítõ).

Reggelire lángos, ebédre pörkölt/halászlé, délután malacpecsenye! Várjuk kedves vendégeinket!
Dr. Szabadkai Tamás elnök
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A kincs
Rátaláltam a kincsre. Van egy kincs, amely
a miénk, a közösségé. Ez a kincs pedig nem
más, mint a kultúránk. Alapon az „5falu”
amatõr elõadó-mûvészeti fesztiválon képet kaphattunk gazdagságunkról. Hallhattunk katona-, nép- és táncdalokat, mesét,
verset, prózát. Láthattunk néptáncot, modern táncot, hastáncot és bohózatot.
És hogy mi ebben a kincs?
Azok az emberi kapcsolatok, amelyekkel
õrzik és megmutatják néphagyományainkat, betekintést engednek az új, modern
mûfajokba. Öröm volt látni azokat a
60-70-80 éves néniket, bácsikat, akik energikusan, fiatalosan idézték vissza a múltat.
A fantasztikus pedig az, hogy a fiatal,
8-12-17 éves korosztályt kézen fogva vezetik, és átadják nekik ezt a gazdagságot.
Kincs, hogy vannak olyan kis mûhelyek,
klubok, ahol az emberek a hétköznapok
nehézségeit félretéve közösen tesznek
azért, hogy emlékeink, a múltunk megõrzõdjék. Kincs a gyönyörûen megõrzött ruhák, dalok és táncok.
Mesés élmény az, amikor kultúránk kincsesládája kinyílik, és sokszínûségével nagyon sok embert boldoggá tesz. Kérem,
hogy közösen õrizzük és gyarapítsuk ezt a
kincset. Kívánom, hogy ez a kincsesláda
gyakran kinyíljon, és örömet okozzon
mindnyájunknak.
Fekete Jánosné

KÖSZÖNET
Szeretném megköszönni mindazok támogatását, akik az „5falu” amatõr elõadómûvészeti fesztiválon önzetlenségükkel,
díjak felajánlásával segítették annak létrejöttét.
Díjak felajánlásával: Varga Gábor, Cece polgármestere; Térmeg György, a Térmeg Kft.
vezetõje; Méhes Lajosné, Alap polgármestere; Alpek János, Erõs István, Strasszer Bálint,
az Alapi Iskolásokért Közalapítvány, Kovács
Mihály, Tóth Istvánné, Arany János Mezõgazdasági Szövetkezet, Sárréte Egyetértés Vadásztársaság, Szászvári Gyula, Szemler Géza, Zsigmond Györgyné, Fehérvári István,
Matyej Pál és Matyej Pálné.
Önzetlen munkájukkal: Kugelmann Zoltánné, Dániel Lászlóné, Borosné Szántó Judit,
Pribékné Szikszai Hajnalka, Somogyi Ferencné, Csõsz Károlyné, Köõ Imre és Köõ
Imréné, az alapi Bóbita Óvoda, a Sárbogárdi
Többcélú Kistérségi Társulás, a cecei mûvelõdési ház munkatársai, a versenyzõk felkészítõi; a zsûri tagjai: Bõdiné Boros Csilla (az
Alba Régia Táncegyüttes tagja), Kovács Zsuzsa magántanár (a Magyar Állami Operaház
Énekkarának tagja), Plézerné Tósoki Anikó
elõadómûvész, Fekete Jánosné, a Sárbogárdi
Kistérségi Iroda munkatársa; továbbá Bernáth Gábor (technika), Alpek Jánosné, Somogyi Gyuláné, Sohár Anna, Kanyóné Somogyi Tünde, Suplicz Adrienn, Dániel Anikó, Orova Júlia.
Tósoki Erzsébet mûvelõdésszervezõ
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„5falu” fesztiválja Alapon
Hétvégén rendezték meg a Sárbogárdi kistérség déli településeinek mûvészeti találkozóját. Az érdeklõdésre jellemzõ, hogy
összesen 36 produkcióval neveztek, sõt, a
szomszédos kistérségbõl, Sárosdról is érkezett két fellépõ. A legfiatalabb bemutatkozó 8 éves volt, a legidõsebb 78 éves múlt.

Elsõként a cecei Búzavirág Hagyományõrzõ Egyesület népdalköre mutatkozott be,
szólóban pedig Darab János és Nyikos József katonanótákat énekeltek citerával.
Zsobrák Mária és Vagyoczkiné Horváth
Márta kísérték õket. Ezt követõen Alapról
egy nagymama és unokája: Alpek Jánosné
és Kanyóné Somogyi Tünde egy némajelenetet adtak elõ. Suplicz Adrienn, Lojd Réka és Szopori Dóra — szintén Alapról —
hastáncukkal igézték meg a közönséget. A
cecei Gerlice Néptáncegyesület felnõtt, ifjúsági és fióka együttesei színes mûsorral
érkeztek, Iker Józsefné vezetésével.
Vajtáról Hajdú Tamás, Kókány Mihályné,
valamint a 67 éves Kovács Sándorné, Alapról Plank Ágnes, Cecérõl Oláh Imréné
verssel készültek a fesztiválra. A Bali fiúk:
Marcell, Iván és Péter mesét mondtak.
Sipos Angéla és Katona Viktória Alapról
elbeszéléssel álltak a hallgatóság elé.
Dobrádi István Vajtáról szintetizátoron
táncdalokat játszott és énekelt, majd verssel lepte meg a publikumot. A 61 éves,
vajtai Szász Árpádné anyák napi dalcsokrot, Béres Antalné, Kókány Mihályné illetve Hetyei Józsefné, Potyondi Gyuláné, valamint a mezõszilasi Osik Cintia népdalokat adtak elõ. Az alapi 12-13 éves hip-hop
táncosok mûsorukkal nagy sikert arattak.
Veres Péterné Sárosdról táncdallal mutatkozott be. A mezõszilasi Szilas Táncegyüttest Hortobágyi István készítette fel a megmérettetésre. Béres Antalné, Szász
Árpádné Vajtáról aratódalokat adtak elõ,
az Õszirózsa Dalkör pedig bukovinai és
palóc dalcsokorral mutatkozott be; felkészítõjük: Vakler Anna. A 23 éves Asbóth
Veronika Cecérõl érkezett, és a Jézus
Krisztus Szupersztár címû musicalbõl Mária Magdolna dalát énekelte lenyûgözõen.
A Vadmacskák együttese, az alapi iskola
tanulói modern tánccal, a Gyöngyvirág
lánycsoport Vajtáról fitness hastánccal
mutatkozott be. A 71 éves, sárosdi Hegedûs József mulatós muzsikával állt szín-

padra, a Margaréta Nyugdíjasklub tagjai
pedig egy bohózattal csaltak mosolyt az arcokra. Az alapi Mezõföld Népi Együttes
tagjai kalocsai népdalokat énekeltek, majd
rábaközi táncokkal szórakoztatták a közönséget, a Margaréta Nyugdíjasklub pedig a helyi néphagyományokból merítve
üveges tánccal készült. A cecei Harmónia
kórus egyházi mûveket válogatott a vetélkedõre.
A késõ délutánig tartó bemutató után, az
eredményhirdetés és a gála elõtt egy kis
örömzene folyt a színpadon; voltak, akik
táncra is perdültek a nézõtéren.
A zsûri a következõ díjakat osztotta ki az
indulók közt:
A legjobb vajtai elõadó: Õszirózsa dalkör
(népdal).
A legjobb cecei elõadó: Asbóth Veronika
(musical).
Nagyobb értékû díjakat kaptak: Bali Iván,
Bali Péter, Bali Marcell, Mezõföld Népi
Együttes, Harmónia kórus, Szász Árpádné, Kókány Mihályné, Hegedûs József,
Gyöngyvirág lánycsoport, Margaréta
Nyugdíjasklub, Szilas Táncegyüttes, Alpek
Jánosné és Kanyóné Somogyi Tünde.
Díjat kapott még: Osik Cintia, Katona
Viktória, Veres Péterné, Plank Ágnes,
Oláh Imréné, a Gerlice Néptáncegyesület
Kicsi Rigó illetve Fióka énekegyüttese.
De minden résztvevõt megajándékoztak a
szervezõk egy-egy oklevéllel és emlékplakettel. Nem is a díj volt a lényege ennek az
új és izgalmas eseménynek, hanem a vidám
együttlét, ahol ki-ki megmutathatta magát
abban, amit igazán, kedvtelésbõl szeret
csinálni.
Gratulálunk a lelkes bemutatkozóknak!
Remélhetõleg jövõre ismét láthatjuk õket
a színpadon.
Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág
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Varázslatos Irán
2. rész
Egyik nap a recepción ismét megláttam az egyik lengyelt, és szóba
elegyedtünk. Kiderült, hogy ketten itt dolgoznak pár hétig: egy kis
repülõrõl vegyi védõanyagot öntöztek pálmaültetvényekre a környéken. Este összeültünk mindannyian a szobájukban, és egy jót
beszélgettünk. Másnap hajnalban elmentem velük öntözni. Hajnali 4-kor mentünk ki taxival a géphez; a pilóta mellett foglalhattam helyet az orosz eredetû kis repülõben. Fejkendõ nélkül tettem, mert biztos voltam abban, hogy itt a kutya se fog ellenõrizni,
fõleg nem az égen. Már 30 fokot mutatott a hõmérõ higanyszála.
Rövid instrukció után, a fejemen fülhallgatóval, a kezemben mikrofonnal szálltunk fel. Huhúúú!!! Lelkesen ordítottam a mikrofonba öt perc múlva, hogy úgy érzem magam, mintha ‘Az angol
beteg’címû filmben lennék. Repdestünk minden irányba. Nem
szálltunk magasra, így jól láthattam az ébredõ embereket az udvarokon, a kenyérsütõket, a házakat, autókat, kutyákat. A repülõ
jobbra lejtett, a gyomrom balra. Pilótám nagyon élvezte, hogy vendége van, és túl macsósra vette a figurát. Fél óra múltán elfogott a
rosszullét, úgyhogy a következõ menetet inkább kihagytam, és elmentem reggelizni a közben megérkezett iráni segítõkkel. Helyettem öt gyerekkel repült föl újra a pilóta a levegõbe.
Nedáék meghívtak Qeshm szigetére is, ráadásul lealkudták az ötcsillagos szállodában az általam fizetendõ árat úgy, hogy a szobájukban a részemre matracot helyeztettek el, így csak napi 5 dollárt
kellett fizetnem. Jártunk sóbarlangban, mangrove-erdõben, kies
sziklák között és olcsó üzletekben. Az egyik településen a helyi nõegylet elnökéhez látogattunk el, aki mellesleg csodálatos mesemondóként is feltûnt.
A kultúrház adott helyet a könyvtárnak is, ami születésem óta kedvenc idõtöltési helyeim egyike. Végigpásztáztam a címeket, és
meglepõdve fedeztem fel, hogy a világirodalom nagyjai — bár szerény mértékben — ugyanúgy ott sorakoznak a polcokon, mint a
legújabb tudományos munkák.
Megtudtam, hogy abban a faluban több a sivatagi róka, mint a
macska vagy a kutya. Láttam is rengeteget, de sajnos nem nagyon
engedték, hogy megsimogassam õket. Nem tudják, mit szalasztottak el…
Visszaérve Bander Abbasba utunk különvált, de csak amíg Teheránba nem értem megint.
Szerencsémre egy nagyon aranyos taxist fogtak nekem, vele töltöttem azt a pár órát, amíg a busz indult Bamba.
Miután a taxis körbevitt a kihalt városban, letáboroztunk a tengerparton. Közel s távol egy lélek sem mutatkozott, így bátran lerántottam a kendõt csatakos fejemrõl. A Nap kissé hunyorított erre a
hirtelen látványra, talán a fiú is, de ez akkor engem nem tántorított el a felszabadító érzéstõl. A hõmérõ 46 fokot mutatott szabad
ég alatt, a taxiban szerintem a dupláját.
Hirtelen a semmibõl egy autó érkezett, megállt, kiszállt belõle egy
morcos arcú ember, és letolta az elképedt fiút, hogy én fejkendõ
nélkül ülök a tengerparton. A fiú elnézést kért, én meg bosszúsan
visszahúztam a kendõt. Morcos arcú távozott.
A maradandó órákat ingyenes perzsa nyelvleckével töltöttem,
mert a fiú egy szót sem tudott más nyelven. Késõbb megvette nekem a legolcsóbb buszjegyet Bamba.
Csilingelõs buszocskán utaztam, jobbára beludzsok ültek benne.
Útközben a sofõrök teával kínáltak. Nem vittem ennivalót, így
csak a teába tett cukor tartott életben. Ismét perzsa nyelvkörnyezetbe kerültem. Akkor tudtam meg, hogy a beludzsok az iszlám
szunnita ágához tartoznak.
Amikor megálltunk egyszer, a busz kiürült. Pár méterrel arrébb
több sorba térdepeltek le imádkozni a férfi utasok; a háttérben
sárga és piros színben ragyogó hegyek vigyáztak. Libabõrös lettem
a látványtól.
Iránban kevés helyen találkoztam koldussal. A Bam felé vezetõ
úton, az egyik ellenõrzõ pontnál egy anyóka guggolt az út szélén,
szemét a naptól összehúzva türelmesen várta az arra haladó autókból az adományt. Igen ritkán adok koldusoknak pénzt, de úgy

éreztem, hogy most kell. Megkértem az egyik közel ülõ utast, hogy
vigye le az anyónak a pénzt, és figyeltem a hatást. A férfi az asszony
kezébe nyomta a pénzt, az anyóka hirtelen befogta a markába, aztán kíváncsian elõvette és újra megnézte. Még jobban hunyorított,
mint addig, közelebb vitte a szeméhez, majd távolabb, de a szám
csak ugyanaz maradt. Azt hiszem, egy ottani építõmunkás havi
keresetét kapta. Változatlan arccal nézett a távolodó busz után.
Neda által Bamban pompás szállásra bukkantam. A tulajdonos —
egy volt tanító — régebben hippikhez csatlakozva járta be Afganisztánt, ismerõs volt Európában, és teljes szívvel vezette a
hátizsákos szállást.
Ismét gyakorolhattam a perzsa nyelvet. Sétáim közben le-leültem
csevegni a helyiekkel, például egy szatócsboltocskában, melynek
tulajdonosa tanítóként dolgozott nyugdíjazása elõtt.
Az erõdbe menet a szemközti oldalról viszont láthatatlan gyerekek dobáltak felém kavicsokat. Ilyen soha nem fordult velem elõ
másutt Iránban.
Miután órák hosszat bolyongtam zavartalanul az erõdben, egy bácsira bukkantam, aki egész nap téglákat csinált ott guggolva. Szóba elegyedtem vele. Megtudtam, hogy a havi keresete ezért a
munkáért 10 dollár; kiegészítõnek vállalja a nyugdíja mellé. Panaszkodott a fájós lábaira, és beavatott a téglakészítés rejtelmeibe. Én is csinalhattam egy téglát, ami szerintem a legutóbbi földrengéskor porrá tört — a többivel együtt. Távozásomkor pénzt
nyújtottam át a bácsinak az élményekért, de csak nagy gyõzködés
árán fogadta el. Elégedetten távoztam.
Amikor az ottani földrengés híre késõbb bejárta a médiát, hirtelen
eszembe jutott ez a bácsi, Akbar úr a szállóban, a kedves taxis, a
követ dobáló gyerekek, a szatócsbolt tulajdonosa, és a szemembe
könnyek gyûltek.
Visszaeérve a szállóba kellemesen meglepõdtem megint, mert az
udvaron egy nagy motor és két nõ látványa fogadott. Belgák!
Gentbõl tartottak Indiába. Rendkívül kellemesen elcsevegtünk és
címet cseréltünk. (Fel is kerestem õket anyuval egy év múlva
Gentben. Akkor éppen egy másik utat terveztek Mongóliába.) A
lányok által küldött belga újságcikkben olvastam egy beszámolót.
A szerzõ Akbar úrról is írt a földrengés után. Akbar úr életben
maradt, de mindenét és az összes családtagját elveszítette.
Utamat Kerman felé folytattam.
Folytatása következik.
Gulyás Ibolya
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Igazgyöngy
Gárdonyi Bernit ékszereivel, gyékénybõl
készült alkotásaival Sárbogárdon és a
térségben is több helyen találkozhattunk
már. Különleges lényét szeretném most
egy kicsit közelebb hozni a kedves olvasókhoz. A csókakõi mûvelõdési házban találkoztunk, ahol Berni és alkotótársai, Barát Gabriella és Malom Bendegúz munkái
vettek körül minket.
— Hogyan kerültetek kapcsolatba a mûvészpárral?
— Egy közös ismerõsünk mutatott be minket egymásnak, mivel hasonló dolgokat
készítünk. Gabi meghívott engem egy rendezvényre, így indult a közös munkánk. Õ
inkább a nagyobb darabokat és a fémeket
tudja megmunkálni, én meg a kiegészítõ
részeket. Így születtek az elsõ olyan ékszerek, melyek a kerámia, drágakövek, féldrágakövek kompozíciói.
— Mi az a hasonlóság, ami összeköt két
különbözõ anyagokkal dolgozó alkotót?
— A hasonlóság a szellemiségünkben van,
ahogy a munkát megközelítjük. Büszkék
vagyunk arra, amit csinálunk, mert a
két—négy—hat kezünk kell hozzá. De
ezek valójában nem a mi alkotásaink. Mert
minden létezik, mint információ. Hogy ez
nekem jön át, vagy Gabinak, az szinte teljesen lényegtelen. Amikor létrejön valami,
az a lényeg. Az alázat, a hozzá vezetõ út
rajtam múlik.
— Tehát szabadjára engeded azokat az õsi
energiákat magadban, amik ezeket az információkat hordozzák, hogy az alkotásaidban
teljesedjenek ki. Mikor kezdtél ékszerkészítéssel foglalkozni?
— Már az óvodában. Rengeteget bütyköltem a nagypapám hatására, aki festõnek
készült. Aztán a középiskolában teljesen
más vonalon haladtam: általános szövegszerkesztõ—programozóként végeztem.
Ékszereket csak saját magamnak készítettem apró gyöngyökbõl. Aztán a fõiskolán
találkoztam a népi kismesterségek oktatója szakkal.
— Milyen fõiskolára jártál?
— Szekszárdra jártam az óvónõképzõbe.
Úgy gondoltam: igazán jó óvónõ akkor leszek, ha még valami pluszt is tudok. A természet egyébként is közel áll hozzám. Egy
másik világ nyílt meg elõttem azáltal, hogy
növényi szálas anyagokkal kezdtem dolgozni, régi motívumokat, technikákat ismertem meg.
— A legelsõ kiállításodon, Sárbogárdon,
gyékénybõl készült alkotásaid révén ismerhettünk meg.
— A mai napig készítek még gyékénybõl
elsõsorban kiállítási tárgyakat.
— Hogyan került át a hangsúly az ékszerekre?
— Egyre többen kértek meg arra, hogy készítsek nekik ékszereket, és egy idõ után
azt vettem észre, hogy ebbõl meg is lehet
élni. Ez azért is egy áldásos állapot számomra, mert a hobbim a hivatásom.

— Ha megnézzük az ékszereidet, nem találunk két egyformát közöttük.
— Már csak azért sem, mert az ásványok
önmagukban is különbözõek.
— Te nem is akarod „megerõszakolni” ezeket az anyagokat, még a gyöngyöket sem.
— Már csak azért sem, mert ezek tenyésztett gyöngyök, egyik sem tökéletes, de
mindegyik varázslatos.
— Miért éppen az ásványok fogtak meg a
leginkább? Hiszen ékszert annyi mindenbõl
lehet készíteni.
— Gyerekkoromban nehezen lehetett elcincálni a sóderkupacoktól. Mindig úgy
gondoltam, hogy azokban biztos valami
kincs van. Mint megtudtam, a Duna-kavicsok között is vannak jáspisok, csak ezt
kevésbé ismerjük fel.
— Mielõtt megkezdtük ezt a beszélgetést,
említetted, hogy a köveknek is van lelke. Sokak számára talán furcsa lehet ezt hallani.
— Pedig ez így van. Az élet és a lélek nem
csupán a földön, az emberben, állatokban,
növényekben tud megnyilvánulni, hanem
az ásványi világban kezdõdik. Csak nekik
nehéz az elmozdulás, eléggé kötött az életük. Én külön entitásnak tartom õket; velük ugyanúgy lehet kommunikálni és
együtt dolgozni. Talán ezért is különlegesek a belõlük készült ékszerek, ezért is szeretik õket az emberek, mert nagyon egyediek. Ha jön valaki, és megkér, hogy készítsek neki ékszert, már az elején tudom
nagyjából, hogy mibõl fog összetevõdni a
nyaklánc, karkötõ, fülbevaló. Egy ember
karaktere megmutatkozik az arcán, mozdulatain, öltözékén. Aztán úgy jönnek kézre az ásványok meg a gyöngyök, hogy az a
végén csak neki lesz jó.
— Akkor nem is csak ékszerkészítéssel foglalkozol, hanem az emberekkel is.
— Pontosabban az emberek lelkével, mert
ebben a világban errõl nagyon kevés dolog
szól. Számos tárgy ma lélektelenül készül.
Régen ez nem így volt. Ha egy suszter elkészített egy cipõt, az kifejezetten csak annak
az illetõnek készült, aki megrendelte; azért
volt az a cipõ kényelmes és strapabíró,
mert lélek készítette léleknek. Mára ez a
gondolkodás nagyon elsekélyesedett. Pedig hálásak az emberek, ha valaki foglalkozik a lelkükkel, és ezt fel is kell vállalni. Ha
meglátok valakit, és van róla egy gondolatom, azt kötelességem elmondani, mert
különben nincs értelme a gondolatnak.
— Most Csókakõn alkotsz egy mûhelyben.
Hányan dolgoztok ott?
— Általában hárman, de sokszor jönnek a
barátaink, vagy egy-egy beszélgetésre becsöppennek ismerõsök. A vásárokban aztán a portéka megtalálja a gazdáját.
— Mik voltak a fõbb mérföldkövek eddigi
pályafutásod során?
— Rétimajor a szívem csücske. Nagyon
hangulatos, bájos hely a lápvidék közepén.
Teljesen más csend van ott, mint az erdõben. Részt vettem a környezõ falvak gye-

reknapjain, falunapokon. Alap, Cece, Sárbogárd visszatérõ pontok az életemben,
no, meg Györköny, egy másik csodás hely.
— A Sárvíz alkotómûhely tagja is voltál egy
darabig.
— Az a csapat most egy kicsit háttérbe került, mivel elköltöztem Fehérvárra. Most
mindenki járja a saját útját, de olykor biztos, hogy összefutnak még majd a szálak.
— Jártatok együtt külföldön is.
— Igen, megjártuk Grazot és Stuttgartot.
— Miért döntöttél Fehérvár, illetve Csókakõ
mellett?
— Eredetileg a családommal Fehérvárról
költöztünk Sárbogárdra. Mindenki ismeri
a mondást a prófétáról meg a saját hazájáról. Szerintem így voltam én Sárbogárddal.
Csókakõ meg úgy lépett az életembe, hogy
Gabiék ideköltöztek, egyre többet dolgoztunk együtt, megkedvelt minket a faluközösség és a polgármester is. Most már
számos rendezvényt mi szervezünk itt.
— Óvónõként mennyit dolgoztál?
— Egy kerek évet dolgoztam Kápolnásnyéken. Utána visszazarándokoltam Sárbogárdra, majd Fehérvárra.
— A játszóházak révén azért most is foglalkozol gyerekekkel. Ezáltal és a rendezvények
által egy kicsit más szemszögbe került az óvónõség.
— A rendezvényszervezés úgy jött, hogy
rengeteg eseményen megfordultam, sok
hibával találkoztam, és úgy gondoltam,
hogy én talán jobban csinálom. Mivel a baráti csapatban rengeteg zenész, fotós, alkotó van, egy idõ után már mi magunk egy
rendezvény voltunk. Egyszer aztán azt
mondta a csókakõi polgármester, hogy miért megyünk mindig jobbra-balra, jöjjön
inkább a rendezvény Csókakõre. A vár
alatt van egy nagy parkoló és egy színpad,
fõképp ott zajlanak a programok. Ha kiállítást, koncertet, elõadást szervezünk, a
csókakõiek fontosnak érzik, hogy megjelenjenek. Mindig teltházasak a rendezvények. A programok a hagyományõrzéssel,
magyarsággal, népmûvészettel kapcsolatosak. A zenészek közül vannak, akik
középkori zenét játszanak korhû ruhában,
hangszereken, vagy rockot, bluest, arab
jazzt, õsi ritmusokat.
Folytatás a következõ oldalon®
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— Számodra miért fontos a régi, õsi értékek
közvetítése?
— A gyökér: a múlt táplálja a jelent és építi
a jövõt. Az ember a múltja nélkül nem tud
továbblépni, és ez nemcsak az egyénre
igaz, hanem a közösségekre, az országra is.
Nagyon fontos, hogy tisztában legyenek az
emberek, a magyarok is a múltjukkal, hiszen egy nemzet jövõképe csak így tud kikristályosodni. Nagyon jó, hogy egyre több
fiatal tartja fontosnak, hogy egyfelé tartsunk.
— Vannak-e olyan motívumok az ékszereiden, amik kifejezetten ilyen õsi gyökerekbõl
származnak?
— Igen, például a spirálminták, az életfa.
— A motívumokat a saját fantáziádból próbálod elõhívni?
— Az ékszereknél teljesen saját magamra
voltam utalva, minden technikára egymagam jöttem rá. Gabi filmes világa elõrelépést jelentett. A kerámia, az ezüst beépítése az ékszerekbe teljesen új megmunkálást
igényel.
— Vannak kedvenc anyagaid, amikkel kifejezetten szeretsz dolgozni, vagy szívesen viseled õket?
— Mindegyiket nagyon kedvelem, de talán
a rózsakvarc az egyik nagy kedvencem.
Hogy mit veszek fel éppen, az hangulatmeg ruhafüggõ.
— A jövõvel kapcsolatban milyen elképzeléseid vannak? Vagy most jól érzed magad
abban, amiben vagy?
— Egyrészt jól érzem magam, de mindig
van, ami felé halad az ember. Az ember
oda teszi az energiáit, ahol szívesen elfogadják, és itt Csókakõn megtaláltam a helyem. Megkaptuk az egész bányaudvart (a
vár körüli részt). Nyáron táborokat szeretnénk itt gyerekeknek, felnõtteknek, valamint egész évben szeretnénk fogadni óvodásokat, kiránduló csoportokat jurtákkal,
kemencével, nagy kirándulásokkal.
— Van-e valamilyen ékszer, alkotás, amin
jelenleg dolgozol?
— Nemrég voltunk az esküvõi kiállításon,
ahova rengeteg újdonság, különleges fejdísz készült. Az új ötletek most vannak
kibontakozóban.
— Honnan meríted az ötleteket?
— Van, hogy egyszerûen csak jönnek, de
rengeteget segít az erdõ, a nagy séták, fadarabok, gyökerek, kövek, lombok.
— Õk tehát a modelljeid.
— Olyan dolgok vannak most a fejemben,
hogy egy gyökérbe beledolgoznék ásványokat, és a fejdíszeket is tovább szeretném fejleszteni, össze szeretném dolgozni
ruhákkal.
— Akkor ehhez is kell egy olyan embert találnod, akivel egymásra tudtok rezegni.
— Vannak már viseletkészítõ ismerõsök,
majd meglátjuk, ki az, akivel együtt tudunk
ebben dolgozni.
— Köszönöm a beszélgetést.
Hargitai Kiss Virág

KÖZÖSSÉG
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BOLYONGÁS
A KÖNYVMOLY-GALAXISBAN

F

urcsa szerzet a könyvmoly. Könyvek
közt élõ, könyveket bújó ember, Elõfordulása egyre ritkább. Sajnos, a kihalás
fenyegeti, de megmentésére történnek
próbálkozások.
Egy ilyen próbálkozás a Jonatán levelezõs
verseny is, mely Szegedrõl indult, még
Janikovszky Éva támogatásával.
A Szent István Általános Iskola (Sárbogárd—Töbörzsök) szinte azonnal csatlakozott ehhez a versenyhez. Ha 2-3 gyerek
kezd el olvasni, már megérte!
A Könyvmoly-Galaxis pedig egy különleges bolygórendszer, amelyben kis könyvmolyaink bolyongtak és különbözõ feladatokat oldottak meg az elolvasott könyvekkel kapcsolatosan.
3-6 fõs csapatokat alkottak. Pecsétet, menetlevelet, mondókát készítettek és plakátot rajzoltak.
Na, és a „szerelésük”! Minden-minden az
általuk elolvasott könyvhöz kapcsolódott.
A kilenc csapat a Föld nevû bolygóról indult el, s landolhatott a Soroló, Okoló,

Mutogató, Hunyó, Citáló, Igen-nem, Apró-Pó és Lódító nevû planétákon.
A verseny eredménye a következõ lett:
Elsõ helyezettek holtversenyben: a Táborozók (6. o.) és a Bányászok (7. o.) lettek.
Tagjai: Katona Dorottya, Kiss Regina,
Szunyogh Lilla, Vass Nikolett, Ertván Barbara, Paudics Andrea, valamint Gáspár
Brigitta, Lakatos Margit, Plávits Kata, Simon György.
Második helyezett: Bence professzorok.
Tagjai: Gaál Dávid, Pálinkás Anita, Lakatos Karolina, Huszár Piroska, Szabó Erika,
Lökös Róbert.
Harmadik helyezett: Oroszleányok: Tóth
Szandra, Bernáth Szandi, Rigó Orsolya,
Csibrik Bettina, Tóth Laura, Mészáros
Edit.
Talán ilyen játékokkal még rávehetõk a
gyerekek egy-egy könyv elolvasására.
A képen az egyik gyõztes csapat látható.
Pirosné Kocsis Anna

Cukrászat mesterfokon
BODA ANITA, a Sárszentmiklósi Általános Iskola volt diákja a Budapesten megrendezett ’Szakma Kiváló Tanulója’ versenyen a SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola fehérvári tagintézményének cukrásza (szakoktatója: Dallos Istvánné) a harmadik he-

lyezést érte el. Gyakorlati munkája a cukrászok versenyén a legjobb lett. Gratulálunk!
Tudósítónktól
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon
Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83. Tel.: 06
(25) 460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek
I. Dr. Somogyvári Katalin
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013: H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12.
Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs: 8.30-11.30.

II. Dr. Csanádi József
Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06
(25) 462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K:
12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, tel.: 06
(25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.

III. Dr. Farkas János
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25)
466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.

IV. Dr. Jarabin János
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.

V. Dr. Oroszlány László
Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-163: H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.

VI. Dr. Horváth Endre

2008. április 30. Bogárd és Vidéke

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent,
olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet.
Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet:
06(25)433-444, 06(80)205 020
Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés:
06(80)205-020, mûszaki szolgáltatások:
06(80)488-048 (H-P: 7.00-15.20), értékesítésiés számlázási ügyek: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-15.30). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(40)404-040. Kékvonal:
06(40)220-022: információ mérõállásról, leolvasással kapcsolatos kérés, számlázással, szerzõdéssel kapcsolatos ügyek, információ gázbekötésrõl és egyéb szolgáltatásokról.

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán
kívül, eldugult a kerítésen kívül a
szennyvízcsatorna:
Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres településeken
a Sárrétvíz KHT 06(25)460-187 telefonja hívható
éjjel-nappal. Körzetünk minden más településén
a Fejérvíz Rt. üzemeltet. Hívható munkaidõben
(7-15 óráig) a 06(25)460-187, 06(25)508-190,
06(25)508-191-es telefonon, éjjel, ügyeleti idõben a 06(25)460-101, 06(30)9575-277,
06(30)9970-520, 06(30)6702-117-es telefonokon.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb
akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991,
06(25)463-481.

Ha közúton...

A 143-as telefonon lehet a hibát bejelenteni.
Minden más kérdésben forduljanak a tudakozóhoz a 198-as számon.

(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út
stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak esetén a 06(22)316-271,
országos útinform: 06(1)3227-052,
06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha „süket” a telefon...!

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
470-007, mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15,
K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P:
8-10.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

Ha megbetegszik háziállata:

A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es telefonszámon hívhatók.

hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta
közöljük az ügyeleti listát.)

Gyermekorvosi körzetek

Orvosi ügyelet:

Tömegközlekedés

I. Dr. Rácz Zoltán
Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-163, H: 12-15.30, K: 8-11, tanácsadás:
11-12, Sze: 8-12, Cs: 9-12, tanácsadás: 8-9,
P: 8-12.

II. Dr. Mányoki Lídia
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
468 214: H: 8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11,
Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-10. Tel.:
06 (30) 573 4908.

III. Dr. Abdalla Roshdi
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12,
Sze: tanácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: 9-11.
Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H:
8-11, Sze: 8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

(Havonta közöljük)

Ha kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet
fedezünk fel,
Sárközy Károly gyepmester hívható a
06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a
06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait: 06(22)
514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõ:
Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán:
06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ:
06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok:
Bakos László, 06(20)2501-609.
Heti 2002 Kft.
2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
06(22)311-120, 06(22)512-150. Sárbogárdon
polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben
a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: Juhász
János a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

***
Dr. Nemes Mária
rendelõintézet, I. emelet. Rendelés: H-P: 8-12.
Tel.: 06 (25) 460-163.

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.
tel.: 06 (30) 6257-807,
tel.: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd, Ady E. út 79-83.
SZAKRENDELÉSEK - Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.
Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 9-14-ig, pénteken 9-13-ig.
Gégészet: minden kedden és pénteken, 9-12-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A betegellátás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órájában
új beteget nem fogadnak.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig. Május
8-9-én a rendelés szünetel.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés és tüdõszûrés:
hétfõn, kedden, pénteken 8-14-ig, csütörtökön
12-18-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig.

Bogárd és Vidéke 2008. április 30.
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉG KÖZPONTI ÜGYELET:
ABA, KÁLOZ, SÁRKERESZTÚR, SÁRSZENTÁGOTA
Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET:
SÁRBOGÁRD, HANTOS, NAGYLÓK
Sárbogárd, Ady E. út 79-83., telefon: 06 (25) 460 163.
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2008. május 9-én
(pénteken) 9 órakor
ülést tart.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET:

Napirend:

ALAP, ALSÓSZENTIVÁN, CECE,
SÁREGRES, VAJTA
Cece, Jókai u. 11., telefon: 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

1. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a
gyermekvédelem helyzetérõl.
2. Az oktatási intézmények tanulócsoport-számának meghatározása a 2008/2009. tanévre.
3. Pályázati önrész biztosítása az oktatási eszközfejlesztési pályázathoz II.
4. A közoktatási koncepció felülvizsgálata.

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

Meghívó

2008. május hó

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

A belföldi szállítást is végzik.

2008. május 9-én
15.00 órakor

5. A kistérségi közoktatás fejlesztési tervének
véleményezése.
6. A 2007. évi pénzmaradvány elszámolása.
7. Pályázat benyújtása a CÉDE-támogatásra.
8. Pályázat benyújtása a TEKI-támogatásra.
9. Pályázat benyújtása a KDOP. 5.2.2. A támogatásra.
10. Közbeszerzési eljárás indítása útfelújításra.
11. Közbeszerzési eljárás indítása fejlesztési hitelre.

I. körzet: Sárbogárd , Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét,
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres

közmeghallgatást tart.

12. A városi önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl szóló rendelet módosítása.

Május 1-2-3-4.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd,
Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

13. A Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának módosítása.

május 10-11.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30., 06-20-3557-213;

Napirend:

14. A Szélessávú Közmû Kiépítése Társulás alapító okiratának módosítása.

május 17-18.: dr. Pátzay István, Sárbogárd,
Köztársaság út 156., 06-30-520-88-77;
május 24-25.: dr. Pál István, Sárbogárd, Ady E.
út 226., 06-20-5301-582.
II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota,
Szabadegyháza

1. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kivonatos ismertetése.
Elõadók: a Sárbogárdi Forrás Ipari Park Kft., az
IVS készítõje; Juhász János polgármester.
Juhász János polgármester

15. Az ESZI szakmai programjának módosítása.
16. Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatási
megállapodás hatályosulásáról.
17. A közterületek használatának szabályozásáról és rendjérõl szóló 11/1997. (V. 21.) Ktr. sz.
rendelet módosítása.
18. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.

Május 1-2-3-4.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065;

19. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.

május 10-11.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977;

20. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

május 17-18.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u.
30., 06-30-9939-404;
május 24-25.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977.
A hatósági állatorvosi ügyelet a
06-30-9563-168 számú telefonon érhetõ el.
I-II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas, Dég,
Lajoskomárom, Mezõkomárom, Szabadhídvég,
Pélpuszta).

21. Bejelentések, interpellációk

Zárt ülés:
1. Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés 2008. évi
adományozása.
2. A Sárrét-Víz Kht. ügyvezetõjének díjazása.
3. Védõnõ közalkalmazotti jogviszony megszüntetése iránti kérelme.
4. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
5. Bejelentések.

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Móré Attila, a kamara elnöke

Juhász János polgármester
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SPORT

A Femol-csoport eredményei:
Füle—Kisapostag SE 1-4 (0-0)
Gólszerzõ: Lázár, illetve, Kovács, Sziti, Bozó, Takács. Ifjúsági mérkõzés: 1-0.

Sárbogárd—Pálhalma 2-1 (2-0)
Gólszerzõ: Pálinkás, Csuti, illetve Reichardt. Kiállítva: Kóczián (Pálhalma). Ifjúsági mérkõzés: 1-5.

Seregélyes—Mezõszilas SE 2-2 (1-2)
Gólszerzõ: Tömör Cs. (2), illetve Fekete, Nagy. Ifjúsági mérkõzés: 7-0.

Tác-Csõsz—Zichyújfalu 5-2 (3-2)
Gólszerzõ: Pál (2), Gera (2), Nagy, illetve Újfalusi,
Németh. Ifjúsági mérkõzés: 3-2.

Adony—Cece 2-3 (2-2)
Gólszerzõ: Král, Szabó, illetve Juhász (2), Klazer. Ifjúsági mérkõzés: 7-0.

Lajoskomárom—Enying 3-1 (1-0)
Gólszerzõ: Strommer (2), Hajnal, illetve Gergics. Kiállítva: Bogár (Enying). Ifjúsági mérkõzés: 1-5.

Káloz—Mezõfalva SE 1-1 (0-0)
Gólszerzõ: Stivi Z., illetve Rajna. Ifjúsági mérkõzés:
6-2.

Baracs—LMSK 0-0
Ifjúsági mérkõzés: 2-2.

A Femol-csoport állása:
1. Pálhalma
22 19 1 2
2. Adony
23 15 4 4
3. Seregélyes
23 14 3 6
4. Baracs
23 13 4 6
5. LMSK
23 12 4 7
6. Cece
22 9 5 8
7. Káloz
23 9 4 10
8. Mezõszilas
23 8 6 9
9. Kisapostag
23 8 5 10
10. Lajoskomárom
23 8 2 13
11. Enying
23 7 5 11
12. Tác-Csõsz
23 6 7 10
13. Mezõfalva
23 11 6 6
14. Sárbogárd
23 6 4 13
15. Zichyújfalu
23 5 5 13
16. Füle
23 - 1 22
A Mezõfalvától 15 büntetõpont levonva.

82-19
61-20
73-39
43-20
40-31
44-41
45-36
57-49
37-42
28-59
41-57
43-50
37-29
31-63
41-63
16-101

58
49
45
43
40
32
31
30
29
26
26
25
24
22
20
1

A Roneko-csoport állása:
1. Velence
23 18 1
2. Alba Regia
23 16 3
3. Kápolnásnyék
23 16 2
4. Bicske
23 15 3
5. Sárszentmiklós
23 11 6
6. Polgárdi
23 11 5
7. Kisláng
23 11 3
8. Szabadegyháza
22 10 1
9. Sárosd
23 9 2
10. Etyek
23 8 5
11. Aba-Sárvíz
23 8 4
12. Bakonycsernye
23 6 7
13. Sárszentmihály
22 8 14. Iváncsa
23 6 5
15. Pusztaszabolcs
23 3 1
A Csór visszalépett a bajnokságtól.

4
4
5
5
6
7
9
11
12
10
11
10
14
12
7

67-27
66-29
61-25
63-28
45-28
33-28
38-33
35-35
36-45
33-46
30-32
31-39
34-69
32-47
20-63

55
51
50
48
39
38
36
31
29
29
28
25
24
23
12

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

Bravúros gyõzelem
Adony—Cece 2-3 (2-2)
Adony: Szalados, Elonczi, Nebucz, Marczinka, Szabó, Auer, Csanádi, Bokor (Tokai), Müller A., Müller
M., Králl.
Cece: Kimiti, Hegedüs Gy., Pintér, Csuti, Hegedûs
J. (Kacz), Klazer, Németh, Simon, Juhász (Kovács),
Barta, Tángli (Kiss).
Ideális idõben, nagyon rossz talajú pályán, nagy
iramban kezdõdött a mérkõzés. A 2. percben Tángli
20 méteres lövése száll kapu mellé. 4. perc:
Nebucz szabadrúgását védi Kimiti. 8. perc: Simon
szabadrúgása lesen találja Juhászt. A 11. percben
Barta indítóját Juhász lövi a hálóba, 0-1.
18. perc: Csanádi beadását Králl az ötösön elvéti.
22. perc: Barta 20 méteres emelése kapu fölé száll.
25. perc: Nebucz szögletét Králl gólhelyzetben elhibázza. 28. perc: hazai egyenlítés, Müller M. megy
el a jobb oldalon, beadására Králl érkezik, és a hálóba lõ, 1-1.
32. perc: Králl lövésénél a kapus már verve volt,
Pintér a gólvonalról szabadít fel. A 35. percben
Nebucz félpályáról elvégzett szabadrúgását Szabó
fejeli a hálóba, 2-1.
38. perc: Barta szabadrúgását védi a hazai kapus.
39. perc: 11-eshez jutnak a hazaiak. Králl büntetõjét
Kimiti szögletre menti. 42. perc: Barta indításával
Juhász három védõt is faképnél hagyva a kapus
mellett lõ a hálóba, 2-2.

A második félidõ cecei szabadrúgással kezdõdik.
Az 50. percben Simon lövését a védõk kifejelik. 57.
perc: Müller M. egy cselsorozat után kerül gólhelyzetbe, közeli lövését Kimiti bravúrosan menti. 60.
perc: Klazer beadásáról a csatárok lemaradnak. A
63. percben Nebucz végez el 18 méterrõl egy szabadrúgást, lövését a védõn felszabadítják. A 70.
percben Müller A. lövése száll kapu mellé. A 77.
percben a Szalados kapus felé tartó labdára a
szemfüles Juhász rajtol, a labdát megszerzi, beadását Klazer a hálóba lövi, 2-3.
Egy utolsó hazai próbálkozás a hazaiak részérõl,
Müller A. szabadrúgása kapu fölé szállt.
A végig magabiztosan és gólra törõen játszó csapatunk megérdemelt gyõzelmet aratott a tavaszi szezonban eddig veretlen hazaiak ellen.

Ifjúsági mérkõzés: 7-0 (6-0)
A mérkõzés már az elsõ félidõben eldõlt a hazaiak
javára, a teljesen szétesõen játszó vendégek ellen.
Május 1-jén, csütörtökön 15 és 17 órakor csapatunk Pálhalmán játszik bajnoki mérkõzést.
Május 4-én, vasárnap 15.30 és 17.30 órakor ifjúsági és felnõtt csapatunk hazai pályán fogadja
Lajoskomárom csapatát bajnoki mérkõzésen.
Hajrá Cece
P. L.

Aba-Sárvíz–Sárszentmiklós 1-2 (0-0)
Aba: Csönge (Kiliti Z.), Salacz, Asbóth, Szalai (Török), Kulcsár, Kiliti L., Gyuricza (Kozma), Esze, Takács, Kuczi (Vadász).
Sárszentmiklós: Papp Z. (Papp A.), Szarka, Szabó
L., Csanaki, Emperger, Salga, Vámosi (Káli), Markovics, Král (Szabó Z.), Bakos (Tórizs).
25. perc: Markovics 18 méterrõl próbálkozik, ám
Csönge ügyesen védi ki a lövést. 28. perc: Csanaki
lövését Král hiúsítja meg, majd Csönge segíti szögletre. 36. perc: Král és Bakos sikertelen az elszánt
Csönge kapussal szemben. 40. perc: Gyuricza,
majdnem gól. 45. perc: Szalainál, majd Kuczinál a

labda, amit aztán Papp igyekszik értékesíteni, de
csupán a kapufára futja. 50. perc: Králtól Salgához
kerül a labda, aki nem találja a hálót. 71. perc: Szabó L. rendesen ráijeszt Csöngére, Tórizs viszont
nem cécózik, 0-1.
77. perc: Káli lõ, Kiliti L.-en megpattan a labda és a
saját kapujában köt ki, 0-2. 90 perc: Kozma kap lehetõséget, és nem téveszt, 1-2.

Ifjúsági mérkõzés: 2-2
Tudósítónktól

Május 10-én (szombaton) 12.30 órától
az alapi Bóbita Óvoda udvarán

CSALÁDI NAP lesz
Programok 12.30 órától:

a Maci csoport pompontánca; Komor László: bábmûsor; a cecei óvodások
mûsora; az alapi Margaréta Nyugdíjasklub mûsora; a Bóbita Óvoda
tánccsoportjának mûsora; az iskola tanulóinak mûsora; a Mezõföld
táncegyüttes mûsora; fellépõk az 5falu fesztiválja gálamûsorából; karaoke.
FÕZÕVERSENY: A fõzõversenyre jelentkezni lehet az óvodavezetõnél
személyesen, vagy a 25/504-640–es telefonon, valamint a rendezvény napján,
a helyszínen. Minden „konyhatündérre” vár egy ajándék!
Vacsora: 400 Ft/adag.

TITÁN EGYÜTTES, ESTE TÛZIJÁTÉK.
Egész délután ugrálóvár, arcfestés, kézmûves-foglalkozás,
zsákbamacska, tombola, büfé.
Mindenkit szeretettel vár a rendezõség!
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HÍREK, ESEMÉNYEK / KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás
Sárbogárd város polgármesteri hivatala (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet ÉPÍTÉSI HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÕI állás betöltésére, 6 hónap próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok:
Sárbogárd közigazgatási területén belül a kijelölt körzetekben teljes körû jegyzõi hatáskörbe utalt építési hatósági feladatok ellátása, valamint Nagylók, Hantos, Sárszentágota, Sáregres településeken építési hatósági feladatok ellátása.

A munkakör betöltésének feltételei:
Büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állampolgárság, összeférhetetlenség,
egyetemi, vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági
mérnöki) szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékûnek elismert végzettség, B kategóriás jogosítvány, személygépkocsi.

Illetmény és egyéb juttatások:
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint, és 20 %-os illetménykiegészítés; 6.000 Ft étkezési utalvány.

A pályázat benyújtásának feltételei:
Pályázat benyújtása Sárbogárd város jegyzõjének címezve, feltüntetve rajta a KSZK honlapján közzétett pályázati azonosító számot valamint a munkakör megnevezését; részletes szakmai önéletrajz; felsõfokú végzettség; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
Hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat, közigazgatási alapvizsga.

Egyéb:
A közszolgálati jogviszony létesítése elõtt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 26-a.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 30-a.
Az álláshely a pályázat elbírálását követõen 2008. június 2-ától betölthetõ.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Pályázati felhívás
Sárbogárd város polgármesteri hivatala (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZÕI munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok:
Az önkormányzati költségvetés teljesítéséhez fûzõdõ feladatok, számviteli folyamatok
szabályozottságának biztosítása, az önkormányzati vagyon nyilvántartása, támogatások, pályázatok, egyéb pénzügyi elszámolásokhoz adatszolgáltatás, pénzügyi információs rendszer mûködtetése.

A munkakör betöltésének feltételei:
Büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állampolgárság, összeférhetetlenség,
egyetemi, vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
egyetemi vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményben) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség. A vagyongazdálkodás
miatt kizárólag a felsõfokú közgazdasági, gazdálkodási végzettség fogadható el a munkakör betöltéséhez.

Illetmény és egyéb juttatások:
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint, és 20 %-os illetménykiegészítés; 6.000 Ft étkezési utalvány.

A pályázat benyújtásának feltételei:
Pályázat benyújtása Sárbogárd város jegyzõjének címezve, feltüntetve rajta a KSZK honlapján közzétett pályázati azonosító számot valamint a munkakör megnevezését; részletes szakmai önéletrajz; felsõfokú iskolai végzettség; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, közigazgatási alapvizsga.

Egyéb:
A közszolgálati jogviszony létesítése elõtt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 26-a.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 30-a.
Az álláshely a pályázat elbírálását követõen 2008. június 2-ától betölthetõ.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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KÉK
HÍREK
Súlyos balesetek
A hétvégén két súlyos baleset is volt térségünkben, de
e hét elején, hétfõn is volt dolguk a mentõknek és a tûzoltóknak az utakon.
Szombaton délután, egy, a 63-as fõúton, Vajta külterületén közlekedõ autós elaludt, és letérve az útról a jármûvével egy fának ütközött. A sofõr és két utasa súlyos
sérülésekkel kerültek kórházba.
Április 27-én, 9 óra 25 perckor a 63-as fõúton, Cecén
egy tehergépkocsi balra kezdett kanyarodni, az Akácfa
utcába. Egy mögötte közlekedõ személygépkocsival
elõzni kezdte, de a kanyarodó jármû hátsó sarkának
ütközött. A tehergépkocsi vezetõje könnyû sérüléseket szenvedett.
Április 28-án, hétfõn, 12.55 perckor Mezõszilas Petõfi
úton egy Opel Corsa sofõrje egy hulladékgyûjtõ teherautó takarásából hirtelen úttestre lépõ kislányt gázolt.
A kislány az autó visszapillantó tükrének szaladt neki,
az autó elsodorta, aminek következtében az úttest és a
járda közötti murvás területre esett. A kislányt súlyos
sérüléssel szállították kórházba.
19.02 perckor Mezõfalva és Sárosd között egy személygépkocsi letért az útról és árokba hajtott. A balesetben egy személy könnyen sérült.

Rezesek munkában
Egy sárkeresztúri lakóház melléképületébe ment be
ismeretlen tettes, miután lefeszítette az épületen lévõ
lakatot. Száz kilogramm rézkábelt, rézdrótot vitt el,
kb. 120.000 Ft értékben.

Nem a hal kellett nekik
Kora délután a sáregresi halastavak mellõl érkezett
bejelentés. A bejelentõ elmondta, hogy három ismeretlen a Malom-csatorna mellett lévõ halastónál egy
alumínium épületet bont szét, és próbálja azt elvinni.
A bejelentés nyomán két személyt fogtak el a helyszínen, akik a megállapítás szerint egy sáregresi lakos felvonulási épületének hullámlemezbõl lévõ tetejét lebontották, annak elemeibõl kb. tíz négyzetméternyit
eltulajdonítottak. A területen lévõ többi épület közül
még háromnak az ablakát betörték, tetejét megbontották. A rongálással kb. 200.000 Ft kárt okoztak. A
helyszínen elfogott két cecei férfi — gyanúsítottként
való kihallgatása során — elismerte a terhére rótt
cselekményt.

Elcsípett biciklitolvaj
Az abai rendõrök egy fiatalkorú fiúval szemben intézkedtek. A fiút kerékpárlopással gyanúsították meg
elõállítását követõen.
R. Szabó Ágnes sajtószóvivõ, FMRFK
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Anyák napi ének

A

z anyák napjának története régi idõkre nyúlik vissza. Egyes források szerint már az ókori görögöknél megtalálhatóak az elõzményei, és a középkori keresztény egyházban is vannak nyomai ünneplésének. Az újkori szokás kialakulása azonban biztos, hogy a philadelphiai Anna
Jarvis nevéhez fûzõdik, aki 1905-ben elhunyt édesanyja emlékét szerette volna
ezen a májusi vasárnapon feleleveníteni
gyülekezeti keretben. Késõbb már nemcsak a meghalt édesanyákat, hanem az élõket is ünnepelni szerették volna. 1907-ben
Nyugat-Virginiában, Wilson elnök jóvoltából pedig 1914-ben az egész Amerikai
Egyesült Államokban átvették e szokást.
Európában az 1. világháború után terjedt
el, s hamar felkarolták az egyházak, iskolák és különösen a nemzeti mozgalmak,
amelyek büszke hazafiakat, katonákat, hõsöket adó szülõt láttak az anyákban. Magyarországon is ekkor eresztett gyökeret
az ünnep. A 30-as évek végén pl. már Sárbogárdon is volt anyák napi mûsoros délután a református gyülekezetben, a nõszövetség szervezésében. Aztán a 2. világháborút követõen még népszerûbb lett, hiszen nem ellenkezett a szocialista ideológiával. Elkezdõdött hagyományainak kialakítása, melyben nagy szerepet vállaltak az
óvodák és az iskolák.
De mint minden ünnep, ez is igényelte az
éneket. A magyar népdalkincsben nem egy
olyat találunk, amely az édesanyát szólítja
meg, búcsúzik tõle, vagy épp siratja. A szülõi, különösen az anyák iránti tisztelet tehát soha nem volt idegen a magyar néplélek számára. Mégis szükség volt olyan al-

1%
A sárbogárdi református egyház által
alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány
kuratóriuma kéri, hogy adójuk 1 %-ával
támogassák tevékenységét.
Célunk a sárbogárdi református templom felújítása.
Adományukkal rendelkezés alapján a
sárbogárdi református idõsek otthona
mûködésének segítéséhez is hozzájárulhatnak.
Adószámunk: 18483118-1-07.
Megnevezés: Árva Bethlen Kata
Alapítvány, Sárbogárd.
További munkájukra Isten áldását kérve felajánlásukat köszönjük!

2. Õ, mikor alszunk, álmaink vigyázza, / Csókjával ébreszt, s indít iskolába, / És mikor
este újra hazatérünk, / Karjaiba zár, karjaiba zár.
3. Olykor, ha kell, hát szeretettel büntet, / És szelíd szóval dorgál meg bennünket; /
Biztat a jóra, bátorít imára, / Könnyen megbocsát, könnyen megbocsát.
4. Nõ lesz a lányból, kisfiúból férfi, / Útjukat anyjuk imája kíséri; / Kéri az Istent, õrizze meg õket / Sok-sok éven át, sok-sok éven át!
5. Úr Isten, kérünk, hallgasd meg imánkat: / Gazdagon áldd meg édes jó anyánkat! /
Élete mindig legyen vidám, boldog. / Kérünk, áldd meg õt, kérünk, áldd meg õt!
(Páth Géza, 1981.)

kalomhoz illõ énekekre, melyek kiemelten
ezt a napot említik és ünneplik, egyben kisgyermekek szájába is adhatóak. Az újonnan írt énekek igyekeztek felhasználni a
gyermekek világában ismerõs érzéseket,
jelképeket, dallamvilágot. Így születtet
meg néhány mai napig használatos, jól bevált ének, köztük Járdányi Pál—Szõnyi
Zoltán szerzeményei: a pentaton köntösbe
öltözetett „Orgona ága” vagy a „Hajnalban a patak partján”.
Nem mindig kellett azonban merõben újat
kitalálni, csupán élni kellett azzal a lehetõséggel, melyet a névnapot vagy egyéb jeles
alkalmat köszöntõ nép- és diákdalok kínáltak. Ezekben ugyanis tetszõlegesen cserélhetõ az ünnepelt személye, neve. Ilyen a
„Már megjöttünk estére, X köszöntésére”
kezdetû népdalunk vagy az ismerõsebben
csengõ „annyi áldás szálljon X fejére” szövegrész a „Serkenj fel kegyes nép”-bõl. Ez
utóbbi dallamát Kodály 1916-ban gyûjtötte Nagyszalontán, szövegét pedig több variánsból készítette el. A zeneszerzõ kétféle
kórustípusra is feldolgozta „Nagyszalontai
köszöntõ” címen, így egy- és többszólamú
formában alkalmazható anyák napjára is.
Ezen a nyomvonalon jött létre az alábbi
dalunk is, melynek dallama a Hódmezõvásárhelyen gyûjtött névnapköszöntõ, a
„Serkenj fel lantos, pendítsd citerádat” rokona. A brassói reformátor, Honterus János által rögzített szárnyaló dallam Kodály
Zoltánt is megihlette, aki kórusmûvében a
„Rectius vives” kezdetû Horatius-ódát illesztette rá. Ezt az egyszerû dallamot vette

alapul a baptista költõ—lelkész, Páth Géza. A görög—latin szakos oklevéllel és zenei végzettséggel is rendelkezõ szerzõ több
evangéliumi kórusgyûjtemény létrehozásában segédkezett. Verse a baptista „Hit
hangjai” címû, gyermekek számára készült
kis énekeskönyvben látott napvilágot
1987-ben. Szövege olyan rég elfeledett szavakat, érzelmeket pendít meg, amely hamar utat talál a gyermekek, de a felnõttek
szívéhez is. Mintha régi fényképeket nézegetnénk, úgy elevenedik meg elõttünk a
gyermeke álmát „vigyázó”, csókjával ébresztõ, iskolába indító és onnan hazaváró
anya, s vele együtt a biztos otthon képe.
Ezentúl megjelenik egy sokak által már rég
elfelejtett, bensõséges kép, azé az édesanyáé, aki tudja, hogy a legnagyobb gondoskodás mellett is szükség van egy még
nagyobb személyre: Istenre, mert az Õ tenyerén van a legnagyobb biztonságban az
egész család. A nagy keresztyének, mint a
bibliai Timóteus, vagy az egyháztörténet
nagy alakjai: Augustinus, Luther, Wesley,
Zinzendorf mögött mindig imádkozni tanító és gyermekeiket imában kísérõ anyák
álltak. Ezért szól nekik az utolsó versszak
gazdag áldáskívánása, amit sokszor csak
egyszerû formulának érez a hallgató, pedig
ennél jóval komolyabb erõvel bíró dolog,
amiben élet és öröm van. Elgondolkoztató
tény, hogy az ateizmus 40 évének lélekromboló hatása ellenére fõként a Himnusz
és az anyák napi énekek tartották meg a
széles köztudatban az áldás fogalmát.
J. Z.
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KÖZÖSSÉG

III. CIVIL MAJÁLIS
2008. május 1.
Aba, Millenniumi park
9.00 mazsorettek és fúvósok felvonulása (idõsek otthona—polgármesteri
hivatal—Zenepavilon);
9.00 májusfaállítás — Szent István király tér;
10.00 a székesfehérvári tûzoltók bemutatója;
10.00—12.00 kispályás kézilabda- és focibajnokság az utcaközösségek
csapatai között;
10.00—11.00 a Sárvíz Fúvószenekar koncertje;
11.30 házi kedvencek bemutatója — hozd magaddal a kisállatodat!
10.00—12.00 kézmûves-játszóház, arcfestõk, bohócok;
12.00—14.00 ebédfõzés és kóstoló a civil szervezetekkel és az utcaközösségekkel, közremûködik: az Abai Pávakör és Citerazenekar;
13.00 STREETBALL — az Albacomp Junior bemutatója;
14.00 wing-tsun kung-fu-bemutató — abai csoport;
15.00 Sárvíz mazsorettshow — Aba-Belsõbáránd;
17.00 divatbemutató, tombolasorsolás;
18.00 Be Free blues-rock zenekar — Aba-Székesfehérvár;
19.00 Sivatag Rózsái — az abai hastánccsoport mûsora;
20.00 BÁL — Ács György zenél a kultúrban.
Mindenkit sok szeretettel vár a „ Kultúr” Közösségi Ház!
Támogatóink: Praktiker, Decathlon, Dávid Kornél Kosársuli
Káloz Község Önkormányzata szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a

2008. május 1-2-án
megrendezésre kerülõ

MAJÁLIS 2008 ELNEVEZÉSÛ
RENDEZVÉNYÉRE.
Programok:

2008. május 1., csütörtök
6 órától horgászverseny a Vincze-tavon (információ, jelentkezés:
06-30-456-4681, 06-20-257-4484);
8 órától XIII. Kálozi Borverseny, helyszín: Öreghegy II. dûlõ, Hegyõrház;
9 órától paintball-bajnokság (jelentkezés a faluházban);
10 órától
— Halász Mihály-emléktorna 2008 — kispályás labdarúgó-bajnokság
(jelentkezés a Bálinger-boltban);
— célba lövés paintballal;
— 11-es rúgó verseny (jelentkezés az infosátorban);
— kézmûvesház: gipszfestés, szalvétatechnika, henna, gyöngyfûzés;
— tûzoltók — tûzmegelõzési tanácsok, totó gyerekeknek, a tûzoltóautó
bemutatása;
— rendõrség — prevenciós konzultáció;
— pingpong-, csocsó-, dartsbajnokság (jelentkezés az infosátorban);
14 órától
— az Energy Dance Team bemutatója;
— a helyi néptánccsoport bemutatója;
— Fûrész Diána — musicalrészletek;
— a soponyai Bokréta mazsorettcsoport bemutatója;
— The Gold Team bemutatója;
21 órától diszkó — a zenérõl és a jó hangulatról Dj. Kyss gondoskodik,
belépõ: 500 Ft.

2008. május 2., péntek
21 órától bál, zenél: Rozgonyi Tibor, belépõ: 500 Ft
(szervezõ: Kálozi Sport Egyesület).
Lesz még körhinta, céllövölde, célba dobás, lovagoltatás pónilóval
és egy hatalmas légvár is!
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Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!
Május 3., szombat, 19 óra:

HIPERVÁNDOR
Színes, magyarul beszélõ, amerikai sci-fi
Davey (Hayden Christensen) majdnem meghal egy balesetben, és ez
a szerencséje. Felfedezi ugyanis,
hogy van egy különleges képessége: bármikor, bárhova el tud jutni
egy pillanat alatt, és bármit megtehet. Szabadon mozog a világban,
akár húsz naplementét is megnézhet egy éjjel, barátnõjével a karjában egy szempillantás alatt megkerüli a Földet, vagy bankot rabol
egy távoli kontinensen. Gazdagon
és boldogan él, míg nem találkozik
valakivel, aki ugyanazt tudja, mint
õ. Akkor kell rájönnie, hogy élete
egyáltalán nem egyszerû. Attól
kezdve új társával, kényszerû szövetségben, már csak a saját és
szerettei életét próbálja megmenteni, ami nem is olyan egyszerû,
mint a piramisok tetején napozni,
vagy belépni egy tokiói ajtón és kilépni Rómában a túloldalon. Ellenségeik ugyanis veszélyesek és
mindenre képesek.
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CSALÁDI KÖR / KÖZÖSSÉG

Nagymama
receptjei
Gombás jégsaláta
Hozzávalók 4 személyre: 1 csõ csemegekukorica (vagy helyette konzervkukorica), só, cukor,
200 g mélyhûtött zöldbab, 1 fej jégsaláta, 150 g
gomba, 150g tejszínes joghurt, 1 citrom leve,
bors, 1-2 tk. juharszirup, durvára tört rózsabors,
1 tk. balzsamecet.
Elkészítés: A kukoricát megtisztítjuk és leöblítjük.
Csipetnyi cukorral édesített, enyhén sós vízben
15-20 percig fõzzük, leszûrjük, majd hideg vízzel leöblítjük. (A konzervkukoricát leszûrjük és lecsepegtetjük.) A zöldbabot forró, sós vízben körülbelül 5
percig blansírozzuk. Szûrõbe téve alaposan lecsepegtetjük. A jégsalátát megtisztítjuk, megmossuk,
szárazra rázzuk, és leveleit falatnyi darabkákra tépkedjük. A gombát megtisztítjuk és vékony szeletekre vágjuk. A joghurtot elkeverjük a citromlével,
sóval, borssal, juharsziruppal és rózsaborssal A kukoricacsövet vékony szeletekre vágjuk. A saláta
elõkészített hozzávalóit óvatosan összekeverjük,
majd 4 tányérra osztjuk. A joghurtos öntettel meglocsolva tálaljuk.

2008. április 30. Bogárd és Vidéke

Kedves egyszeri
konfirmandus társam!
Ahogy az élet halad elõre, egyre többször jön el a megemlékezés ideje. Emlékezünk születésnapunkról, névnapunkról, az elvégzett iskolákról, nemzeti ünnepekrõl, és sok olyan esemény van mindemellett, amikrõl már elfelejtkeztünk.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy falu, ahol együtt laktunk, voltak hittanórák, gyerekhetek, amiken együtt játszottunk, strandoltunk, volt egy templom,
ahol ünnepekkor énekeltünk, verset mondtunk, és ahol egyszer régen konfirmáltunk.
Ezekre kevésbé emlékszünk vissza, mint mondjuk a születésnapunkra. Legtöbben
elkerültünk a faluból, és már csak nagy ritkán térünk haza. Felnõttünk, éljük a saját
életünket.
Ezzel a levéllel mégis egy rövid hazatérésre hívlak Téged, hogy a mi egyszer volt
konfirmációnkra emlékezzünk, egy röpke délutánra együtt legyünk, halljunk, tudjunk egymásról. Bizonyára érdekes lesz látni, hogy ahogy mások megváltoztak, úgy
Te is mennyire más lettél, és érdekes lesz olyan dolgokról beszélni, amiket együtt
éltünk meg.
A találkozót 2008. május 10-én, szombaton, délután tartjuk Alapon, a református
parókián. Számítunk részvételedre egy kötetlen beszélgetésen, hogy elmondd, mi
lettél, merre tart az életed, és hogy együtt örülhessünk a találkozásnak, egymásnak.
A program elõreláthatólag a következõ:
14—16 óráig kötetlen beszélgetés,
16—17 óráig szeretetvendégség (étel-ital),
17.00 órától koncert a templomban, közremûködik a Talitha Kúmi együttes és Simon Márton költõ.

Csirkemájas saláta

A koncertre minden más érdeklõdõt — idõsebb, volt vagy leendõ konfirmandusokat, környékbelieket — szeretettel hívunk és várunk.

Hozzávalók 4 személyre: 250 g csirkemáj, 4 db
fõtt tojás, 1 fej fodros saláta, snidling, 150 g baconszalonna, 100 ml olaj, 1 ek. mustár, 2 ek.
borecet, õrölt bors, só.
Elkészítés: A leveleire szedett salátát megmossuk
és szárazra rázzuk. Az öntethez egy csészében kis
habverõvel összekeverjük a mustárt, az olajat és az
ecetet, sózzuk, borsozzuk és hozzákeverünk 1 ek.
snidlinget. Salátástálra tesszük a leveleket, és
meghintjük a maradék snidlinggel. Serpenyõben
átsütjük a csíkokra vágott szalonnát, hozzáadjuk a
feldarabolt májat, és nagylángon, állandóan kevergetve 4-5 percig együtt pirítjuk. Amikor jól átsült, a
szalonnával együtt a salátába keverjük. A tojásokat
cikkekre vágjuk és a salátára tesszük. Azonnal tálaljuk, az öntetet pedig mártásos edénykékben adjuk mellé.

Amennyiben megtisztelsz jelenléteddel, kérlek, hogy telefonon, levélben, vagy
e-mailben értesíts minket a parókia címén, Szabó Julianna lelkipásztoron keresztül. De az se baj, ha ezt nem teszed meg, a legfontosabb, hogy ne maradj távol ettõl
a rövid múltidézéstõl.

Friss, kevert saláta
Hozzávalók 4 adaghoz: 1 db kígyóuborka, 1-1 db
kaliforniai paprika, 1 db lilahagyma, 4-5 db paradicsom, 1 fej saláta, 2 gerezd fokhagyma, 1
tk. biomustár, 0,5 citrom, 2 ek. olívaolaj, só,
bors , zöldségzöld (vagy snidling).
Elkészítés: A zöldségeket megmossuk, megtisztítjuk. A salátaleveleket összetépkedjük, a zöldségeket összevágjuk, egy nagy keverõtálba tesszük.
Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, gyengén megsózzuk, borsozzuk és összekeverjük, hagyjuk állni egy
kicsit. A mustárból, olajból, citrom levébõl öntetet
készítünk. Az olajat simára keverjük, a mustárral és
a citrom levével meglocsoljuk a salátát. Lehûtve tálaljuk. Tálaláskor megszórjuk apróra vágott zöldségzölddel.

Baráti szeretettel: Bagdán Zsuzsi

Elérhetõség: Szabó Julianna ref. lelkész, 7011 Alap, Béke u. 10.
Telefonszámok: 06-25-220-061, 06-30-271-22-30,
e-mail: szabojulia@invitel.hu

Ebzárlat és legeltetési tilalom
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Fejér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság hatósági fõállatorvosa

2008. április 27—május 17.
közötti idõszakban Sárbogárd város közigazgatási területén ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a rókák csalétekbe helyezett, vírustörzzsel való, szájon át történõ vakcinázása végett.
Az ebzárlat tartama alatt: a tartási helyén a kutyát és macskát elzárva, illetõleg a kutyát megkötve
kell tartani (zárt udvarban a kutyák elzárását, vagy megkötését mellõzni lehet, ha azok onnan ki nem
szökhetnek); a kutyát a tartási helyérõl csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni; a város
területérõl kutyát vagy macskát csak a hatósági állatorvos kedvezõ eredményû vizsgálata után és
engedélyével szabad kivinni; a szabadon talált kutya befogásáról és állami kártalanítás mellõzésével történõ leölése iránt az önkormányzat intézkedni köteles.
Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élõ, vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül,
és haladéktalanul értesítse a hatósági állatorvost, vagy a polgármesteri hivatal hatósági osztályát
(telefon: 06 (25) 520 260, 06 (25) 520 261, 38-as mellék), vagy a vadásztársaságot.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Bogárd és Vidéke 2008. április 30.
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Milyen a magyar huszár?
Mária Terézia királyasszony uralkodott akkor
Magyarországon, amikor ez az eset megesett.
Alig került trónra a fiatal királyasszony, annyi ellensége támadt, hogy megolvasni is alig gyõzte
õket. Franciák, poroszok, bajorok, szászok szövetkeztek, hogy elszedjék tõle az országait. Azt
gondolták, könnyû lesz elbánni az asszony királlyal. Négyen voltak egy ellen.
Bizony, búcsút vehetett volna Mária Terézia a
koronájától, ha a magyarok nem segítik a bajban.
Sírva panaszolta a királyasszony az országgyûlésen, hogy nincs már neki bizodalma, csak a hû
magyarokban. A magyar nép mindig olyan volt,
hogy tûzbe ment azért, aki szép szót adott neki.
Most is úgy volt. Kardot fogott a magyar földön
minden épkézláb ember, s abbahagyva a maga
kenyérkeresõ munkáját, sietett a királyasszony
segítségére.
A bajorokat pozdorjává törték a magyar seregek,
a szász királyt majd elfogták a maga fõvárosában. A franciák meg, mikor ezeket a híreket meghallották, jobbnak látták szép csendesen otthon
maradni. Úgy tettek, mintha eszük ágában se
lett volna Mária Teréziát megtámadni, s örültek,
hogy õket nem bántották.
Csak a porosz tartotta magát erõsen. Bevette
magát a sziléziai várakba, s úgy kellett kikergetni
egyikbõl a másik után. Boroszlót már a második
hónapja ostromolták a magyar csapatok. A poroszok sûrûn ki-kicsaptak a várból, s egy ilyen
csetepaté alkalmával elfogtak egy Barázda Márton nevû magyar huszárt. Nagykõrösi születésû
volt a legény, s nem hozott szégyent a szülõvárosára. Védte magát vitézül, leütötte vagy négy
porosznak a csákóját, de a sokaság végre is erõt
vett rajta. Nagy diadallal vitték egyenesen
Totlaub gróf elé. Ez volt a poroszok vezére, de a
magyarok csak Tótlábú grófnak hívták.
Barázda Marci bátran a szemébe nézett a cifra
ruhás grófnak, aki kedvtelve veregette meg a
nagy bajuszú legény vállát.
– Hogy hívnak, vitéz?
Marcira a hosszú táborozás alatt ragadt annyi
német szó, hogy megértette a kérdést. Katonásan összecsapva a bokáját adta meg a választ:
– Barázda Márton a becsületes nevem.
– Nagy-e a magyar sereg?
– Éppen elég arra, hogy megegye a poroszokat
nyeregszerszámostul.
– Mégis nagyon lassan halad az ostrom.
– Nagyurak dolgába nincs beleszólása a szegény embernek. Bizonyosan azt gondolják a magyar tiszt urak, hogy nem érdemes vért ontani a
poroszokért, maguktól is megadják magukat, ha
megéheznek.
A porosz vezérnek nagyon megtetszett a bátor
huszár. Kivett a zsebébõl egy aranyat.
– Nesze, fiam, tedd el, majd hasznát veszed, ha
kiszabadulsz.
Marci megköszönte az aranyat. Jól szemügyre
vette, hogy igazi-e, aztán a markába nyomta egy
porosz gránátosnak, aki ott ácsorgott.

Rejtvény
SUDOKU
Töltsd ki a táblázatot úgy, hogy minden
szám egyszer forduljon elõ egy sorban,
egy oszlopban és a megvastagított téglalapokon belül. Csak a megadott elemeket használd!

– Tedd zsebre, pajtás! Úgy nézem, nektek nagyobb szükségtek van erre, mint nekem. Ételrõl,
italról, paripáról, fegyverrõl, ruháról gondoskodik az én királyném.
A porosz vezér majd hova nem lett örömében,
mikor látta, milyen ember a talpán a magyar huszár. Rácsapott a vállára.
— Hallod-e, Barázda Márton, mondanék én
egyet, kettõ lesz belõle. Maradj te itt minálunk
porosz katonának, mindjárt tisztet csinálunk belõled.
Marci csendesen mosolyogva simogatta meg a
bajusza két szárnyát.
– Méltóságos gróf úr, mondanék egyet, kettõ
lesz belõle. Jöjjön át mihozzánk magyar huszárnak. Tiszt is lehet még belõle, ha jól viseli magát.
Tótlábú gróf hármat is perdült a sarkán, olyan jót
kacagott a feleleten. Utoljára azt mondta a huszárnak:
– No, Barázda Márton, eredj vissza békességben. Tisztelem a gazdádat, ha sok olyan embere
van neki, mint te, a tietek már Boroszló. Nézd,
legalább a kardomat fogadd el emlékül.
El is fogadta Barázda Márton nagy köszönettel
az ezüstmarkolatú kardot. Az volt a kezében egy
hét múlva is, mikor csakugyan bevették Boroszlót a magyarok. Foglyul esett Tótlábú gróf is, de
hamarosan kiváltotta a rabságból a porosz király. Mikor hazafelé indult, egyszer csak elébe áll
ám Barázda Márton.
– Megkövetem, gróf úr, magas személyét, én is
szeretnék valami emléket adni a gróf úrnak. Szegény ember vagyok, nincs egyéb kincsem a furulyámnál. Ezzel szoktam magam vidítgatni tábori tûznél. Fogadja el tõlem, gróf úr, olyan szívesen, mint amilyen szívesen adom; majd elmulatnak vele otthon a kis gróf úrfiak.
Móra Ferenc

Beküldési határidõ: május 6.

Megfejtés
Helyes megfejtést küldtek be: Marton
Rita, Sárbogárd, MÁV-telep 2/b.; Varga Dávid, Sárbogárd, Ady E. út 74.; Törzsök Beáta, Sárbogárd, Tinódi u. 209.;
Barabás Anita és Barabás Tamás, Kislók.
A szerencsés nyertes:

BARABÁS ANITA, Kislók.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Heti idõjárás

Változékonyra fordul idõjárásunk. A Kárpát-medencét súrolják majd az Észak-Európa felett vonuló frontrendszerek, ezek közvetett hatásaként nedves és labilis rétegzõdésû levegõ lesz
felettünk, így végig kedvezõek lesznek a feltételek záporok és zivatarok kialakulásához, a hét
végéhez közeledve egyre többfelé. A hõmérsékleti értékekben lényeges változás nem várható. A várható nappali felmelegedés szerdán
16, 21, csütörtökön 17, 22, pénteken 18, 23,
szombaton 17, 22, vasárnap 14, 20.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Május 3., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Hét mérföld 8.40 Delta 9.15 Fel a
cipõvel! 10.10 Az ezüst vadló 10.40 Pizsamaparti 11.05
Egy kamasz lány naplója 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.10 Fogadóóra 12.40 Momentum 13.10 Klipperek 2. 0 13.40 Autóvízió 14.10 Bajnokok Ligája-magazin
14.40 Út Pekingbe 15.10 Kosárlabda bajnoki rájátszás
17.15 Ötcsillagos szerelem 18.05 Rocklexikon 19.00
Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 A társulat 22.55 Hírek 23.00 Sporthírek 23.05 Filmklub – Szinetárral 23.10
Tiltott utakon 1.15 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ
6.25 Digimon 6.45 Kölyökklub 8.40 Disney-rajzfilmek
9.55 Receptklub 10.15 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Ki vagy doki? 13.50 Tequila
és Bonetti legújabb kalandjai 14.50 Szökésben 15.40
Kilenc túsz 16.40 Részeges karatemester 2. 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Szökõár 23.00 Jane Doe
0.45 Légypapír 2.50 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.20 Teleki Sámuel útján 10.50
Kalandjárat 11.20 Babavilág 11.50 Tökös csajok 12.30
Ed 13.20 Charlie – Majom a családban 14.10 Bûbájos
boszorkák 15.10 Az elveszett ereklyék fosztogatói
16.05 Jurassic park 18.30 Tények 19.00 Magellán
19.30 A kiválasztott – Ki lesz Uri Geller utódja? 22.15
Kegyetlen játékok 3. 23.55 Szemet szemért 1.50 Mentõhelikopter 2.40 Ed 3.30 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 7.00 Hírösszefoglaló 9.00 Útitárs 10.00 Szombat
délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Történet, hangszerelve
13.05 Kabaré 14.04 Cigányóra 15.05 Zöldövezet 15.30
Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek 17.04 Az
ötkarika jegyében 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Világóra 18.35 G7 – Gazdasági magazin 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül – a kultúráról 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.57 Zene 21.04 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Május 4., VASÁRNAP
MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér
8.55 Moto GP 10.00 „Így szól az Úr!” 10.05 Református
magazin 10.30 Útmutató 11.00 Román ortodox liturgia
12.00 Hírek 12.05 Evangélikus ifjúsági mûsor 12.20
Moto GP 13.15 Moto GP 14.10 Maga lesz a férjem
15.30 Az utókor ítélete 16.00 Feszti körkép 16.30
KészPénz 17.00 Panoráma 17.35 Halhatatlanok Társulata 18.30 BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Tûzvonalban 20.55 A szólás szabadsága 22.00
Szeretõk és titkok 23.00 Hírek 23.10 Sport7 0.05
Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 Digimon 6.40 Kölyökklub 8.55 Jackie
Chan legújabb kalandjai 9.10 A tini nindzsa teknõcök új
kalandjai 9.35 Inuyasha 10.05 Receptklub 10.25 Játék
11.25 Európai idõ 11.40 MeneTrend 12.00 Híradó
12.05 Isteni sugallat 13.00 A dadus 13.30 Magyar autósport-magazin 13.45 Forma-1-magazin 14.15 Red
Bull Air Race 14.55 Nagymenõk 15.45 Tiszta Hawaii
16.50 Spionfióka 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00
Édes kis semmiség 21.50 Heti hetes 23.05 Akrobatikus
rock’n’roll 0.15 Portré 0.50 Rivaldafényben 2.55 Egy
rém rendes család
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 10.20 Joey 10.50 Ingatlanbróker
11.20 Két testõr 11.50 Stahl konyhája 12.20 Tequila és
Bonetti 13.10 Baywatch Hawaii 14.05 Psych – Dilis detektívek 15.00 Smallville 16.00 Kyle, a rejtélyes idegen
16.55 Beethoven 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00
Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag 22.30 Amikor egy bérgyilkos is több a soknál 0.20 Képírók 2.40
Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei krónika
8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04 Római
katolikus szentmise közvetítése 11.05 Gondolatjel
12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.05 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04
Hangalbum 16.04 Disputa 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 21.04 Válogatás a Va-

sárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Rádiószínház 23.00 Hírek, kenó 24.00
Éjszaka

Május 5., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 A
palota ékköve 10.55 Parlamenti napló 11.40 A sokszínû
vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi
12.30 Roma magazin 13.05 Domovina 13.40 Bûvölet
14.35 Nyári álmok 15.00 Pénz-vidék 15.35 Família Kft.
16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30
Hírek 17.45 Max, a zsaru 18.45 Az örökös 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 A tv ügyvédje
21.10 Kékfény 22.10 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.15
Hírek 23.25 Sport7 0.20 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 9.00 Csak
csajok 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub 11.30
Mozimatiné 12.00 Hírek 13.40 Disney-rajzfilm 14.10
Játék 15.10 Receptklub 15.25 Döglött akták 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A
széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Gyõzike
22.15 Showder Klub 23.25 Amerikai szamuráj 1.05 Reflektor 1.25 Bundesliga 2.40 Autómánia 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.25
Stahl konyhája 9.30 Kvízió délelõtt 10.00 Teleshop
11.15 Kvízió 12.25 Két öszvért Sara nõvérnek! 14.25
Drága testek 15.25 „Szentek” kórháza 16.25 Sentinel –
Az õrszem 17.25 Monk – Flúgos nyomozó 18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a
tortán 21.10 NCIS 22.10 Gyilkos számok 23.10 Különleges ügyosztály 0.10 Tények este 0.45 A krokodilvadász
– Mentsd a bõröd! 2.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.21 Nyugatosok 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány
17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20
Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.27 St. Martin Szaxofonozik 20.30
Gyöngyszemek 20.35 Az ötkarika jegyében 21.04 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

Május 6., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50
Tv-taxi 10.05 A palota ékköve 11.05 Elisa di
Rivombrosa 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15
Tv-taxi 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm
13.30 Bûvölet 14.35 Nyári álmok 15.00 Engedjétek
hozzám... 15.10 Katolikus krónika 15.40 Família Kft.
16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30
Hírek 17.45 Max, a zsaru 18.45 Az örökös 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték!
21.10 Életképek 21.55 Kedd este 22.30 Kultúrház 23.00
Tûzvonalban 23.55 Hírek 24.00 Sporthírek 0.05 Tv-taxi
0.25 Süvölvényévek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.20 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Döglött akták 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.15 Vészhelyzet 22.15 A Grace klinika 23.20 XXI.
század – A legendák velünk élnek 23.50 Maffiózók 1.00
Reflektor 1.15 Gyilkos sors 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30
Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.05 Teleshop
11.20 Kvízió 12.30 Zûrös szörfös 14.25 Drága testek
15.25 „Szentek” kórháza 16.25 Sentinel – Az õrszem
17.25 Monk – Flúgos nyomozó 18.30 Tények 19.00
Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10
Lángvihar 22.50 Kojak 23.50 Columbo 1.00 Tények
este 1.30 Az ügy 2.00 Alfred Hitchcock bemutatja 2.30
A titkok gyermekei 4.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 5.00 Hajnal 6.00 180
perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ
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11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.20 Nyugatosok 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45
Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika
18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál
19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.28
St. Martin szaxofonozik 20.30 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés a
tudományról 23.00 Hírek, kenó 23.04 Cigányóra 0.10
Éjszaka

Május 7., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50
Tv-taxi 10.10 A palota ékköve 11.10 Elisa di
Rivombrosa 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15
Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.00 Ecranul nostru 13.35 Bûvölet 14.35 Nyári álmok 15.05 Kormányváró 15.35 Família Kft. 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.35 Közlekedõ 17.50 Max, a zsaru
18.40 Az örökös 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Aranyág 2008 22.00 Szerda este
22.35 Kultúrház 23.05 Lapozó 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Tv-taxi 0.10 Isten hozta Rose-éknál!
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.20 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Döglött akták 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.15 Az igazság nevében 23.35 Alias 0.30 Reflektor 0.50 Barlangi szörnyeteg 2.35 Egy rém rendes
család 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Jóban-Rosszban
9.25 Stahl konyhája 9.30 Kvízió délelõtt 10.00 Teleshop
11.15 Kvízió 12.25 Lapzárta 14.25 Drága testek 15.25
„Szentek” kórháza 16.25 Sentimel – Az õrszem 17.25
Monk – Flúgos nyomozó 18.30 Tények 19.00 JóbanRosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10 Doktor
House 22.10 Az igazság ára 23.10 Liptai Claudia-show
0.10 Tények este 0.45 Kiálts szabadságért! 3.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.21
Nyugatosok 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány
17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20
Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.27 St. Martin szaxofonozik 20.30 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Május 8., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50
Tv-taxi 10.05 A palota ékköve 11.10 Elisa di
Rivombrosa 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15
Tv-taxi 12.30 Együtt 13.40 Bûvölet 14.35 Nyári álmok
15.05 Fogadóóra 15.35 Família Kft. 16.35 Ablak 17.00
Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.45 Max, a
zsaru 18.40 Az örökös 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 A la Carte
22.10 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.15 Abszolút
23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.15
Magán-beszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 A kezdetek kezdetén
12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10
Receptklub 15.25 Döglött akták 16.25 Vacsoracsata
17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00
Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Gálvölgyi-show 21.55
Kész átverés! 23.05 Házon kívül 23.35 Point Pleasant –
Titkok városa 0.35 Reflektor 0.55 Infománia 1.25
Bundesliga 2.35 Házon kívül 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.10 JóbanRosszban 9.40 Stahl konyhája 9.50 Kvízió délelõtt
10.25 Teleshop 11.45 Kvízió 12.55 A stadion õrültjei
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14.25 Drága testek 15.25 „Szentek” kórháza 16.25
Sentimel-Az õrszem 17.25 Monk – Flúgos nyomozó
18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.40 Aktív
20.10 Hal a tortán 21.10 Szellemek városa 23.40 Tangó
23.50 Csillagközi romboló 0.50 Tények este 1.20 A Zu
legendája 2.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég
a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 19.56 Bakfark
Bálint szerzeményei 20.04 Rádiószínház 20.27 St. Martin szaxofonozik 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetések 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Május 9., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50
Tv-taxi 10.05 A palota ékköve 11.10 Elisa di
Rivombrosa 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15
Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00 Sírjaik hol domborulnak... 13.30 Körzeti magazinok 14.35 Nyári álmok
15.05 Babatévé 15.35 Família Kft. 16.30 Tv-taxi 16.45
Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Asztalitenisz 18.40
Az örökös 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Tiszta kabaré! 21.10 Csináljuk a fesztivált! 22.10
Péntek este 22.45 Kamera Hungária Gála 2008 23.15
Múlt-kor 23.45 Hírek 23.55 Sporthírek 24.00 Tv-taxi
0.15 Aranysárkány
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 A kezdetek kezdetén
12.00 Hírek 13.25 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10
Receptklub 15.25 Döglött akták 16.25 Vacsoracsata
17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00
Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 CSI – Miami helyszínelõk 22.15 Édes, drága titkaink 23.20 Asszonymaffia
23.50 Reflektor 0.10 Hosszú fájdalmas csók 1.50 Itthon
2.05 Kingdom Hospital – A félelem kórháza 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 JóbanRosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt
10.05 Teleshop 11.20 Kvízió 12.130 Ne folytassa felség! 14.25 Drága testek 15.25 „Szentek” kórháza 16.25
Sentimel – Az õrszem 17.25 Monk – Flúgos nyomozó
18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.40 Aktív
20.10 Hal a tortán 21.10 Született feleségek 22.10 Popdaráló 23.10 Beugró 23.45 Tények este 0.15 James
Bond – Szigorúan bizalmas 2.35 JAG – Becsületbeli
ügyek 3.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör
15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30
Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a
háznál 19.46 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.27 St. Martin szaxofonozik 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ
0.10 Éjszaka
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A Bogárdi TV mûsora:
Május 3., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Futball:
Sárbogárd—Pálhalma, 10.00 U13 — Sárbogárd, U9
— Sárszentmiklós, 12.00 Lapszemle, 14.00 Pingpong, 15.00 Néptánctalálkozó Cecén 2. rész, 17.00
Lélekút: A hazugságról, 19.00 Lapszemle, 20.00 Mini
Police Alapon (45’), Németh Lászlóra emlékezve,
23.00 Lapszemle
Május 4., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00 Pingpong,
9.00 Mini Police Alapon (45’), Németh Lászlóra emlékezve, 12.00 Lapszemle, 13.00 Néptánctalálkozó
Cecén 2. rész, 15.00 A költészet napja Cecén (60’),
Sárkeresztúron (60’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Hitélet, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Május 5., hétfõ:7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 12.00
Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 16.00 U13 — Sárbogárd,
U9 — Sárszentmiklós, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lélekút, 22.00 Pingpong, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Május 6., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
Sárbogárdi fogathajtás 2. forduló, 12.00 Heti Híradó,
13.00 Sziréna, 15.00 Hitélet, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti
Híradó, 20.00 Néptánctalálkozó Cecén 2. rész, 23.00
Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Május 7., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
Hitélet, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 5 falu
fesztivál Alapon (80’), Sárbogárdi vadászhajtás és
eredményhirdetés, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó,

20.00 Lapszemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Futball: Sárbogárd—Cece, 23.00 Lapszemle
Május 8., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Futball:
Sárbogárd—Cece, 12.00 Lapszemle, 15.00 Sárszentmiklós—Kisláng, 17.00 Lélekút, 19.00 Lapszemle,
20.00 Sárbogárdi fogathajtás 2. forduló, 23.00 Lapszemle
Május 9., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 5 falu fesztivál Alapon (80’), Sárbogárdi vadászhajtás és eredményhirdetés, 12.00 Lapszemle, 16.00 Sárbogárdi fogathajtás 2. forduló, 19.00 Lapszemle, 20.00 Testületi
ülés (23.00 Lapszemle)
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901.
A Lapszemle és a Heti Híradó már internetes oldalunkon is megtekinthetõ a www.bogarditv.blog.hu címen.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság fejlécén adunk tájékoztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12.
(a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. A Bogárdi TV fogható minden kábeltévés programcsomagban a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es
frekvencián. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ
számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22)
503 259, 06 (20) 9440 445!

A Bogárdi TV mûsora
Cece térségében:
Az adás fogható minden programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93.25 Mhz-es frekvencián Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Pálfa, Sáregres településeken. Figyelem, mûsorváltozás! Az ünnepi zárva
tartások miatt a megszokottnál elõbb, szerdán frissítjük az adást.

Április 30., szerda: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Néptánctalálkozó Cecén 1-2. rész, 13.00
Heti Híradó, (14-18 óra között mûsorfrissítés), 18.00
Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Lélekút a hazugságról
Május 1., csütörtök: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Sárszentmiklós–Etyek foci, Cece–Seregélyes foci (ism.), Asztalitenisz-meccsek, 13.00 Heti
Híradó, 14.00 Költészet napja Cecén és Sárkeresztúron, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
20.00 Néptánctalálkozó Cecén 1-2. rész
Május 2., péntek: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Költészet napja Cecén és Sárkeresztúron,
13.00 Heti Híradó, 14.00 Örömmondó – beszélgetés
Nyári Ferencnével, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Mini Police Alapon, Emlékezés Németh
Lászlóra
Május 3., szombat: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Lélekút a hazugságról, 13.00 Heti Híradó,
14.00 Mini Police Alapon, Emlékezés Németh Lászlóra, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Költészet napja Cecén és Sárkeresztúron

Május 4., vasárnap: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Néptánctalálkozó Cecén 1-2. rész, 13.00
Heti Híradó, 14.00 Sárszentmiklós–Etyek foci, Cece–
Seregélyes foci (ism.), Asztalitenisz-meccsek, 18.00
Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Örömmondó –
beszélgetés Nyári Ferencnével
Május 5., hétfõ: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Költészet napja Cecén és Sárkeresztúron,
13.00 Heti Híradó, 14.00 Lélekút a hazugságról, 18.00
Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Mini Police
Alapon, Emlékezés Németh Lászlóra
Május 6., kedd: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 Örömmondó – beszélgetés Nyári Ferencnével,
13.00 Heti Híradó, 14.00 Néptánctalálkozó Cecén 1-2.
rész, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00
Sárszentmiklós–Etyek foci, Cece–Seregélyes foci
(ism.), Asztalitenisz-meccsek
Május 7., szerda: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Mini Police Alapon, Emlékezés Németh Lászlóra, 13.00 Heti Híradó, 14.00 Költészet napja Cecén
és Sárkeresztúron, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Lélekút a hazugságról

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és
idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné, Hargitai Lajos,
Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kovács
Györgyné, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Varga Zsolt, Zámbó Tibor és még sokan
mások. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Szedõ- és tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka:
Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig.
Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett,
közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk
viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le.
Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel
házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a
szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512 (0972293)
Kazánok GARANCIÁVAL 99.000 Ft-tól,
radiátorok AKÁR 40% ENGEDMÉNNYEL,
hitelre is eladók! 06 (70) 341 9532 (756096)
EURÓS MEGTAKARÍTÁS
munkalehetõséggel,
VÁLLALKOZÁS NÉLKÜL. 06 (20) 9727 443
Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók, 20
év tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06 (30) 290
8313.
Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Lambéria osztrák 998 Ft/m2, hajópadló 1598 Ft/m2,
hagyományos parketta 1990 Ft/m2-tõl, akác kerítésléc 199 Ft/db-tól: 06 (20) 9475 970. (756096)
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser kugli 1660 Ft/q, cser kugli akáccal 1670 Ft/q, cser aprított 1680 Ft/q, cser aprított akáccal 1700 Ft/q, akác
tûzifa kugliban 1910 Ft/q, akác tûzifa aprítva 1940
Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623.
Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344.
(756850)

Gyógy- és frissítõ masszázs. Mezõné 06 (30) 581
2353. (006175)
Mikro presszóba pultos keresünk délutános munkakörbe. 06 (30) 500 3394.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) 557 6509.

A Légió 2000 Security
azonnali munkalehetõséggel

BIZTONSÁGI
ÕRÖKET keres.

(006199)

Tûzifa eladó. 06 (30) 947 0899. (006198)
Eladó alufelni 4 x 100-as, 5 küllõs, 185/70 x R13, 60
%-os gumival. Érdeklõdni: 06 (30) 236 0222. (006191)
Négyrészes ifjúsági szekrénysor 20.000 Ft-ért,
nagyméretû íróasztal 15.000 Ft-ért eladó. 06 (70)
338 5085.
Személy- és vagyonõr vállalná telephely õrzését
Sárbogárdon és környékén. 06 (30) 684 7632, 06
(30) 553 7083. (006337)
Családi ház eladó, háromszobás, tetõtér beépítéses. Sárbogárd, Munkácsy u. 25. 06 (30) 488 5024.
(006329)

Dunaújvárosi két szobás 2. emeleti panellakás eladó. Irányár: 8 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 850
4428. (006326)
Sárbogárdon Ady-lakótelepen másfél szobás lakás
eladó. 06 (30) 855 0727, 16 óra után. (006366)
Simpson Svalbi motorkerékpár eladó. 06 (30) 623
4892. (006230)
Középfokú angol nyelvtudással, érettségivel, virágkötõ-berendezõ szakmával fiatal nõ állást keres Sárbogárdon és környékén, részmunkaidõben is. Telefon: 06 (25) 466 202. (006342)
Ruha-szerviz, vasalást, gyermekfelügyeletet vállal
tiszta, precíz, türelmes asszony. Telefon: 06 (20) 462
1682. (006342)
Téglalakás eladó Sárbogárd, József A. u., I. emelet,
54 m2. 06 (20) 211 5978. (006347)
Telek eladó Töbörzsökön. Víz, villany, csatorna, fúrt
kút van. 06 (20) 374 9280, 06 (70) 326 3962. (006344)
Sárbogárd központjában építési telek eladó. 06 (20)
972 9845. (006343)
Ady-lakótelepen egyszobás lakás kiadó. 06 (30)
819 2563. (006236)

Érdeklõdni: 06 (25) 508 980,
és a helyszínen:
Sárbogárd, Ady E. út 29.
Palánta fóliába és szabadföldbe! 06 (30) 423 2616.
(006235)

Sárbogárd központjában elsõ emeleti erkélyes, felújított lakás eladó. 06 (30) 356 4134. (006233)
Sárszentmiklóson 110 m2, hõszigetelt családi ház
melléképületekkel eladó. Telefon: 06 (30) 604 2754.
(006350)

Kisiparban szõlõföld présházzal, felszereléssel eladó. Telefon: 06 (30) 604 2754. (006350)
Árpád-lakótelepen garázs eladó. 06 (70) 779 9322.
(006243)

A Papföldi ABC eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 916
5891.
Fanni presszóba felszolgálót felveszünk. Érdeklõdni
a helyszínen.
Elõnevelt csirke, kacsa kapható, megrendelhetõ.
Szállítás megoldható. 06 (25) 460 340. (006450)
Eladó 240 l-es fagyasztóláda. 06 (70) 319 0922.

Május 15-étõl
SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR
tanfolyam indul.
Munkalehetõség és jutalék!
Jelentkezés: 06 (25) 508 980,
vagy Sárbogárd, Ady E. út 29.
(AN8EA0006389)
Cukrászda kiadó teljes berendezéssel. Érdeklõdni:
06 (30) 694 5187.
Lakás kiadó! 06 (30) 209 9371. (006180)
Pusztaegresen családi ház eladó áron alul. 06 (20)
287 8376.
Elõnevelt TETRA-H (barna) csirke kapható május
3-án, Tinódi u. 52. 06 (30) 384 2294.
Hitelek! BÁR-végrehajtás nem akadály. 06 (20) 581
3652. (006395)
Gazdát keresek 2 kiskutyának ajándékba (2 hónaposak). Érdeklõdni lehet egész nap. Szabó Norbert,
Sárbogárd, Mátyás k. u. 4/b.
Építési telek Sárszentmiklóson (összközmûvesített,
engedélyekkel) eladó. Irányár: 2 millió Ft. 06 (70)
619 9692. (006386)
Lakás eladó Ady-lakótelepen, I. emeleti, felújított
azonnal beköltözhetõ. 06 (30) 396 4585. Érdeklõdni:
15 óra után.

(006445)

Kutyakiképzõt keresek Sárbogárdról, vagy környékérõl. 06 (30) 566 7121. (006440)
Fóliába való paprika-, paradicsom- és uborkapalánta kapható! Sárbogárd, Honvéd u. 18. Érdeklõdni: 06
(25) 465 025.
Kis méretû, pucolt, bontott tégla korlátlan mennyiségben eladó, 25 Ft/db. 06 (20) 491 0840. (006460)
Családi ház, lakás kiadó. 06 (30) 3302 615. (006179)

Hitelkiváltás! 06 (20) 581 3652. (006395)
Tápkockás és szálas palánta kapható. Paprika, paradicsom, fûszerpaprika, dinnye. Cece, Deák u. 81.
Telefon: 06 (30) 640 7435. (006384)
Sárbogárdon 70 m2-es felújított ház, új fürdõszobával eladó. 06 (20) 333 1590. (006489)
Hétvégi elfoglaltsággal kerti munkát, takarítást vállalnék. 06 (20) 532 3943. (006488)
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A CITY CARTEL INGATLANIRODA
helyi képviselete

és
ügyfelei részére ingatlanokat.
Teljes körû ügyintézés,
hitel lebonyolítás egyénre szabott konstrukcióval.
Egyszerûtõl a „speciálisig”, akár meglévõ ingatlanra is.
Telefon: 06 (30) 979 8469
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NYÍLT TÉR

Nyílt tér

Kérdezték
Félig kész járda

Gondolkodjunk!
Egészen másról, az új életemrõl akartam
írni, de úgy látszik, az „égiek” úgy döntöttek, más legyen a téma.
2008. április 28., 10 óra 30 perc, Sárbogárd,
Hõsök tere. Parkoláshoz készülõdtem,
amikor velem szemben jött városunk polgármestere, hadonászva üdvözölt egy számára kedves halandót. Amikor engem észrevett, látványosan a képére fagyott a mosoly, elkomorodott és nem köszönt. Én
mosolyogtam rá (vagy rajta?), de õ nem
mosolygott vissza.
Gondolkodjunk csak egy kicsit!
Amikor az ember kisgyerek, a szülei nevelésének egyik alapja: köszönjél. Nagymamámtól sokszor hallottam azokat a jelzõket, hogy egy gyerek „jó köszönõ”, egy másik „neveletlen”. Több esetben tele volt a
hócipõm gyerekként azzal, hogy olyanoknak is köszönnöm kellett, akiket alig ismertem, vagy utáltam. De megkaptam a
beosztásomat, ha nem köszöntem, mert
azt mondták a felnõttek: illik.
De sajnos az ember kinövi a gyerekkort,
egyeseknek több esze is lesz felnõttként,
egy szabály viszont nem változik: köszönjél, mert azt illik. Ez az alapeset.
Ha valaki „nagy ember” lesz, egy város vezetõ pozíciójába kerül, nem csak a rendõrkapitány vállát kell veregetnie a testületi
ülésen, elköszönés címén, mert úgysem õ
jár majd el egy esetleges ügyben. Bizony, a
„pórnéppel” sem árt a legalapvetõbb viselkedési szabályokat betartani. Sõt! Az sem
árt, ha pártoktól függetlenül köszön a
városvezetõ a másik embernek.
Az élet kiszámíthatatlan rendezõ, lehet,
hogy a következõ választáson egy harmadik pártra, ne adj Isten, a civilekre lesz
szükség a hatalom megtartásához. Láttunk már ilyet. A köszönéskor köztudott:
nem esik le az aranygyûrû az ember kezérõl, de a neveletlenség még okozhat más
testrészünkön súrlódásos nyomokat, például, ha az ember pofára esik.
Én ehhez tartom magam, ki tudja, nem
akarok-e egyszer én is „nagy ember” lenni.
Mindenesetre pártoktól függetlenül, jól
nevelt köztisztviselõi múlttal, a hétvégén
ott leszek minden rendezvényen, ahol szívesen látnak. Lehet, hogy éppen ezen, vagy csak egy köszönésen múlik?
Csibegép

KIÉ A KULCS?
Az Ifjúsági parkban április 25-én egy kulcskarikán lévõ biztonsági kulcsot és egy kis
kulcsot találtak. A gazdája a szerkesztõségben átveheti.
/H/

Pusztaegresen a fõutcán évekkel ezelõtt
elkezdték építeni a járdát. Az volt akkor az
ígéret, hogy egészen a temetõig elkészül.
Aztán a munka valahogy abbamaradt, és
azt máig se folytatták. Pedig ott volt az
anyag a kultúrház udvarán sokáig. Ahol
nem készült el a járda, ott azóta egyre több
a gödör, és balesetveszélyes. Esõ után a tócsákat kell kerülgetni, és sokszor megmerül benne a járókelõk cipõje is.
Az ígéret szép szó, talán meg kellene tartani.
Pusztaegresi lakosok

Lomtalanítási
bosszúságok
A lomtalanítás elõtt rengeteg fölöslegessé
vált holmi került ki az utcára. Az erre specializálódott „lomizó” csapatok végigjárták a várost, széthányták a lomhalmokat
fém és hasznos tárgyak után kutatva. Volt,
ahonnan még az üzlet elé kitett virágtartót, locsolókannát is elvitték.
Másnap, amikor a Közév dolgozói jöttek,
már jóval kisebbek voltak a lomhalmok.
Vita volt azon, hogy a kirakott autógumit
elvigyék-e. Az egyik lakos panaszolta, hogy
tõle csak hosszas telefonálgatás után szállították el nagy nehezen a kirakott négy gumit. Igazából azt sérelmezte, hogy a többi
helyrõl elvitték a gumit. Akkor tõle miért
nem akarták elvinni?
Végül ez az ügy is jól végzõdött: a Közév kiküldött a gumikért egy teherautót utólag.
Lejegyezte: Hargitai Lajos

Félbemaradt
rendrakás
A Varga-temetõt szépen rendbe tették
ugyan, de üröm az örömben, hogy a keletkezett növényi hulladékot már nem vitték
el. Jó lenne, ha az illetékesek befejeznék a
megkezdett munkát!

Balesetveszély
a postánál
A Bercsényi utcából, a Posta mellett gondot okoz az autóval való kikanyarodás, mivel nem lehet belátni rendesen a fõutcát.
Ezért a biciklisávba kell kiállni, ami viszont
az ott közlekedõ kerékpárosokat is veszélyezteti. Valamilyen megoldást kellene erre a problémára találni, mielõtt baj nem
történik.
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág
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Tehát
gondolkodjunk!
A múlt heti nyílt tér rovatában megjelent
cikkre szeretnék válaszolni.
A „Lordok házánál” a nagybetûs PARK
NEM az önkormányzat, hanem a Közútkezelõ Kht. tulajdona, mely a társasház
gondozásába adta a területet. SOHA
NEM volt parkoló, hanem zöldterület,
ezért a város vezetésének nem kellett ehhez elgondolkodnia. Mivel a társasházban
lakó 18 (nem 26) családnak VAN ESZE,
ezért megelégelték a ház elõtti mocskos állapotokat. Szegény autósok, akik nem szabályosan parkoltak (a táblával jelzett aszfaltozott parkoló a másik oldalon van!), teledobálták a területet mindenféle szeméttel, kezdve a félig megevett szendvicstõl, a
kocsiból kiürített csikktartón át a kakis pelenkáig, amit a társasháznak kellett összetakarítani. Szegény autósok elállták a kapubejárót (amit tilt a KRESZ), és nem
tudtunk a saját udvarunkba bemenni, volt,
hogy 1-2 óráig sem, sõt, volt, hogy a MENTÕ SEM tudott oda bemenni! A turistabuszok nyáron leparkoltak, a kedves utasok
pedig az udvarunkban elintézték a kisdolgukat. A hétvégi éjszakák — az ugyancsak
szegény autósok miatt — számunkra csak
óriási zajjal és mocsokkal jártak.
A 18 családnak joga van pihenni, mivel õk
itt eresztettek gyökeret, ITT ÉLNÉNEK,
ha hagynák õket! Éppen az itt parkoló autók miatt volt magas a balesetveszély, mivel tolattak össze-vissza, mert a másik autóktól nem láttak semmit, pláne nem a bicikliseket! Felháborítónak tartom, hogy
egyesek ÖNZÕ érdekbõl ennyire vakon
gondolkodjanak, ennyire semmibe vegyék
18 család nyugalmát, szépíteni akarását a
város érdekében, önerõbõl. Ha mindenki
követné a példánkat, megszûnne a városban a kosz, és sokkal szebb környezetben
élhetnénk!
Kívánom minden NEM így gondolkodó
embernek, hogy sok éven át legyen része
abban a jóban, amit nekünk a megszüntetett „PARKOLÓ” adott. Annak a sok-sok
embernek pedig szeretnénk köszönetet
mondani, akik dicsérték, segítettek, növényt hoztak és gratuláltak az ötlethez —
belõlük kellene még több Sárbogárdra. A
többiek meg gondolkodjanak, ne csak
csipogjanak!
Részemrõl a témát lezártnak tekintem, ha
valakinek problémája van, söprögessen a
saját portája elõtt! ÉN IS EZT TESZEM!
Egy kezdeményezõ: Gászler Istvánné
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