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Szoci majális napestig

Lázár Ervin-irodalmi emléktúrán voltunk a hétvégén Rácegresen. (Írásunk a lap 2. oldalán olvasható.)

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök május 2-án Sárbogárdra látogatott. A Két Kovács hotel udvarán rendezett szoci majálison vett
részt. (Írásunk a 6. oldalon olvasható.)

Bolondballagás
Az öko Forma-1-es Trabant mögött felvonuló bolondballagók a
rendelõintézettõl kissé még álmosan indultak el, de aztán belemelegedtek a közös játékba! (Írásunk a lap 2. oldalán.)

Birkatolvajok rács mögött
Két testvér a meggazdagodás kalandos módját választotta. Egy
birkanyájra próbáltak kis munkával, de görbe úton szert tenni.
Tudomásukra jutott, hogy Nagylók—Szilfamajorban szép birkanyáj legel, amit csak a villanypásztor véd. Csábító volt számukra a
helyzet, ezért május 3-án egy az általuk használt autóval, és egy
hozzá kapcsolt utánfutóval elindultak, hogy a birkákat megszerezzék. A helyszínre érkezve látták, hogy nem lesz nehéz dolguk.
A major villanypásztor-kerítését áttörték autójukkal, majd 11
anyabirkát felraktak az utánfutóra, és mint akik jól végezték dolgukat, elhajtottak.
A tulajdonos a helyszínre érkezve azonnal észlelte a kárt, és azt
bejelentette a rendõrségen.
A begyûjtött információk és a tanúk vallomása alapján a rendõrök két nap alatt beazonosították a tetteseket. Május 5-én délután az egyik gyanúsítottat (egy dunaújvárosi férfit) elõállították
a sárbogárdi rendõrkapitányságra, majd még aznap a társát,
nagyvenyimi testvérét is elfogták. A gyanú szerint õk követték el a
lopást. Megtalálták a bûncselekménynél használt autót is, amelyet lefoglalt a rendõrség.
A testvérpár ellen eljárás indult.
FMRFK
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Ilyenek voltunk…
Ismét egy újabb generáció érkezett az élet egyik jelentõs fordulópontjához: az érettségihez. Hiába a 18-19 év, ezekben a napokban
érzik magukat a legkevésbé érettnek ezek az iperedett, szeretetreméltó kölykök. Legalább annyira megszeppennek a szinte pillanatok alatt végbemenõ, sokrétû változásoktól, mint a vizsgáktól,
sõt. Egyszerre kell megfelelni a jelenlegi és a jövõbeli iskola követelményeinek, a szülõknek, tanároknak, akik felnõttes komolyságot várnak el a végzõsöktõl. A maturáló ifjak azonban mintha
„csakazértis” gyermetegen viselkednének, még inkább, mint azelõtt — hisz ki ne vágyna maradni önfeledt, gondtalan diák egy
biztonságos, jól ismert „anyaölben”?!

Ezt a vágyat tükrözte a bolondballagás is szerdán reggel. A három
tizenkettedikes osztály az éjszakai szerenádozástól kissé még álmosan indult el a rendelõintézettõl kisgyermeknek, tündérnek,
autószerelõnek, orvosnak, nõvérnek, szakácsnak, háziasszonynak, takarítónõnek, tüntetõnek, hippinek (és még folytathatnám
a sort) öltözve. Aztán egyre inkább belemelegedtek a közös játékba. Az öko Forma 1-es Trabant mögött felvonuló csapat a „Lánc,
lánc, eszterlánc”-ra lejtett a Hõsök terén, majd körbevonatozták
a Penny elõtti parkolót. Itt osztályfõnökeik (Tóth Gabriella, Kozma András, Szagri Miklós) is alaposan szemügyre vették a diákok
által készített járgányokat, maskarákat. A kollégium elõtt, majd a
gimnázium erkélye alatt, végül a tanári szoba ajtajánál adtak
szerenádot. Itt bizony már el-elakadt néhány hang a könnyektõl.
No, és a sok-sok változás között a legnehezebb a társaktól, az iskola családi közösségétõl való elválás. Ezzel megbirkózni annak,
akit szoros szálak fûznek a gimnáziumi barátokhoz, hangulathoz,
szerintem, sosem lehet igazán. Mert itt forrunk együtt zsenge kamaszból ifjú felnõtté, a fõ támfalak a lelkünkben itt épülnek fel.
Persze, mindez a változás küszöbén és közepette nem is tudatosodik az emberben, csak lüktet távoli, furcsa fájdalommal. Elõttünk

kissé ijesztõ homály: mi
lesz, hogy lesz ezután.
Ezért inkább bele sem gondolunk, hanem élvezzük a
diáklétet, amíg csak lehet.
A csütörtöki ballagáson a
búcsúzók arcán ez a különös kettõsség látszott. Még
azokén is, akik egyébként
mosolyogtak, vagy viccelõdtek.
Ilyenek voltunk — énekeltétek többször is az elmúlt
napokban. Maradjatok is
örökre olyanok, amilyennek megismerhettünk benneteket: kedvesek, nyíltak,
tiszták, játékosak, kellõen
komolyak … de csak ha
kell! ;)
Hargitai Kiss Virág

Anyák napja Vajtán
Meghitt anyák napi ünnepséget szervezett a helyi közösség
Vajtán május elsõ vasárnapján, délután, a kultúrházban. A termet tavaszi díszbe öltöztették az ügyes kezek, a falon gyerekrajzok sorakoztak. Minden korosztály ifjai a színpadra léptek,
hogy együtt köszöntsék fel az édesanyákat és nagymamákat.
Versekkel, énekkel, szívhez szóló dallamokkal mondtak köszönetet az odaadó gondoskodásért, szeretetért, amivel a szülõk
láthatatlanul is körbeveszik csemetéiket, családjukat. A mûsor
egy-egy szakaszának végén a színpadról levonulók most nyíló,
kerti virágokkal kedveskedtek az édesanyjuknak, nagymamáiknak, akik elérzékenyülten fogadták a csokrot és a mellé járó
puszit, ölelést.
Hargitai Kiss Virág
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Majális esõvel
Nem volt kegyes az idõjárás május elsején
az ünneplõkhöz Sárbogárdon sem. A borongós idõ lehetett fõként az oka annak,
hogy viszonylag kevés érdeklõdõ jött ki a
programokra. Az Ifjúsági parkban a kis vidámpark is csak negyed gõzzel üzemelt. A
fõzõversenyen résztvevõ 11 csapat se a nap
elõl húzódott a fák árnyékába, hanem az
idõnként cseperészõ esõ elõl kerestek itt
menedéket.
Németh Ferenc már akkor nekikészülõdött a fõzésnek, amikor még senki sehol
nem volt. A versenyre kapott disznóhúshoz
szaporításként hozott még körmöt, csülköt
is, ami igazán nem ártott az ételnek. Ha ehhez hozzátesszük azt, hogy Németh Feri
már ki tudja, hány száz alkalommal készített emlékezetes, ízekben gazdag, bográcsos ételt, nem csoda hát, hogy az õ fõztje
lett a legjobb. A zsûri, amelynek az elnöke
Juhász János polgármester volt, tagjai Sárközi Antal és Nedoba Károlyné, egyhangú-

lag ítéltek így. Akik ebbõl a pörköltbõl
fogyasztottak, bizonyára mind a tíz ujjukat
megnyalták utána.
Vincze Valentin és csapata káposztával tette eredetivé a pörkölt ízét. Õket díjazták a
második nagy fakanállal, harmadik lett a
korábbi május elsejei fõzés gyõztese, Kolonics László Simontornyáról, aki klasszikus pörköltet készített, és csak a versenyre
kapott alapanyagból gazdálkodott.
A tér túlsó oldalán Nedoba Károly és csapata, a FÜBE vendégelte meg egy tányér
babgulyással a kilátogató vendégeket.
A színpadon a sárbogárdi fúvószenekar
mûsora után Ayala kabarémûsorát egy heves zápor mosta el. A hirtelen fölkerekedõ
szél pedig még az egyik sátrat is magával ragadta. Ezért aztán a többi mûsort már a
kultúrházban tartották meg.
Hargitai Lajos

Irodalmi túra a Nagyszederfához
Pálfa és Sárszentlõrinc ifjúsága a magyar irodalom nagyjaira emlékezett a múlt héten.
Május 3-án, szombaton délelõtt Sárszentlõrincen gyülekeztek az
irodalombarátok a Lázár Ervin Könyvtárnál, ahol köszöntõt mondott Demény Károly, Sárszentlõrinc polgármestere.
Sárszentlõrinc jelentõs kisváros volt még a múlt század elején is.
Evangélikus gimnáziumában tanult Petõfi Sándor. Szépen helyreállították azt a házat, amelyben egykor Petõfi lakott. Sok régi ház
ma is épségben áll, emlékeztetve a hajdani jobb idõkre. A település határában, Alsórácegrespusztán született és a felsõrácegresi
iskolába járt Lázár Ervin, két évtizeddel késõbb, mint az ugyanott
nevelkedõ Illyés Gyula.

Több iskola diákjai vettek részt ezen az irodalmi emléktúrán. Ennek elsõ állomása a Lázár Ervin mára már rommá vált, hajdani
szülõháza közelében lévõ, ma is új hajtásokat hozó, évszázados
Nagyszederfa. Ennek árnyékában töltött sok boldog órát gyerekként Lázár Ervin, s itt szövõdött sok mese, színes, tanulságos történet. Ennek az öreg szederfának száz odvában bújtak meg a mesemondó manócskák, s most ezekben rejtették el azokat a feladatokat, amelyeket az ide érkezõ gyerekcsoportoknak meg kellett
oldaniuk.
Olyan vastag ennek a szederfának a törzse, hogy tíz gyerek alig
tudta együtt körülölelni.

Itt mesélte el nekünk az öreg szederfa történetét Földesi János
nyugalmazott sárszentlõrinci pedagógus.
Kis pihenés, némi énekelgetés és egy közös fénykép után indult
tovább a társaság a felsõrácegresi iskolához, ahol Bérdi Imre,
Pálfa vendégszeretõ polgármestere várta finom ebéddel a vidám
társaságot. Ebéd közben a felnõttek még a pálfai borverseny legjobb borait is megkóstolhatták.
Megnéztük az Illyés Gyula-iskolamúzeumot, amely ebben az épületben kapott helyet, majd a régi megkopott iskolapadokba ültünk, hogy megtekintsük a gyerekek elõadását, akik Lázár Ervin
meséibõl adtak elõ részleteket. Ezt az eseményt megtisztelte jelenlétével Vathy Zsuzsa író, Lázár Ervin özvegye. Õ adta át az elõadás után a gyerekeknek az elismerõ oklevelet, és minden gyerekcsoport kapott egy szép nagy tortát.
Másnap, vasárnap is Sárszentlõrincen zajlottak az ünnepi események. Képzõ- és iparmûvészeti kiállítást, gyerekrajz-kiállítást,
színházi elõadást tekinthettek meg az érdeklõdõk, és a jeles napon
megalakult a Lázár Ervin Baráti Kör is.
Május 5-én, hétfõn a pálfai iskolában rendeztek a térség iskolái
részvételével Lázár Ervin meséibõl mesemondóversenyt.
Hargitai Lajos
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Anyák napja Alsószentivánon
2008. május 4-én, vasárnap, délután zsúfolásig megtelt a IV. Béla Általános Iskola
tornaterme, hiszen immár tízéves hagyomány, hogy május elsõ vasárnapján az iskolások ünnepi mûsorral lepik meg az
édesanyákat, nagymamákat. A rendezvény megnyitójaként az igazgatóhelyettes
köszöntötte a megjelenteket és emelte ki
beszédében, hogy az anyák napja ugyanolyan összetartó ünnepnek bizonyulhat a
család számára, mint a karácsony, hiszen
ezen a napon „a családi fészekbõl már rég
kirepült nagy gyermekek” is hazatérnek
egy-egy családi összejövetel erejéig, évrõl
évre köszönetet mondani az édesanyáknak. Ugyanezt az anyák felé áradó szeretetet tette szinte kézzel tapinthatóvá a gyerekek mûsora is, akik versekkel, dalokkal és
színdarabokkal fejezték ki hálájukat a nap
ünnepeltjeinek. Tanulóink hetek óta lelkesen készültek erre a napra, izgatottan
mondogatták a verseket, gyakorolták az
énekeket, de besegítettek a tanító néniknek a díszletek készítésében is. Az igazán
megható rendezvény végén a gyerekek
egy-egy szál virággal is kedveskedtek az
édesanyáknak, nagymamáknak.
Kiss Attila

Anyák napja Cecén

Múlt héten, kedden, délután kedves mûsorral köszöntötték a cecei alsó tagozatos gyerekek az édesanyákat, nagymamákat. A rendezvénynek a kultúrház adott helyet. Minden
osztály saját mûsorral, verses irodalmi összeállítással, mesejátékkal, énekkel mutatkozott be, majd a bemutatkozó gyerekek a színpadról lementek a nézõtérre, és virággal,
puszival köszöntötték édesanyjukat, nagymamájukat.
/H/

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a Sárvíz Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény sárszentágotai tagozatának III. pünkösdi bemutatójára, melyet

2008. május 9-én (pénteken) 16 órakor tartunk az általános
iskola parkjában (rossz idõ esetén a kultúrban).
Fellépnek: Dömény Zsófia—Dömény Krisztián; Ködmön Citeraegyüttes; Aranyalma Néptánccsoport; Kis Sárvíz Táncegyüttes; Rohonczi Dóra—Ladics Gergely;
Csengettyû énekegyüttes; Mezõföld Népi Együttes; Százszorszép Citeraegyüttes;
Tarkabarka Néptánccsoport.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Az iskolai színes rudak nemcsak a számolási készséget fejleszthetik matematikaórákon, hanem a megfelelõ kitartással és
türelemmel rendelkezõknek segíthetik a
hosszú távú koncentrálást is. Ahogy ezt a
IV. Béla Általános iskola diákjai is tették:
egy esõs napközis délután levezetéseként,
kitartó munkájuk eredményeként épült
meg a képen látható torony is.
Kiss Attila
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Varázslatos
Irán
3. rész
Valahol Bam és Kerman között megismerkedtem egy francia
hölggyel, aki idegenvezetõként dolgozott, és most felderítõúton
járt. Korábban hippiként beutazta egész Keletet és Ázsiát.
Kermanban kivettünk egy drágább szobát, hiszen úgyis megoszlott a pénz. Körbesétáltunk a bazárban, de valahogy nem szerettem meg a várost.
Még Schipol repterén, a váróban megismerkedtem egy kedves iráni nõvel, aki meghívott Kermanba. Megragadtam hát az alkalmat
és felkerestem õt. Az unokaöccsét küldte el értem a szállodába.
Kermant így tövirõl-hegyire bejárhattam kísérõimmel. Itt ettem
életemben elõször „faludeye shirazi” és „faludeye kermani” nevû
édességet: rózsavizes lében sûrû, apró, fehér tésztaféle, citromlével borítva. Mennyei eledel abban a forróságban!
Meglátogattunk egy 127 éves épületet is, amit úgy hívnak:
„gonbejabaliyeh” — tevetejjel kevert sárból emelték. A helyi állatkertbe is elmentünk; borzasztó állapotok uralkodnak ott! Kísérõim elvittek az egyetemi könyvtárba, ahol külön, elkerítve ültek a
fiúk és a lányok. Az egyetem kertjében rózsák százai pompáztak.
Este aztán bulira hívott a család. Azt hittem, hogy szállodába kísértek, mert nem láttam a lakás végét. A hatalmas hall több részre
tagolódott, csorgókút csörgedezett csendesen a közepén. Bemutatkoztam külön-külön mind a húsz családtagnak. Vacsorához ültünk; itt kóstoltam elõször 15 éves fokhagymasavanyút, aminek a
receptje máig titkos. Vacsora után átmentünk a hall egy másik részére, ahol a közönség a fal mellett foglalt helyet. Megkezdõdött a
házibuli. Egyre-másra tették fel a jó iráni zenéket, és itt-ott nekiálltak a nõk lengedezni. Mindenki azt akarta, hogy én is lengedezzek velük. Sokáig kellett kéretni, végül aztán minden török tánctudásomat összeszedve beadtam a derekamat. Nagy tapsot kaptam,
és elpirulva foglaltam ismét helyet valahol a távolban. Nem lehetett elbújni, mert aznap este én voltam a középpontban.
Az egyik nagyapa hirtelen felállt kényelmes ülõhelyérõl, elém állt
és valami igen mulatságos dolgot mondhatott felém, amin mindenki nagyot nevetett, csak én nem. Utána visszaült, jött a másik.
Ez valamiféle népi hagyomány lehetett, és a mi lakodalmas kurjantásainkhoz hasonlított, amiket a vacsora alatt dobnak be a
jókedv fokozása céljából.
Éjfél felé mentem vissza a szállásra.
Másnap este kísérõim feltettek egy buszra, és elindultam az éjszakában Shiraz felé.
Korábban évekig tanítottam otthon, és bármelyik országban járok, mindig keresek alkalmat arra, hogy belenézhessek az esedékes ország tankönyveibe. Shirazban szerencsém volt, mert egy pedagóguscsalád látott vendégül, 6 különbözõ korú gyerekkel. Végiglapozgattam hát a könyveiket: felépítésükben, tartalmukban
hasonlítottak a mieinkhez.
Egyik nap meglátogathattam a feleséggel az alsós fiúiskolát, ahol
õ is tanított. A tanáriban a kollégái megteáztattak, és kölcsönösen
kikérdezgettük egymást. Meglátogathattam az összes órát, ami
éppen akkor folyt. Mindegyik hasonlóan mûködött: a gyerekek
összevissza járkáltak, visítoztak, rugdalóztak, vagy a táblára írtak
éppen, néhol a tanító bácsi/néni magyarázott pár nebulónak.
Csönd sehol sem uralkodott. Feltettem a kérdést magamnak: vajon mitõl lesznek késõbb ezek a gyerekek tisztelettudó, udvarias
felnõttekké? Mert azok lesznek!
Az igazgatóval is beszélgethettem az irodájában, bár csak perzsául
tudott. Nem ültünk egyedül — a szoba végében, egy sor széken ott
figyelt három másik férfi tanerõ és még egy külsõs. Vigyáztam,
hogy ne nézzek az igazgató szemébe, csak ötpercenként, öt másodpercre; ezt így illik Iránban egy férfi beszélgetõpartnerrel. A
tanáriban aztán fényképeket készítettem, s miután elbúcsúztam
tõlük az egyik szünetben, hatalmas gyereksereg vetõdött utánam,

akik mind gyakorolni akarták az angoltudásukat. Aláírásokat osztogattam, átérezve, milyen lehet híresnek lenni.
Szállásadó barátnõmmel aztán buszra szálltunk, hátra, a nõi szakaszba. (Ma már oda lehet ülni, ahova akar az ember.)
Ebben a családban mindenrõl szó esett az egyhetes látogatásom
alatt: (konyha)mûvészet, irodalom, földrajz, matek (pedig utálom), politika stb. Meglepõdtem felkészültségükön; egész Iránban azt tapasztaltam, hogy az emberek ott sokkal tájékozottabbak.
Szieszta idején a kislányaiktól tanultam különféle társasjátékokat
és új szavakat. Ha rá került a sor, a férj is ugyanúgy fõzött, ráadásul
finomakat.
Ez a család a lakást egy Shahnaz nevû hölgytõl bérelte, akiknek a
villája a közelben állt. Oda is átmentünk minden este csevegni.
Egyik nap felkerekedtünk és elmentünk Persepolisba, ami a szíriai Palmyra után nekem már nem mondott olyan sokat, de így is isteni érzés volt bóklászni a palota maradványai közt. Éppen lehúzott fejkendõvel, szabadon cseverésztünk egy lépcsõsor tövében,
amikor Shahnaz hirtelen felfigyelt valami neszre, és gyorsan
visszahúzta a fejkendõt. Követtük a példáját. Egy messzi országból érkezett delegáció jött, morcos arcúak és egy nagy kamera
kíséretében.
Estére kelve stoppal visszamentünk Shirazba, és alkalmi kísérõinkkel leültünk piknikezni a városszéli bejárati kapu mellé, egy
széles kõkerítésre.
Másnap kerteket jártunk be. Éppen ingyenes volt aznap a tömegközlekedés a költészet napja miatt. Shiraz pedig a költõk városa.
Amikor Szadi (1184—1292) sírjánál álltunk, észrevettem, hogy
valaki tisztelete jeléül egy élõ rózsabimbót helyezett el a költõ sírján — magával ragadott a látvány, amit sosem fogok elfelejteni.
Este koncertet adtak a síremlék kertjében. Az ország különbözõ
részeibõl érkeztek költõk, zenészek. Ott találkoztam Hafez
ük-ük-ük-ükunokájával is. Ez az ember Hafez verseibõl mondja
meg a jövõt, meg hogy milyen ember vagy. Ha megkérik, felüti a
könyvébõl az éppen kinyíló szakaszt, ránéz a kezdõ sorra, és fejbõl
elmondja szakaszt. Az egész könyvet tudja kívülrõl. Rengetegen
keresik fel. Shahnaz ismeri, úgyhogy én is kaptam hafezi jóslást.
Igaz, nem értettem belõle semmit. Még jó, hogy egy közelben álló
segített törökre fordítani.
Hazafelé egy rozzant családi furgonon mentünk. Ott ültünk a nyitott platón, és pálcikás fagyit szopogattunk.
Aztán elbúcsúztam Shiraztól, és izzott bennem a vágy, hogy folytassam utamat Irán többi részébe.
Folytatása következik.
Gulyás Ibolya
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Szoci majális
napestig
Május 2-án a Hotel Kovács udvarán rendezték meg a szoci családi
majálist. A színes programra az egész megyébõl érkeztek emberek. Ennek egyik oka az is lehetett, hogy a délelõtti programnak
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök volt a vendége. De eljött több
szocialista országgyûlési képviselõ, mint például Ecsõdi László
Gárdonyból, Kálmán András Dunaújvárosból, dr. Szabó Gábor,
a megyei közgyûlés volt elnöke, megyei képviselõ, Lukács Zoltán
országgyûlési képviselõ, az MSZP Komárom—Esztergom me-

dûs János sárbogárdi szõlõsgazda is a dunaföldvári hegyközség
borgenerálisaként.
A borversenyen a lajoskomáromi szõlõsgazdák taroltak. A fehérbor kategóriában Nagy Vilmos és Weiler János olaszrizlingje, a
vörösbor kategóriában pedig Barabás György nedûje kapott nagy
aranyat. (A borverseny díjazottjai alább olvashatók.)
A közös ebéd után a Csámpai Country Táncegyüttes adott mûsort, majd bemutatkozott a Sárbogárdi Csillagok roma táncegyüttes, valamint fellépett Balázs Klári és Korda György. Este tombolasorsolás volt, melynek fõdíját, egy kétszemélyes, egyhetes üdülést martonvásáriak nyerték.
Egész nap szólt a zene, amelyre sokan táncra is perdültek.

Gondolatok a majálisról

gyei elnöke, Berta József, Mezõszentgyögy polgármestere. Tilhof
István, Mátyásdomb polgármestere saját fõzésû kisüsti pálinkájával ajándékozta meg a délelõtt 11 órakor megérkezõ miniszterelnököt, akit dr. Szabadkai Tamás és Szabados Tamás fogadtak.
Gyurcsány Ferenc rövid beszédet mondott az udvaron felállított
színpadon, s a jó idõ reményében kívánt minden megjelentnek jó
szórakozást, majd meglátogatta a fõzõket, megkóstolta a borversenyen legjobbnak ítélt bort és megkóstolta az ebédre fõzött halászlét. Az udvaron sokan kértek tõle aláírást. Egy aláírás közben
eldurrant MSZP-s lufi hirtelen riadalmat keltett a miniszterelnököt körülvevõ biztonsági emberek közt.

A megye több településérõl buszokkal érkeztek csoportok a programokra. A sok vendég ellátására 400 literes, hatalmas üstben
fõzték a pörköltet, egy másik üstben 500 liter halászlé készült. A
Lévai Ferenc által fölajánlott halból pedig 11 bográcsban, halászléfõzõ-verseny keretében, egyéni ételkészítésre is sor került.
Az e napon rendezett borversenyre 61 borminta érkezett. Ezeket
neves zsûri bírálta, amelyben hazai szakemberként ott ült Hege-

Bár az eseményt szoci majálisként hirdették meg, erre nem csak
MSZP-szimpatizánsokat hívtak meg. A rendezvényen mindenkit
szívesen láttak. Az 1.000 Ft-os belépõjegyért egész nap szórakozhatott, ehetett, ihatott minden vendég annyit, amennyi jólesett.
Személyesen gyõzõdhettem meg arról, hogy sok kifejezetten
jobboldali személy is tiszteletét tette a szoci majálison. Többen
családostól jöttek el. Volt, aki a fõzõversenyben vett részt, többen
borukat hozták a versenyre. Mint mondták — olykor kissé zavartan magyarázkodva —, a civil életben félre kell tenni a politikát, és
ha meghívják az embert egy ilyen alkalomra, embertársa iránti
tiszteletbõl is illik elfogadni a meghívást.
És valóban. A politikai ellenségeskedés megszüntetését, az ideológiák mentén ásott árkok betemetését ezek a baráti együttlétek
sokkal inkább segítik, mint az üres szólamok a parlamentben,
vagy az egymásra öntött erkölcsi mûfelháborodások a helyi
képviselõ-testületben.
Érdekes módon nem mindenki gondolta ezt így. Megütközéssel
észrevételezték többen is, hogy bár személyes meghívást is kapott,
nem jött el Juhász János, Sárbogárd polgármestere. Pedig õ az
elõzõ ciklusban, a miklósi pálya és az új posta avatásánál is ott feszített Gyurcsány Ferenc mellett. Akkor még büszkén vallotta
magát hithû kommunistának. Ezen a rendezvényen a város polgármestereként is illett volna megjelennie, hiszen nem minden
nap van miniszterelnök vendége egy városnak.
Juhász János hiánya feledhetõ volt, a rendezvény hangulata viszont valószínûleg sok jelenlévõ számára soha többé vissza nem
térõ, feledhetetlen emlék lesz. Különösen annak fényében, hogy
mind többen gondolják úgy: Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként talán utoljára látogatott el Sárbogárdra. Ez a rendezvény pedig a szoci világ leáldozó napjának egyik utolsó felvillanásaként
marad meg az emlékezetünkben.
A változásokban jó lenne, ha feledhetnénk mindazt, ami rossz
volt az elmúló régiben, és az új világ az eltûnõ hatalom hibáiból tanulva teremtene új nemzeti egységet. Jó lenne, ha nem a régi jó
szakemberek leváltásával kezdenék, hanem elõrelátó okossággal
támaszkodnának mindazokra, akik a régi rendben valódi tudással
voltak képesek felelõsen tenni is az országért, településükért; ha
képesek lennének elválasztani az ocsút a búzától. Vajon le tudják-e vakarni magukról a pártok a bogáncsként bármilyen hatalomra gátlástalanul ráakaszkodó, megélhetési karrieristákat, a
közpénz elsíbolására hajtó gazdasági élõsködõket? Mert a szoci
világnak ez lett a veszte országosan és itt helyben, Sárbogárdon is.
És ez volt, ez lehet a veszte bármelyik más pártnak is!
Hargitai Lajos
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A borverseny eredménye

Fehérborok
1. Fekete János
2. Virág István
3. Horváth István
4. Luczek Tibor
5. Sáfrány Ferenc
6. Flõgl István
7. Horváth József
10. Tilhof István
14. Berta József
15. Nagy Vilmos
17. Gili János
19. Örkényi Béla
20. Kiss József
21. Gróf Ferenc
24. Molnár István
25. Szemzõ Gábor
33. Berkei János
34. Berkei János
42. Bodzai Gyula,
43. Erdélyi József
44. Gál Balázs
45. Márk Tibor
46. Horváth Csaba
47. Kertész László
49. Wanderer Géza
50. Wanderer Géza
51. Tóth Tibor
52. Erdélyi Mihály
53. Erdélyi Mihály
54. Weiler János
57. Szemzõ Gábor
61. Barabás György

Sárbogárd, vegyes, bronz
Sárbogárd, vegyes, oklevél
Rétszilas, zalagyöngye, bronz
Sárbogárd, cserszegi, ezüst
Sárbogárd, zöld veltelini, bronz
Sárbogárd, leányka, arany
Alap, vegyes, bronz
Mátyásdomb, muskotály, ezüst
Enying, vegyes, bronz
Lajoskomárom, olaszrizling, arany, nagy arany
Sárbogárd, vegyes, ezüst
Sárbogárd, zöld veltelini, arany
Sárbogárd, vegyes, bronz
Sárbogárd, vegyes, bronz
Sárbogárd, vegyes, bronz
Sárbogárd, ottonel muskotály, oklevél
Sárbogárd, vegyes, ezüst
Sárbogárd, vegyes 2006, ezüst
Enying, olasz rizling, ezüst
Sárbogárd, tramini, ezüst
Sárbogárd, olaszrizling, ezüst
Sárbogárd, olaszrizling, arany
Sárbogárd, olaszrizling, ezüst
Lajoskomárom, olaszrizling, ezüst
Lajoskomárom, olaszrizling, ezüst
Lajoskomárom, zenit, ezüst
Lajoskomárom, zenit, arany
Lajoskomárom, olaszrizling 2006, arany
Lajoskomárom, olaszrizling, arany
Lajoskomárom, olaszrizling, arany, nagy arany
Sárbogárd, vegyes, oklevél
Sárbogárd, rizling, oklevél

Vörösborok
26. Fekete János
27. Gili János
28. Gróf Ferenc
29. Virág István
30. Kiss József
31. Kehl Imre
32. Horváth József
35. Horváth István
36. Szilveszter János
37. Tilhof István
38. Tilhof István
39. Luczek Tibor
40. Bodzai Gyula
41. Bodzai Gyula
48. Kertész László
55. Zsoldos István
56. Szemzõ Gábor
58. Szemzõ Gábor
59. Szemzõ Gábor
62. Barabás György

Sárbogárd, vegyes, ezüst
Sárbogárd, vegyes
Sárbogárd, zweigelt, oklevél
Sárbogárd, vegyes, oklevél
Sárbogárd, cabernet savignon, arany
Sárbogárd, vegyes (zweigelt, kékfrankos), arany
Alap, vegyes, bronz
Rétszilas, vegyes othello, ezüst
Sárbogárd, vegyes, bronz
Mátyásdomb, vegyes, bronz
Mátyásdomb, kékfrankos, ezüst
Sárbogárd, vegyes, ezüst
Enying, kékfrankos, bronz
Enying, vegyes, bronz
Lajoskomárom, zweigelt, ezüst
Lajoskomárom, zweigelt, bronz
Sárbogárd, kékfrankos, bronz
Sárbogárd, hamburgi rosé, bronz
Sárbogárd, zweigelt, bronz
Nagylók, kékfrankos, arany, nagy arany
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Honnan tudod, hogy magyar vagy?
Ha több tejfölt használsz, mint
ketchupot.
Ha a legfontosabb számodra a vendégeid etetése, még akkor is, ha azt állítják, hogy nem éhesek. Ha pedig tiltakozni mernek, zokon veszed, hogy
nem méltányolják a vendégszeretetedet.
Ha valaki azt mondja, hogy a magyar
nyelv olyan, mint az orosz és más
szláv nyelvek, részletes értekezésbe
bocsátkozol a magyarok eredetét illetõen.
Ha a paprika jelenléte éppen olyan
fontos az asztalon és az ételekben,
mint a sóé és borsé.
Ha tudod, mi az Unicum, és jobban
szereted, mint a Jagermeistert.
Ha sokként ér, hogy a külföldi tévécsatornák nem fõidõben közvetítik a
kajak-, kenu és vízilabda-bajnokságokat.
Ha közlöd valakivel angolul, hogy magyar (Hungarian) vagy, és megkérdezik, hogy éhes (hungry) vagy-e.
Ha van olyan rokonod, akit úgy hívnak, hogy Attila, József, János vagy
László.
Ha bármennyi ideje tanulsz is angolul,
de magyarul számolsz.
Ha tudod, hogy a gulyásnak, amit az
éttermekben szolgálnak fel, köze
nincs ahhoz a gulyásleveshez, amit
valójában eszünk.
Ha meglepõ öröm számodra más magyarokkal találkozni külföldön.
Ha szereted a Túró Rudit, de nem igazán tudod megmagyarázni az idegeneknek, hogy mi a csuda is az.
Ha külföldi barátaid megkérdezik, hiszel-e abban, hogy a Mikulás hozza az
ajándékot december 24-én éjjel, te
zavartan azt válaszolod, hogy a Mikulás december 6-án hoz ajándékot, karácsonykor a kis Jézus hozza a csomagot, ami már 24-én este 6 órakor
ott van.
Ha a palacsinta különösen vékony
nálatok, és ahelyett, hogy összehajtanátok, inkább feltekeritek.
Ha ismered a mondást: három a magyar igazság.
Ha nem beszélsz teli szájjal.
Ha a férfiak állandóan azt mondják
neked, hogy a magyar lányok a legszebbek és legcsinosabbak.
Ha azzal akarnak fölvágni elõtted,
hogy ismerik az országod fõvárosát:
Bukarestet … és nem viccelnek.
Ha vicces akcentussal beszélsz bármilyen idegen nyelvet.
Ha szereted a mákos gubát, és nem
tudod elmagyarázni másoknak, hogy
mi az a mák és mi az a guba. Ha mégis
sikerül, mindenki idiótának fog tartani, hogy megeszed ezt a furcsaságot.
Ha a buszra sietve egy idõs hölgy
(szatyrokkal felpakolva) megelõz téged és elsõként éri el a jármûvet,
majd zihálva ül le és panaszkodik,
hogy milyen öreg és milyen udvariatlanok manapság a fiatalok.
Ha a hüvelykujjaddal kezded a számolást.

Ha 5 percig folyamatosan, egy levegõvel úgy tudsz káromkodni, hogy
nem használod ugyanazt a szót kétszer.
Ha tudod, miért harangoznak minden
délben.
Ha nehézséget jelent számodra kiejteni a w-vel kezdõdõ szavakat az angolban, de az anyanyelveden képes
vagy hosszú, értelmes mondatokat
alkotni csak az ’e’ magánhangzót tartalmazó szavakból.
Ha a vonat még szinte el sem hagyta
az állomást, de te már az otthon készített szendvicsedet majszolod, amiben természetesen paprika, vagy paradicsom és kolbász van.
Ha egy 79 km hosszú tavat (a Balatont) magyar tengernek nevezel, és
képes vagy átúszni.
Ha bármilyen panírozott ételt megeszel, és bármibõl tudsz pálinkát csinálni, még paprikából is.
Ha nem tudsz gépelni az angol billentyûzeten, mert az y és a z föl vannak
cserélve.
Ha tudod a különbséget az s és sz illetve az u és ü között.
Ha tudod, mi a pogácsa, dobostorta,
kürtõskalács, lángos, fõzelék, túrós
gombóc és mindegyiket imádod.
Ha nem kedveled a török és albán
embereket, holott még egyet se láttál
életedben — mert van egy olyan különös elképzelésed, hogy rokonságban állnak valamilyen módon Jumurdzsákkal.
Ha sokkal kreatívabb vagy a csalásban, mint bármely más nemzetiség.
Ha a Micimackó és a Frédi és Béni
sokkal viccesebb magyarra lefordítva, mint eredeti nyelven.
Ha a te nyelveden két szó van a szeretet kifejezésére.
Ha tudod, hogy az „azt a rézfánfütyülõjét” egy káromkodás.
Ha van nálatok szaloncukor, ráadásul
a karácsonyfán.
Ha megünnepled a névnapodat, és a
külföldiek nem értik, miért.
Ha egy jó gyümölcssaláta helyett inkább pálinkát készítesz a gyümölcsökbõl, és persze, esküszöl rá, hogy
gyógyító ereje van.
Ha a gyümölcsökbõl levest is csinálsz.
Ha mindenkit két puszival üdvözölsz
(még a férfiak is egymást).
Ha meg vagy gyõzõdve róla, hogy
minden géniusznak és hírességnek
magyar gyökerei vannak, vagy egyszerûen csak magyarok.
Ha a repülõn gyûjtöd a kanalakat, poharakat, takarókat, magazinokat stb.,
és hazaviszed magaddal azokat.
Ha könnyen ki tudsz ejteni olyan
hosszú szavakat, mint az „elcsenevészesedhetetlenségeskedéseitekért”,
és még a jelentését is tudod.
Ha a moziba inni- és ennivalót csempészel be magaddal a táskádban,
csak hogy pénzt spórolj.
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Szent Benedek regulája szerint
Április 19-én a sárbogárdi Schola Catolica
kórus elsõ távoli szereplésére indult Dörbe, egy 600 fõt számláló kis nyugat-magyarországi községbe.
A kistérségi autóbuszt az énekkar tagjain
kívül barátok, családtagok töltötték meg.
Mészáros János atya is elkísért bennünket.
Ifjú karnagyunk, Bakonyi István jelesre
vizsgázott szervezésbõl.
Elsõ megállóhelyünk Pannonhalma volt.
Az apátság impozáns épülete egy domb tetején található, már messzirõl is gyönyörködhettünk benne. Az itt élõ szerzetesek
Szent Benedek reguláját követik. A pannonhalmi bencés közösség közel ötven tagot számlál. A monostor mellett ma is egy
több mint háromszáz diákot befogadó
gimnázium és kollégium mûködik, mely az
ország legjobbjainak egyike.
Nagy élmény volt idegenvezetéssel a bazilikában, a Mátyás király korabeli kerengõben, és a klasszicista könyvtárban nézelõdni, és átélni, hogy egy élõ szerzetesközösség mindmáig eredeti rendeltetésüknek
megfelelõen használja õket.
A kollégiumban elfogyasztott ebéd után
Csornára indultunk. A fõtéren áll a Premontrei Apátság épülete, mely szépségével hirdeti Isten dicsõségét. Itt megismerkedtünk Márton O. Praem szerzetes atyával, aki Dör plébánosa is. Közvetlen, humoros, kedves stílusával két perc alatt a
szívünkbe lopta magát. Bemutatta nekünk
a Nagyboldogasszony Székesegyházat, valamint Csorna másik, modern stílusban
épült katolikus templomát is, aminek
ékessége a hatalmas méretû oltárkép,
Aba-Novák-freskó.
A monostor tiszta, szépen felújított épületét járva többünkben felmerült a gondolat,

hogy milyen jó lenne ebben a csöndességben, nyugalomban tölteni pár napot.
Mi azonban most énekelni jöttünk, így
folytattuk utunkat Dörbe. A plébánián
nagy sürgés-forgás fogadott bennünket. A
hirdetõtáblán Márton atya számítógéppel
készült meghívója díszelgett, amelyen egy
kórus képe látszott, a mi arcainkkal montírozva. Meghatódtunk.
A templomban a szentmisét János atyánk
vezette, mi pedig gitáros énekekkel közremûködtünk. A hívek kitartottak, szívesen
maradtak, így „teltház” elõtt énekelhettünk tovább.

Tetszést arattak az egyházi mûvek, népdalfeldolgozások, és az elmaradhatatlan spirituálé. Furulyával, fuvolával, ütõhangszerekkel is színesítettük az elõadást. Õszintén átéltük a közös éneklés örömét.
Örömünket fokozta a finom vacsora is,
amelyet a döriek szeretettel tálaltak, kínáltak. Márton atya vidámsága dalra fakasztotta vendéglátóinkat is, így együtt énekelve búcsúztunk egymástól.
Igazi közösségformáló kirándulás, szereplés volt ez.
Reméljük, lesz még hasonló élményekben
részünk!
Bodoki Györgyné

„Tüzes” rajzpályázat
Tûzmegelõzés otthonunkban címmel rajzpályázatot hirdetett a körzetben élõ gyermekeknek a sárbogárdi tûzoltóság két korcsoportban: 1-2. illetve 3-4. osztályosoknak. Összesen 62 rajz érkezett a pályázatra. Az ajándékokat (színes filcek, zsírkréták, oklevél stb.) a tûzoltóság két munkatársa, Sipiczki János és Boros István, meglepetésszerûen adták át a helyezetteknek
az osztálytermükben, szerdán délelõtt. Az
elsõ korcsoport mindhárom, valamint a
második korcsoport harmadik helyezettje
a Mészöly Géza Általános Iskola diákjai
közül került ki: I. Molnár Fanni Andrea 2.
c, II. Szabó Levente 2. b, III. Kiss Zsófi 2. b;
III. Horváth János 3. b. A második korcsoportban I. lett Hír Kitti, II. Pap Norbert,
mindketten az alsószentiváni iskola 4. osztályából. Mindegyikõjüknek gratulálunk!
Hargitai Kiss Virág
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Az Optimista Ügynökség
az 1 % gyarapításában segít
Az 1997 óta mûködõ Egy Optimista Magyarországért Alapítvány keretében, 2007-ben létrejött Optimista Ügynökség elsõdleges célja a társadalmi
célú tevékenységeket támogató cégek nonprofit szervezettel való összehozása, valamint kommunikációs tevékenységük segítése.
Januárban sikeres kampányt szerveztünk, melynek eredményeként 20 kórház ingyen vírus- és behatolás-védelmi megoldást kapott a komplett számítógépparkjára. Az adomány értéke 50 millió forint volt, amely igen nagy segítséget jelentett a kórházak számára, akiknek pénzügyi kerete ritkán biztosít fedezetet az ilyen informatikai fejlesztésekre.
— A kórházi kampány sikerén felbuzdulva elhatároztuk, hogy segítséget
nyújtunk az alapítványoknak, egyesületeknek, civil szervezeteknek, akik az
adó 1+1 %-át gyûjtik, hogy együtt többet tehessünk egy optimista Magyarországért — nyilatkozta Rózsahegyi Márk, az ügynökség vezetõje.
A jelenlegi kampányunk célja kettõs. Egyrészt az adófizetõkben tudatosítani szeretnénk, hogy 1+1 %-kal rendelkezhetnek. Az elsõ 1 %-ot adószámmal, a második 1 %-ot technikai számmal rendelkezõ szervezetnek
adhatják. Adja, s ne hagyja! Fontos: ha valamelyiket nem adja, hanem
hagyja, akkor az elveszik, tehát nem kerül vissza a civilekhez. Másrészt
együttmûködést ajánlunk a civil szervezetek számára, hogy a második 1 %
gyûjtésébõl olyan közös kezdeményezést valósítsunk meg, melyet egymás
nélkül nem tudnánk.
Együtt többet tehetünk egymásért, mivel nem elveszünk egymástól, hanem hozzáteszünk.
A programról az érdeklõdõk a www.optimistaklub.hu/hir.php?idx=571
linken, vagy az Optimista Ügynökség rovatunkban bõvebben olvashatnak.

9

VÁROSI
GYERMEKNAP
2008. május 24., szombat
Sárbogárd, Hõsök tere,
9-tõl 13 óráig

Adó 1%

Program:
CSODAKÚT — A GABALYDA BÁBSZÍNHÁZ
ELÕADÁSA;
BÍRÓ KRISZTI GYERMEKMÛSORA;
ÓRIÁSCSÚSZDA;
KÉZMÛVES-JÁTSZÓHÁZ;
ARCFESTÉS;
TÛZOLTÓBEMUTATÓ;
RENDÕRSÉGI BEMUTATÓ;
ÜGYESSÉGI VETÉLKEDÕK.
Mindenkit szeretettel várunk!

A sárbogárdi Templomunk Alapítvány kéri Önöket, hogy adójuk 1
%-ának felajánlásával járuljanak hozzá a római katolikus templom és plébánia felújításához.

TÁJÉKOZTATÁS

Egy Optimista Magyarországért — www.optimistaklub.hu

Adószám: 18490499-1-07
Köszönjük felajánlásukat!

Különbözõ egyesületek, alapítványok adószámait
a Bogárdi tévé képújságában olvashatják.

Felhívjuk Sárbogárd város lakosságának figyelmét, hogy a 2008. május 24-én (szombat), a Hõsök
terén, 9.00 és 13.00 óra között tartandó városi
gyermeknapi rendezvény miatt a tér egy része lezárásra kerül.
Megértésüket köszönjük!

Felhívás rendészeti pályára irányító tábor
cigány/roma származású tanulók részére
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Civilkapcsolati és
Esélyegyenlõségi Osztálya az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Oktatási Fõigazgatóságával, valamint az Európai Roma Rendvédelmi
Bajtársi Közhasznú Egyesülettel együttmûködve pályára irányító tábort
szervez azoknak a cigány származású fiataloknak, akik a rendvédelmi,
vagy rendészeti (tûzoltóság, katasztrófa-elhárítás, rendõrség) szerveknél szeretnének elhelyezkedni.
A tábor idõtartama: 2008. június 23—27.
Helyszíne: Budapest, Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola.
A résztvevõk áttekintést kapnak a különbözõ szervek munkájáról, a felvételi követelményekrõl. A tábor a résztvevõk számára térítésmentes.
A jelentkezés elfogadásáról értesítést küldünk, mellékelve a részletes
programot.

Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik gimnázium, vagy szakközépiskola nappali tagozatán 2008 szeptemberében kezdik meg a 11. vagy a 12.
tanulmányi évfolyamot, vagy érettségivel rendelkeznek, de még nem töltötték be a 20. életévüket.
Beküldendõ: önéletrajz, a 11. évfolyam év végi, lezárt bizonyítványának
hiteles másolata (az idén érettségizõ esetén), vagy az érettségi bizonyítvány másolata, ha már érettségizett; támogató nyilatkozat a helyi kisebbségi önkormányzattól, vagy cigány civil szervezettõl, ennek hiányában a település jegyzõjétõl.
Jelentkezési határidõ: 2008. június 9.
Cím: ÖTM Civilkapcsolati és Esélyegyenlõségi Osztály, 1903 Budapest,
Pf. 314.
További információ kérhetõ: Rostás Krisztina romaügyi referenstõl, telefon: 06 (1) 441 1157.
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A régi május 1-jékre emlékezve
Nem tehetek róla, de minden május 1-jén
még ma is egy megmagyarázhatatlan eufórikus érzés kerít hatalmába. Így volt ez
most is. A keleti fekvésû kis szobámba kora reggel besütött a nap, az ablakommal
szembeni ágon már a második kis vadgalamb próbálgatja a szárnyait, gyönyörû
zöld minden, a fák, bokrok, fû, virágzik a
labdarózsa. Kimentem kávét fõzni a konyhába, és egyszer csak azt vettem észre,
hogy dúdolom: „Itt van május 1-je, énekszó és dal köszöntse…”
Imádom a májust, az illatokat a levegõben,
a gyöngyvirágot, ami most nyílik, nem tudok betelni az illatával!
Az 50-60 évvel ezelõtti május 1-jei felvonulás jut eszembe, ami a Rákosi-korszakra
esett. Általános iskolás voltam akkor. Már
reggel korán keltem, megmosakodtam a
finom Caola szappannal, felöltöztem a
szép, sötétkék, rakott szoknyámba, fehér
blúzba, térdzokniba, fekete fél lakkcipõbe,
piros úttörõnyakkendõt kötöttem. Sípom
is volt, fújtam sokszor, ha kellett, ha nem.
A két copfomba nagyanyám taftszalagot
kötött, amit mindig vasalni kellett.
Így indultam reggel 8-ra az iskolába május
1-jén, ahol az udvaron gyülekeztünk. Útközben a zsebkendõmmel letöröltem a
port a fekete lakkcipõmrõl, mert nagyon
kényes kislány voltam, vigyáztam a ruhámra is.
Tanárok kíséretében indultunk el a felvonulásra, ami 9-kor kezdõdött. Az iskolások
után vonultak az üzemek, hivatalok dolgozói, majd a tûzoltók trombitazenekara zárta a sort, akik majd megszakadtak a trombitafújásban, a legtöbbször a Himnuszt is
hamisan játszották. Sok indulót fújtak,
amire lépkedtünk.
Az iskola udvarán elõzõleg kiosztották a
félméteres arcképeket (Sztálin, Rákosi,
Lenin, Marx, Engels, Éljen május 1-je!, Éljen Rákosi! Éljen a párt! feliratokkal),
amiket a felvonuláson végig vinni kellett,
egészen a felállított tribünig, ahol a bácsalmási helyi vezetõk (párttitkár, tanácselnök, üzemvezetõk) már elfoglalták a helyüket. Aztán véget nem érõ beszéd következett, amit már mindenki unt, így hát köz-

A kép illusztráció

ben a felvonulók a felállított sátrak, a sör,
virsli és lacipecsenye illata felé szállingóztak.
Mi, iskolások közben a táblákat a bokrokba hajigáltuk szanaszét, mert nem bírtuk
már tartani azokat, olyan nehezek voltak.
A beszédet a tánccsoportok mûsora követte.
Jó pár év múlva, amikor már a bácsalmási
járási tanácsnál dolgoztam, s pár év múlva
férjhez mentem Kalocsára, ott is folytatódtak a szép május 1-jei felvonulások. Mindenki a munkahelyén gyülekezett, én a tanácsnál, férjem a bíróságon. A felvonulásra kötelezõ volt elmenni. Aki nem ment el,
azt másnap a munkahelyi vezetõk felelõsségre vonták, és a jutalomosztásnál figyelembe vették, mint rossz pontot.
Emlékezetesek voltak ezek a kalocsai május 1-jei felvonulások, de ekkor már nem
Rákosi és Sztálin arcképeit vitték a felvonulók, hanem Kádár Jánosét és Leninét.
A széles kalocsai fõutcán szép kalocsai
népviseletbe öltözött táncosok vonultak
végig, fejükön borosüveggel. A cigányzenekar húzta a talpalávalót.
Miden üzem, hivatal dolgozói külön csoportokban mentek, az egészségügyi dolgozók, orvosok, bírósági, ügyészségi, tanácsi
dolgozók, a postások kerékpárral, aminek
a küllõk közé krepp-papírból készítettek
nemzeti színû díszítést.
„Felvonultak” a bölcsõdések gumirádlis
kocsin, amit két nagy muraközi ló húzott.

A kocsira feltették a rácsos kiságyakat, a
csöppségek parget (puha, pamut anyag),
piros pettyes, kantáros „egyenruhában”, a
kiságyakban kiflit majszolva „vonultak”, a
gondozónõk mellettük ültek, mert volt, aki
bömbölt végig az úton.
Az óvodások ugyanígy vonultak, csak õk
sós perecet ropogtattak, és óvónõk vigyáztak rájuk.
Közben szólt az induló, a tûzoltózenekar
fújta torkaszakadtából, és a hangszórókból indulókat közvetítettek. Mindenki integetett a tribün felé, a vezetõk is vissza.
Délután aztán a dolgozók majálisokat
szerveztek, bográcsban fõztek.
A férjem már alig várta, hogy a sátrakhoz
szabaduljon. Ott találkoztunk, evett, ivott
mindenki ingyen, de volt lacipecsenye,
borkóstoló is. Egyliteres meg 2 dl-es szép,
csatos üvegekben árulták a bambit; olcsó
volt, lehetett belõle kapni citrom- és narancsillatút. Kátránykivonatot tartalmazott ugyan, de mindenki vedelte, más üdítõ
nem volt, csak málnaszörp. Volt 1 literes
családi sör is, világos és barna.
Mire véget ért dél körül az ünnepség, a körömcipõm vérhólyagot tört a lábamon, de
még így is szép volt ez a nap. Soha nem felejtem el ezeket a május 1-jéket.
Mindenki szépen felöltözött, nem volt senkin sportcipõ, dzseki, farmer; a férfiak is
öltönyben voltak, a nõk szoknyában, nem
nadrágban. Szép, csinos divat volt akkor.
Ezeknek a régi május 1-jéknek volt egy különös lelkesítõ hatása, amit már visszahozni, megismételni nem lehet. Boldog vagyok, hogy mindezeknek részese lehettem,
ennyi év távlatából is.
A május 1-je hosszú évtizedek óta a munkásosztály nagy demonstrációja volt, de
ma már — amióta nincs igazi munkásosztály — megszûnt a lelkesedés is. A fiatalokból hiányzik a hév, csak a szabadidõnek
örülnek. Inkább wellnessprogramokat,
vagy autós kirándulásokat szerveznek.
Kár, hogy a régi majálisok kimentek a divatból!
Dr. Gulyásné Rózsika

Kézilabda május 1-jén
Május 1-jén Simontornyán kézilabdakupát rendeztek három csapat részvételével.
A hazai, volt NB II-es játékosokból álló
együttes ellenfelei az Alapi Öregfiúk és a
sárbogárdi kézilabda-bajnokság során bemutatkozó Gréta Bútor csapata voltak.
Az izgalmas mérkõzéseken a következõ
eredmények születettek:
Simontornya—Gréta Bútor 18-16
Alapi Öregfiúk—Gréta Bútor 26-22
Simontornya—Alapi Öregfiúk 20-18

A hazai csapat nagyon örült a gyõzelemnek, második helyen az alapiak, harmadikként a Gréta Bútor végzett.
Gólkirályi címeket is
osztottak: Fekti Tamás
és ifj. Bodoki György
lõtték a legtöbb gólt.
Szívesen szurkolunk
máskor is a fiúknak!
Tudósítónktól
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Sárszentmiklós–Kisláng 1:0 (0:0)
Sárszentmiklós, 400 nézõ, vezette: Pánczél.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Csanaki, Szabó L., Szarka, Emperger, Vámosi
(Tórizs), Salga, Markovics, Káli (Zámbó),
Král (Szabó Z.). Edzõ: Horváth Csaba.
Kisláng: Kiss, Willending, Rehák, Hegyi,
Bekõ, Tárkányi, Paluska, Kovács, Prágai
(Lórizter), Kleiber (Erdei), Maszlag. Edzõ: Bekõ Balázs.
A mérkõzés tétje nagy volt mindkét csapat
számára, mivel egy esetleges vendéggyõzelem esetén pontazonossággal beértek volna bennünket.
Ennek megfelelõen óvatos játékkal, a biztonságos védekezést elõrehelyezve kezdett mindkét csapat, mely rányomta a bélyegét a játékukra.
Ismét beleestünk abba a csapdába, hogy
hosszú indításokkal próbálkoztunk, és
nem a sok passzos, úgynevezett földön zajló játékot erõltettük. Ennek megfelelõen
az elsõ játékrészben igazi gólszerzési lehetõsége nem volt egyik csapatnak sem.
Már az elsõ félidõ vége felé érzõdött, hogy
csapatunk kezd a földön játszani. A második játékrész elején Salga a védõk fölött átemelt labdáját Král a hálóba spiccezte. Ettõl azt vártuk, hogy majd felélénkül a játék,
mely részben meg is valósult, de inkább a
küzdelem dominált.
Csapatunk folyamatosan elkezdte összeszedni sárga lapjait, csak a betervezett 3

A Femol-csoport
eredményei:
Mezõszilas SE–Adony 0-2 (0-1)
Gólszerzõ: Csanádi, Auer. Ifjúsági mérkõzés: 0-3.
Kisapostag–Sárbogárd SE 3-0 (1-0)
Gólszerzõ: Pék, Bozó, Takács. Az ifjúsági
mérkõzés elmaradt.
Enying–Káloz 1-5 (0-2)
Gólszerzõ: Pudelka, illetve Májer Gy.,
Májer D., Szabó, Stivi, Molnár. Ifjúsági
mérkõzés: 0-4.
Zichyújfalu–Seregélyes 1-5 (0-3)
Gólszerzõ: Újfalusi, illetve Kosaras, Bencsik, Ladányi, Imre, Tömör. Ifjúsági mérkõzés: 0-4.
Cece–Lajoskomárom 2-0 (1-0)
Gólszerzõ: Juhász, Klazer, illetve László.
Ifjúsági mérkõzés: 11-1.
LMSK–Füle 1-2 (1-1)
Gólszerzõ: Nyikos, illetve Balla, Horváth.
Ifjúsági mérkõzés: 0-0.
Mezõfalva–Baracs SE 0-1 (0-1)
Gólszerzõ: Bódi. Ifjúsági mérkõzés: 4-4.
Pálhalma–Tác-Csõsz 9-2 (4-0)
Gólszerzõ: Reichardt (3), Tóth, Kóczián
(2), Romhányi, Sztanó, Fehér, illetve
Nagy, Babai. Ifjúsági mérkõzés: 13-2.

sárga helyett jelentõsen többet kaptunk
egy Tórizsnak kiosztott piros mellett.
Felvetõdik a kérdés: mi az, hogy tervezett
sárga lap?
Mivel Csór csapta visszalépett, ezért ezt a
mérkõzést nem tudjuk lejátszani, de a bajnokságba ugyanúgy beleszámít, mint egy
lejátszott meccs, tehát a három sárgások
lapjai törlõdnek, így ezt a meccset kell kihagyniuk. Ezt remekül teljesítettük —
minden játékosunk, akinek kapnia kellett,
meg is kapta, de mint írtam, messze túlteljesítettük a szintet.
Összegezve a látottakat: egy nagy iramú,
küzdelmes mérkõzésen jogosan tartottuk
itthon a 3 pontot az igencsak jó játékerõt
képviselõ kislángi csapat ellen.
Az elmúlt héten az ünnepek miatt elkéstem a cikkem leadásával, ezért nem jelent
meg, de azért az Aba elleni diadal mellett
szó nélkül nem lehet elmenni. Egy olyan
mérkõzésen gyõztünk, ahol szinte senkit
nem lehetett kiemelni a csapatból, mert
mindenki nagyszerûen játszott. Ez volt az a
mérkõzés, melyen a hazai csapatnak egyetlen percig sem adtunk esélyt a gyõzelemre,
és a 2:1 arányú gyõzelmünk Abára nézve
hízelgõ.
Eddig nem rossz a tavasz, mivel egyetlen
vereségünk van, mondhatjuk menetel a
csapat. Az eddig szerzett 42 pontunkhoz
hozzászámíthatjuk a 3 pontot, majd a hazai környezetben igencsak veszélyes Szabadegyházára látogatunk egy hatpontos
mérkõzésre.

Ifjúsági mérkõzés:
3:1 (1:1)
Ifjúsági csapatunk tartósította az Aba elleni formáját, ahol egy nagyszerû felfogású,
küzdeni tudásból jelesre vizsgázott csapatot láthattunk, mely ennek eredményeként
ismét gyõzelmet könyvelhet el magának.
Ismét bizonyították a srácok, hogy igenis
tudnak focizni. Ha fejben rendben vannak,
bárkit le tudnak gyõzni.
Szabó Béla

A Roneko-csoport
állása:
1. Velence
24 18
2. Alba Regia
24 16
3. Bicske
24 16
4. Kápolnásnyék
24 16
5. Sárszentmiklós
24 12
6. Polgárdi
24 12
7. Szabadegyháza
24 12
8. Kisláng
24 11
9. Sárosd
24 10
10. Aba-Sárvíz
24 9
11. Etyek
24 8
12. Bakonycsernye
24 6
13. Sárszentmihály
24 8
14. Iváncsa
24 6
15. Pusztaszabolcs
24 3
Csór visszalépett a bajnokságtól.

1
4
3
2
6
5
1
3
2
4
5
8
1
6
3

5
4
5
6
6
7
11
10
12
11
11
10
15
12
18

68-29
66-29
67-30
63-29
46-28
35-29
38-36
38-34
43-47
33-32
34-48
31-39
36-72
34-49
22-70

55
52
51
50
42
41
37
36
32
31
29
26
25
24
12

A Déli-csoport
eredményei:
Rácalmás–Besnyõ 0-0
Dég–Nagyvenyim SE 1-2 (0-1)
Gólszerzõ: Budai, illetve Pukánszky (2).
Perkáta–Kulcs 3-2 (1-2)
Gólszerzõ: Palóka (2), Szabó, illetve Varjú, Hadnagy.
Elõszállás–Sárszentágota 4-5 (1-0)
Gólszerzõ: Kiss (2), Puskás, Harasztia, illetve Tóth (4), Csere.
Mezõkomárom–Vajta 1-7 (1-3)
Gólszerzõ: Duljánszki, illetve Polyák (2),
Simon (2), Pintér (2), Kovács.
AEK Beloiannisz–Alap 3-1 (2-0)
Gólszerzõ: Fülöp (2), Szotirisz, illetve Imre.

A Déli-csoport állása:
1. Nagyvenyim
20 17
2. Dég
21 14
3. Sárszentágota
20 14
4. Beloiannisz
20 12
5. Alap
20 11
6. Besnyõ
20 8
7. Nagylók
20 8
8. Rácalmás
21 6
9. Elõszállás
21 6
10. Vajta
20 5
11. Kulcs
20 4
12. Perkáta
20 3
13. Mezõkomárom
21 2
Besnyõtõl 4 büntetõpont levonva.

2
4
3
4
4
6
2
8
4
2
5
-

1
3
3
4
5
6
10
7
11
13
11
17
19

93-24
55-18
59-32
51-35
52-24
38-39
43-54
40-40
44-40
35-47
31-51
20-87
22-92

53
46
45
40
37
26
26
22
22
17
17
9
6

A Femol-csoport
állása:
1. Pálhalma
24 21 1 2
2. Adony
24 16 4 4
3. Seregélyes
24 15 3 6
4. Baracs
24 14 4 6
5. LMSK
24 12 4 8
6. Cece
24 10 5 9
7. Káloz
24 10 4 10
8. Kisapostag
24 9 5 10
9. Mezõszilas
24 8 6 10
10. Lajoskomárom
24 8 2 14
11. Enying
24 7 5 12
12. Tác-Csõsz
24 6 7 11
13. Mezõfalva
24 11 6 7
14. Sárbogárd
24 6 4 14
15. Zichyújfalu
24 5 5 14
16. Füle
24 1 1 22
Mezõfalvától 15 büntetõpont levonva.

92-21
63-20
78-40
44-20
41-33
46-43
50-37
40-42
57-51
29-61
42-62
45-59
37-30
31-66
31-66
18-102

64
52
48
46
40
35
34
32
30
26
26
25
24
22
22
4

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Kaptok erõt
„Nem a ti dolgotok, hogy olyan idõkrõl és alkalmakról tudjatok, melyeket
az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erõt kaptok, amikor eljön
hozzátok a Szentlélek.” (ApCsel 1,7-8)
Korunk egyik legnagyobb kérdése az erõ,
az energia kérdése. A régi erõforrások,
mint a szén és olaj kimerülõben vannak,
miközben az óriásira nõtt iparnak egyre
több energiára van szüksége. Több energiát! — ez ma a jelszó az egész világon. A tudósok és kutatók minden fáradozása arra
irányul, hogy új erõforrásokat találjanak.
Találtak is már egy hatalmas új erõforrást:
az atomenergiát. De még nem dõlt el, hogy
ez a felfedezés az emberiség javát, vagy
pusztulását fogja szolgálni.
Az energia kérdése azonban nemcsak
anyagi, hanem szellemi és lelki vonatkozásban is fennáll, sõt, ezen a téren még súlyosabb az erõ hiánya. Bárhová tekintünk,
mindenütt megdöbbentõ erkölcsi hanyatlást és gyengeséget találunk. Nem kivétel e
szomorú jelenség alól a keresztyénség
sem. A gyülekezetek, a keresztyén családok, hívõ emberek tele vannak szeretetlenséggel, közönnyel, és alig különböznek
a világ fiaitól. A múltkor hallottam egy férfiról, aki teljesen tönkretette családja életét. Amikor számon kérték tõle, hogyan tehet ilyet keresztyén ember létére, így felelt:
„Tudom, hogy mindenért én vagyok a
hibás, de mit csináljak, ha nincs erõm arra,
hogy másként éljek.”
Ez a lelki erõhiány egyébként nem új jelenség a világban. Amikor Jézus eljött, még a
választott nép körében is csupa erõtlenséggel és elesettséggel találkozott. De számára ez nem jelentett meglepetést, ismerte õ jól az ember valódi állapotát, s éppen
azért jött, hogy segítsen rajta. „Jézus bejárta a városokat és falvakat mind, tanított
zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erõtlenséget.” (Mt 9,35)
Amikor pedig meghalt a golgotai kereszten, akkor nemcsak azért áldozta oda életét, hogy bûnbocsánatot nyerjünk, hanem
azért is, hogy egy új lelki erõforrást biztosítson számunkra. Mennybemenetelekor
ennek ígéretével búcsúzott tanítványaitól:
erõt kaptok, amikor eljön hozzátok a
Szentlélek.
Ez a nagy jézusi ígéret teljesedett be Pünkösd napján. Isten Szentlelke kitöltetett a
tanítványokra, s hogy ezzel csakugyan erõt
is kaptak, az hamarosan kiderült. Elég
csak a tanítványokra tekintenünk: milye-

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben
35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

nek voltak Pünkösd elõtt, és milyenek
azután, hogy beteltek Szentlélekkel.
1. Nagypénteken valamennyien szétfutottak, valójában nemcsak Péter, hanem
mindnyájan megtagadták Mesterüket.
Pünkösdkor egyszeriben eltûnik minden
félelmük és gyávaságuk. Azonnal bátran
kiállnak és hirdetik Krisztust. Mert most
már van erejük Mesterük vállalására és
megvallására.
Az apostoli bizonyságtételre megszületik
az elsõ gyülekezet. Azt olvassuk róla, hogy
mindenük közös volt, napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a
templomban. Hogyan történt meg ez a
csoda? A Szentlélek ereje gyõzedelmeskedett itt az emberi természeten és forrasztotta össze testvéri közösséggé õket.
István vértanút megkövezték. Amikor hullottak rá a kövek, megnyílt elõtte az ég és
gyilkosaiért imádkozott. Hogyan volt erre
képes? Úgy, hogy Szentlélekkel telve tekintett az égre, és erõt nyert a szenvedésre,
mártírhalálra. Késõbb Pál apostol is így
tesz bizonyságot: Mindenre van erõm a
Krisztusban.
Folytathatnám tovább az elsõ keresztyének csodálatos életének a példáit, amelyekkel nemcsak az Apostolok Cselekedeteirõl írott könyv van tele, hanem késõbb a
történetírásban is találkozunk, s amelyek
mind-mind arról tanúskodnak, hogy a
Szentlélek ereje szó szerint újjáteremtette
õket, és egy új társadalmat hozott létre: az
Isten családját, az Anyaszentegyházat. Az
elsõ gyülekezetekben hatalmasan munkálkodó erõ volt az, amely meghódította az
akkori világot.
2. Igen, ez akkor valóban így volt, de már
régóta nincs így és nem is szükséges, hogy
így legyen — mondják némely teológusok
és kegyességi irányzatok. Mert a Pünkösd
egyszeri és megismételhetetlen eseménye
az üdvtörténelemnek. Akkor azért volt
szükség a Szentlélek csodálatos megnyilvánulásaira, mert még nem volt Egyház és
nem volt Biblia. Amióta azonban lezárult a
bibliai kinyilatkoztatás, nincs szükség új
Szentlélek-kitöltésekre és kegyelmi ajándékokra.
Hogyan? — kérdezem én, s kérdezhetjük
mindnyájan. Hiszen éppen a Biblia beszél
nekünk arról, hogy a keresztyén élet túl
van a mi emberi lehetõségeinken. Megromlott emberi természetünk miatt képtelenek vagyunk Krisztus követésére. De
nem is abban áll a Krisztus válsága, hogy a
Tízparancsolat követelményét a Hegyi Beszéd magasságára emelte és annak teljesítését követelte volna, hanem abban, hogy
az õ követéséhez szükséges erõvel is megajándékoz bennünket.

Mindezt úgy is kifejezhetjük, hogy Krisztus
válságának két oldala van: az egyik a bûnbocsánat ajándéka, a másik a Szentlélek
ajándéka. Féloldalú evangélium az, amelyben csak a bûnbocsánatról van szó. Sajnos,
a legtöbb helyen ezt a féloldalú evangéliumot hirdetik. Én is ezt hallottam diákkoromban, és sokat is bosszankodtam rajta.
Ugyanis a mi tiszteletesünk is olyan szépen
elmondta, hogy mit kíván tõlünk Isten, aztán így fejezte be a prédikációját: „Ehhez
azonban, kedves testvéreim, nekünk nincs
erõnk, Isten segítségére van szükségünk.”
Minek mondja akkor, ha úgysem teljesíthetjük? — morogtam magamban. Késõbb
aztán, amikor már magam is igehirdetõ
lettem, én is ugyanígy prédikáltam. Hol hibáztunk akkor mégis? Abban igazunk volt,
hogy a magunk erejébõl nem tudunk engedelmeskedni, és azt is jól mondtuk, hogy
Isten segítségére van ehhez szükségünk.
Csak azt nem mondtuk el, hogy miben áll
Istennek ez a segítsége. Holott éppen ezen
a ponton kellett volna „rákapcsolnunk” és
hirdetnünk a „teljes” evangéliumot: „erõt
kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek”. Szentlélek nélkül viszont erõtlen marad a keresztyénségünk.
3. Az erõtelen keresztyénségben pedig
sokkal több a kínlódás, mint az öröm. Az
erõtelen hívõ ember tele van lelkiismeret-furdalással, önváddal. Vagy, ami még
ennél is rosszabb: megalkuvással és képmutatással, amikor már nem bírja a belsõ
feszültséget elhordozni. Akkor így kezd
beszélni: Isten nem követelhet tõlünk
olyan új életet, amelyhez õ erõt is ad nekünk. És éppen ez a megváltás. Éppen itt
van a különbség az Ószövetség és Újszövetség között. Ott a maga erejébõl kellett
az embernek a Törvényt teljesítenie, itt viszont Isten ad erõt arra, hogy szent életben
járjunk. A keresztyén élet nem a mi emberi
erõnkre épül, hanem Isten erejére.
Halljuk hát meg, és értsük meg jól a pünkösdi evangéliumot: erõt kaptok, amikor
eljön hozzátok a Szentlélek, és õ el akar
jönni most is hozzánk mindegyikünkhöz,
csak meg kell nyílni elõtte.
Szabó Imre (A bûnösök barátja
Igehirdetések)
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Jöjjön moziba,
a mûvelõdési
otthonba!
Május 10., szombat, 19 óra:

Asterix az Olimpián

Idõpont: május 10-én,
szombat 17 órakor

Színes, magyarul beszélõ, spanyol-német-francia kalandfilm

Helyszín: Alap,
református templom.
Az alapi Mezõföld Népi Együttes
pünkösdi néptánctalálkozót rendez

2008. május 12-én,
pünkösdhétfõn,
14 órai kezdettel az
alapi mûvelõdési házban.

Az akusztikus hangszerelésû, népzenei
elemekkel tarkított zenét játszó, keresztény együttes koncertjére mindenkit szeretettel hívunk. A koncertre az
alapi református templom kertjében,
rossz idõ esetén pedig a templomban
kerül sor. A helyszínen hozzá lehet jutni
majd az együttes decemberben elkészült, „Meddig igaz?” címû kislemezéhez is.

A pünkösdi program:
A résztvevõ csoportok felvonulnak az alapi Fõ
utcán.
A pünkösdi menet 12 órakor indul az alsó
(Ruskovics) kocsmától (az úton több helyen
is megállnak a csoportok táncolni), és a mûvelõdési házig tart, ahol kitáncolják a májusfát.
A csoportok 14 órai kezdettel mûsort adnak.
Vacsora után táncház a Szedtevette zenekar
közremûködésével.
Belépõdíj: 600 Ft (ami támogató- és vacsorajegy is egyben).
Tartsanak velünk, ünnepeljenek együtt
pünkösdhétfõn!

Várunk szeretettel mindenkit erre a közös zenei-lelki utazásra!

Cecei Gerlice Néptáncegyesület, Dégi Boróka
Néptánccsoport, Hantosi Néptánccsoport,
Lakócsai Néptánccsoport, Nagylóki Néptánccsoport, Pusztahencsei Vadvirág Népi Együttes, Sárszentágotai Citerazenekar, az alapi óvodások, az alapi Margaréta Nyugdíjasklub, Mezõföld Népi Együttes, Baracsi Néptánccsoport

Konfirmandus-találkozó Alapon
Május 10-én, szombaton, délután konfirmandus-találkozóra várjuk Alapon, a református parókián minden régi konfirmandus társunkat.
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 (ételital),
17.00 órától koncert a templomban, közremûködik a Talitha Kúmi együttes és Simon Márton költõ.
A koncertre minden más érdeklõdõt —
idõsebb, volt vagy leendõ konfirmandu-

sokat, környékbelieket — szeretettel hívunk és várunk.
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.
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

Asterix és jó barátja, Obelix az ókori
olimpiai játékokra mennek, hogy megküzdjenek a rómaiakkal. Mindezt azért
teszik, mert a gall Alafolix herceg szerelmes lesz a gyönyörû görög hercegnõbe, és elkél neki a segítség, hogy felkészülhessen az olimpiai megmérettetésekre. Csakhogy ugyanebbe a hercegnõbe szerelmes Cézár fia, Brutus is.
Kettõjük között olyan versengés alakul
ki, amely nem feltétlenül a ’fair play’
elemeit hordozza magában... Vajon ki
nyeri el végül a hercegnõ kezét?
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HÁROM NAP TÉVÉ NÉLKÜL

Nagymama
receptjei
Madártejszelet
Hozzávalók a tésztához: 8 tojásfehérje, 8 ek
porcukor, 8 ek liszt, 1 cs sütõpor. Elkészítés: a
tojásfehérjét kemény habbá verjük, majd kanalanként hozzáadva a cukrot tovább verjük. A sütõporral összekevert lisztet ugyancsak kanalanként adjuk a habhoz, óvatosan beleforgatva.
Csak az alján kivajazott, kilisztezett tepsiben sütjük ki, tíz percig erõsebb lángon (180 fok, közben
ne nyissuk ki a sütõ ajtaját), majd 20 percig alacsonyabb lángon (170 fok). Ha kész, csavarjuk
le a sütõt, és hagyjuk benne kihûlni a tésztát,
majd fordítsuk rá egy tálcára.
Margarinos krém: 25 dkg margarint 15 dkg
porcukorral habosra keverünk.
Fõzött krém: 8 tojássárgáját, 5 ek porcukrot, 5
ek lisztet és 2 cs vaníliáscukrot 4 dl tejjel simára
keverünk, takaréklángon felfõzzük, amíg be nem
sûrûsödik. Ha kihûlt, belekeverjük a margarinos
krémet. (De az se baj, ha még melegen keverjük
bele, mert úgyis megdermed.)
A krémet a tésztára kenjük, majd egy fél literes
habtejszínt ízlés szerint porcukorral jó keményre
felverünk, és a krém tetejére kenjük. Díszítésnek
egy kis kakaóport, fahéjat is szórhatunk rá. Hûtõbe tesszük, hogy összeérjen.

Bociszelet
Hozzávalók a tésztához: 1 egész tojás, 11 ek
olaj, 15 ek liszt, 11 ek cukor, 2,5 dl tej, 2 ek kakaó, 1 kk szódabikarbóna. A „pöttyökhöz”: 25
dkg túró, 1 egész tojás, 1 ek búzadara, 1 cs
vaníliáscukor, 5 ek cukor, 1/2 citrom reszelt héja, 1 tk citromlé.
A tészta összetevõit összekeverjük, kivajazott,
-lisztezett tepsibe rakjuk. A pöttyökhöz való
masszát összekeverjük és egy teáskanállal kis
halmokban, rendezetlen összevisszaságban rátesszük/rácsöpögtetjük a még nyers tésztára.
Sütõben közepes lángon (180 fok) kb. 30 percig
sütjük.

Citromfûszörp
Hozzávalók: 5 marék zsenge citromfûlevél, 6 l
víz, 1 db szeletelt citrom, ízlés szerint kb. 5 db citrom leve, vagy 50 %-os citromlé, 5 dkg citromsav.
Beletesszük mindezt egy nagy üvegbe, 24 órát
állni hagyjuk, majd leszûrjük. Hozzáadunk kb. 2
kg kristálycukrot, 1 dkg nátrium-benzonátot,
öszekeverjük és üvegekbe, illetve flakonokba
rakjuk. Legjobb hûtõszekrényben tárolni fogyasztásig.

El kell képzelni egy várost, amelyet megszáll vagy négyezer diák. Jönnek vonatokkal, buszokkal, személyautókkal, elárasztják az utcákat, jár a szájuk, csivitelnek, csacsognak, nagyokat nevetnek, s a
helység valami varázslat hatása alá kerül.
Akik nem tudnák, azoknak a tudomására
hozhatom, hogy az ifjúságnak van varázsa. Keszthely az emberi nem nagy virágoskertjévé vált három napra, mert igenis a szép, karcsú fiatalokban van valami
virágszerûség. Csoportokban mászkáltak
az utcán, üldögéltek a parkban a padokon, énekeltek a színház bejáratánál. De
ami a külsõ szemlélõ számára láthatatlan
volt: szonátákat, vonósnégyeseket adtak
elõ a zeneiskola falai között, verseket
mondtak a pompás kastélyban, táncokat
mutattak be a sportcsarnokban, kórusmûveket zendítettek föl a múzeum csarnokában, és színjátékokat vonultattak fel
a színházban. Csak színdarabból negyvenöt került színre! Ha belegondolunk,
hogy emögött mennyi munka, dramaturgiai töprengések, próbák százai, veszekedések, izgalmak, nagy röhögések és nagy
elcsüggedések vannak, megsejtjük, hogy
mit jelent negyvenöt színjáték. És ugyanez elmondható a többi mûvészeti ágról.
Zeneórák, napi több óra gyakorlás a
zongorán, hegedûn, késõ estébe nyúló
táncpróbák.
Helikoni Ünnepségek a Balaton partján
három napig. Itt aztán nem volt tévé! Itt
zsúfolt nézõtér volt, izgalom volt, izzadás
és vastaps volt, a szereplés mámora uralkodott, nem a passzív foteltespedés. A tizenéves generáció váratlan arca rajzolódott itt ki. Kimondhatom, hogy nem ezek
a diákok verték meg, köpködték le a tanáraikat a közelmúlt Magyarországán.
Itt a diákság színe-java jött össze. Ott vol-

tam velük, láttam, amit láttam. Nem tapasztaltam részegeskedést, hányást a
mosdóban, balhézást az utcákon. Ez
ennyi gyerek együttléte esetén már-már
szenzációszámba megy ma ebben az országban.
Sokan közülük csúnyán beszélnek, ez
igaz. Kitõl kapják a mintát? A felnõttek
színházaitól, filmjeitõl, számos könyvébõl, a felnõttek társalgásaiból. És minden
bizonnyal innen sem hiányzott a titkos
ármánykodás, féltékenykedés, szerelmi
hercehurca, hatalmaskodás, nemecsekség. Az általános légkört azonban egy
kulturált derû, barátságosság jellemezte.
Nem hallottam durva szót, nem tapasztaltam veszekedést zsúfolt buszokon. Ez
különösen annak mond sokat, aki tett
néhány utat mondjuk Budapest egyikmásik buszvonalán.
Létezik ma félelem Magyarországon a
jövõ nemzedéktõl. A lakosságot megrémítették a tévé képsorai az idõs tanárt
rugdosó, heccelõ, õt kimondhatatlan pimaszsággal megalázó fiatalról és más hasonló hírek. „Mi lesz a hazánkból a jövõben, amikor ezek a barmok veszik itt át az
ügyek irányítását?” – kérdeztük magunktól, de nyíltan, társaságban is. A Keszthelyen összecsõdült ezrek némi megnyugtatást hoztak. Sok-sok normális gyerek
van ma minálunk. Tehetségesek, kreatívak, kimûvelt lelkûek. Rendesen szólnak
egymáshoz, tisztelik tanáraikat. A kérdés
csak az, hogy mennyire lesznek épp õk
meghatározói a jövõnek, nem pedig a
bunkók, erõszakosak, gátlástalanok. Ismerve a mai viszonyokat, látva a brutálisok, ügyeskedõk, trükközõk általános
világuralmát, van oka félni az embernek.
(L. A.)
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A szegény ember és a róka
Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a
szegény embernek két ökröcskéje s egy kicsi szántóföldje volt minden gazdagsága.
Ez a föld is messze, kint az erdõ szélén volt,
mikor termett gabonát, mikor nem. Elmegy egyszer a szegény ember szántani, s
amint szántogat, valami szörnyû ordítást
meg keserves vinnyogást hall. Beszalad az
erdõbe, hadd lássa, mi van ott. Hát, még
ilyet se látott a világon való életében: egy
lompos medve verekedett egy kicsi nyulacskával! Akkorát kacagott a szegény
ember, hogy a kacagástól zengett az erdõ.
— No — mondja a szegény ember —, kenyerem javát megettem, de ilyet sem láttam, hogy a medve a nyúllal verekedjék.
Hej, szörnyû haragra lobbant a medve:
— Megállj, te hitvány féreg! Azért, hogy
kikacagtál, megölöm mind a két ökrödet,
megöllek téged is!
De bezzeg a szegény embernek elment a
kedve a kacagástól. Könyörgött a medvének: csak estig ne bántsa, estére megszántja a földjét, beveti búzával, legalább maradjon valami a gyermekeinek.
— Jól van — mondta a medve —, meghagyom az életedet estig, csak eredj szántani.
Visszament a szegény ember az ekéhez, de
majd felvetette a nagy búbánat, olyan szomorú volt, mint a háromnapos esõs idõ.
Történetesen arra vetõdik egy róka, köszönti a szegény embert, s kérdi:
— Miért búsulsz, földi?
— Haj, ne is kérdezd, róka koma, nagy az
én bánatom! Mikor a szántást elvégzem,
idejön a medve, s megöl engem is, az ökreimet is.
Mondja a róka:
— No, azért ne ereszd búnak a fejedet,
majd segítek én rajtad. Hanem aztán mit
fizetsz?
— Hát én mit tudjak fizetni — kesergett a
szegény ember —, mikor semmim sincs az
égvilágon?!
— Na, de mégiscsak van valamid — mondja a róka —, ahol van ökör, van ott tyúk is,
kakas is.
„Azám — gondolta magában a szegény
ember —, van a feleségemnek kilenc tyúkja, s egy kakasa, azt a rókának ígérem.”
Egyszeribe kezet csapnak, megegyeznek,
hogy a szegény ember kilenc tyúkot s egy
kakast ad a rókának, ha megmenti az életét. Azt mondta most a róka:
— Hallgass ide, szegény ember! Én elbújok egy bokor mögé, s mikor jõ a medve,
kürtölök. A medve megijed, azt hiszi, hogy
vadászok jönnek, még õ kér téged, hogy
rejtsd el valahová. De míg estére kerekednék az idõ, hozok én neked egy szeneszsákot a szénégetõtõl, s abba a medvét belebújtatod. Akkor én elõjövök a bokor mögül, kérdem tõled: „Mi van abban a zsákban, te szegény ember?” Mondjad te, hogy
szenestõke! „De már azt nem hiszem!” —
mondom én. „No, ha nem hiszed, mindjárt
elhiszed” — mondjad te, s vágj a fejszéd-

del, ahogy csak tudsz, olyan erõvel a medve
fejére!
Azzal a róka elszaladt, s egy óra sem telt
belé, hozott egy szeneszsákot a szegény
embernek, aztán elbújt egy bokor mögé, s
várta a medvét.
Hát, amikor a szegény ember elvégezte a
szántást, jött csakugyan a medve, s messzirõl morogta:
— No, szegény ember, most vége az életednek!
De bezzeg egyszeribe inába szállott a bátorsága, mert a róka a bokor mögött elkezdett kürtölni.
— Jaj, jaj, szegény ember, nem bántalak,
csak bújtass el valahová!
— Én nem tudom — mondja a szegény
ember —, hová bújtassalak, hacsak ebbe a
szeneszsákba be nem bújsz.
— Ó, de jó — mondotta a medve —, itt
nem találnak meg a vadászok. Hirtelen belebújt a szeneszsákba, a szegény ember bekötötte a zsák száját, akkor jött a róka, s
úgy, ahogy megegyeztek, kérdezte, mi van
a zsákban.
A róka nem hitte, a szegény ember pedig
fogta a fejszéjét — úgy rácsapott a
szenestõkére, akarom mondani, a medve
fejére, hogy az egyszeriben szörnyethalt.
— No, te szegény ember — mondotta a róka —, megmentettem az életed, ne felejtsd
el, hogy mit ígértél! Holnap elmegyek a kilenc tyúkért meg a kakasért.
— Csak gyere, róka koma, gyere! — mondotta a szegény ember. Gondolta magában: „Hiszen ha neked van eszed, van nekem is, tanultam tõled valamit.”
Hazamegy a szegény ember, lefekszik, de
jó hajnalban, mikor a kakas elkezdett kukorékolni, már jött a róka, kopogtatott az
ajtón.
— Itt vagyok, szegény ember, eljöttem a kilenc tyúkért, s egy kakasért.
— Várj csak, komám, várj — kiáltott a szegény ember —, egyszeribe felöltözöm!
De eszébe sem volt, hogy felöltözzék, hevert tovább az ágyban, s egyszerre csak elkezdett csaholni, mint egy kopó.
Bekiált a róka:
— Talán bizony kopó van nálad, szegény
ember?!
— Jaj, lelkem, komám, én nem tudom,
honnét, honnét nem, két kopó az este besompolygott a szobámba, s most nem bírok
velük, megszagoltak téged, s reád akarnak
törni.
Megijedt a róka, s bekiáltott:
— Csak addig tartsd vissza, míg elszaladok!
Bezzeg nem kellett neki sem tyúk, sem kakas, szaladott, mintha a szemét vették volna, árkon-bokron keresztül. Még talán
most is szalad.
Itt a vége, fuss el véle!
Benedek Elek

Találós kérdések
Mi az? Négy lába van, mégse jár, mindig
csak egy helyben áll, jó rajta a tele tál.
Éjjel nappal mindig jár, mégis csak egy
helyben áll.
Mi az? Nappal tele, éjjel üres.
Beküldési határidõ: május 13.

Megfejtés
A 18. heti rejtvény helyes megfejtése:
Helyes megfejtést küldtek be: Törzsök Beáta,
Sárbogárd, Tinódi u. 209.; Barabás Tamás és
Barabás Anita, Kislók; Varga Dávid, Sárbogárd,
Ady E. út 72.
A szerencsés nyertes:

TÖRZSÖK BEÁTA
Sárbogárd, Tinódi u. 209.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.

Heti idõjárás

Az idõszak során idõjárási front nem ér el minket, így számottevõ változásra nem számíthatunk. Sokat süt majd a nap, de a délutánonként
megnövekvõ gomolyfelhõkbõl szórványos záporokra, egy-két helyen zivatarra is számíthatunk. A nappali felmelegedés eleinte kissé elmarad az ilyenkor szokásostól, majd fokozatosan néhány fokkal erõsödik. Szombatig hajnalonként néhány fagyzugos helyen talajmenti
fagy is kialakulhat. A várható nappali felmelegedés csütörtökön és pénteken 16, 21, szombaton 17, 22, vasárnap 18, 23, hétfõn 19, 24 fok
körül alakul.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Május 10., SZOMBAT

világ 18.04 Esti séta 19.50 Mese 21.00 Kenó 21.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Rádiószínház 24.00
Éjszaka

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 Lég-Tér 14.10 Bajnokok Ligája-magazin 14.40 Euro 2008 Labdarúgó Eb-magazin
15.10 Út Pekingbe 15.40 Asztalitenisz torna 17.15 Ötcsillagos szerelem 18.05 A gordonka hangja Perényi
Miklós 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, Sporthírek 23.05 Koncertek az A38
hajón 24.00 A hold tollpihéi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ
6.25 Digimon 6.45 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek
10.00 Receptklub 10.20 Játék 11.30 Ötletház 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Forma-1 14.25 A dadus 14.55 Szökésben 15.45 Kilenc túsz 16.45 Aranyesõ Yuccában 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30
Két túsz között 21.50 A parazita 24.00 Szexi és halálos
1.40 Gáztámadás 3.10 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.50 Teleki Sámuel útján 10.25
Total Car 11.00 Babavilág 11.35 Tökös csajok 12.05
Ed 12.55 Charlie – Majom a családban 13.55 Bûbájos
boszorkák 14.55 Az elveszett ereklyék fosztogatói
15.55 Jurassic park 2. 18.30 Tények 19.00 Magellán
19.30 A kiválasztott – Ki lesz Uri Geller utódja? 22.00
Kongó 0.05 Vanilia égbolt 2.25 Mentõhelikopter 3.15
Ed 4.05 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 19.57 Rigó Béla:Nálatok laknak-e állatok? 20.04
Rádiószínház 20.57 St. Martin szaxofonozik 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Vuk 10.25 Scooter, a kémek kéme
12.00 Hírek 12.05 Roma magazin 12.30 Domovina
13.05 A világ legszebb története – A Biblia 16.30 A hamis Izabella 17.50 Nyugat-est Móricz a Vígszínházban
18.45 Az örökös 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Hogyan kell egymilliót lopni? 22.00 Hírek 22.10 Életünk
legszebb évei
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 Digimon 6.40 Kölyökklub 7.45 Disney-rajzfilmek 8.15 Receptklub 8.30 Pandakaland Kínában 10.00 Sárkányok birodalma 12.10 El Cid 15.15
Ozzie – Kicsi a koala, de erõs 16.55 Denis, a komisz ismét pimasz 18.30 Híradó 19.00 Szörny RT. 20.40 Szakító próba 22.30 Csodabogár 2. 0.10 Csodaország-végállomás 1.55 Bundesliga 3.05 Autómánia
TV2: 6.00 Tv2-matiné 8.00 Casper 9.45 Talpig zûrben
11.15 Imádnivaló hercegnõ 13.05 Grease 15.05 Bilko
fõtörzs 16.50 Botcsinálta golfpalánta 18.30 Tények
19.00 Derült égbõl Polly 20.45 Hanta Boy 22.25 Üvöltõ
szelek 0.25 Behálózva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Zene 8.04 „Láttam, hogy az Isten” … 9.00 Beszélgetés Kallós Zoltánnal 10.04 Az Evangéliumi Pünkösdi
Közösségi istentiszteletének közv. 11.05 Fészek-lakók
vagy Örök-befogadás 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.28 Zene 13.30 A görög
katolikus egyház félórája 14.05 Szentgerice 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Zene 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese
19.59 Zene 20.04 Rádiószínház 20.27 Zene 20.30
Gyöngyszemek 20.35 Az ötkarika jegyében 21.04
„Láttam, hogy az Isten” … 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Május 11., VASÁRNAP

Május 13., KEDD

MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér
9.00 Csellengõk 9.25 Múlt-kor 9.50 „Így szól az Úr!”
10.00 Pünkösdvasárnapi református istentisztelet
11.00 Evangélikus magazin 11.25 Evangélikus ifjúsági
mûsor 11.35 Tanúságtevõk 12.00 Hírek 12.10 Kupé
12.40 Ezt az utcát, hogyha járom 13.05 Chaplin, a tûzoltó 13.30 Hans Christian Andersen 15.25 Asztalitenisz torna 17.35 TudósShow 18.30 BBC-exkluzív
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Szívörvény 21.45
Tûzvonalban 22.40 Hírek 22.45 Sport7 22.55
Asztalitenisz torna 23.25 Jeremiah Johnson
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 Digimon 6.40 Kölyökklub 9.05 Jackie
Chan legújabb kalandjai 9.25 A tini nindzsa teknõcök új
kalandjai 9.50 Receptklub 10.10 Játék 11.10 Európai
idõ 11.30 MeneTrend 12.00 Híradó 12.05 Isteni sugallat 12.55 A dadus 13.15 Magyar autósport-magazin
13.30 Forma-1 16.00 Hatoslottó-sorsolás 16.15 A
Mick Jagger projekt 16.40 Jackie Chan – Városi vadász 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Neveletlen
hercegnõ 2. 22.25 Heti hetes 23.45 Fedezd fel
Forrestert! 2.25 Portré 2.55 Egy rém rendes család
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.50 Joey 10.20 Ingatlanbróker
10.55 Két testõr 11.30 Stahl konyhája 12.05 Tequila és
Bonetti 12.55 Baywatch Hawaii 13.50 Psych – Dilis
detektívek 14.45 Smallville 15.45 Rex felügyelõ 16.45
Kutyaütõ örökösök 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 A
Bourne-csapda 22.05 Texas Ranges – Az igazi texasi
kopók 23.55 Képírók 1.25 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 Evangélikus istentisztelet 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 Sport-

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 Parlamenti napló
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30
Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 Bûvölet
14.25 Igenis, miniszter úr! 14.55 Engedjétek hozzám...
15.00 Katolikus krónika 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 Önök kérték! 21.10 Szulák
és más 22.10 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.15
Barthalo! Jó szerencsét! 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek
23.55 Médiamix 0.25 Tûzvonalban
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.40 Disney-rajzfilm 14.05 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 Swat – Robbanófej-akció 2.50
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 Nulladik óra 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
Air America 23.20 Kojak 0.20 Columbo 1.40 Tények
este 2.10 Az ügy 2.45 Alfred Hitchcock bemutatja 3.15
Solymász Tamás 4.55 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 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 13.27 Zene 13.30 A római
katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35

Május 12., HÉTFÕ

2008. május 8. Bogárd és Vidéke
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 20.26 Zene
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 14., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.45
Tv-taxi 10.05 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 13.30 Bûvölet 14.30 Igenis, miniszter úr! 15.05 Kormányváró
15.35 Família Kft. 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.50 Max, a zsaru 18.40 Az
örökös 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Zsaruvér és csigavér – A királynõ nyakéke 21.20
Nagy kérdés 22.20 Szerda este 22.55 Kultúrház 23.25
Lapozó 23.55 Hírek 24.00 Sporthírek 0.10 Tv-taxi 0.30
Az erõszak vége
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.15 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 Temetetlen múlt 24.00 Alias 1.00 Reflektor
1.15 Parazita 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 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 Szórd a pénzt, és fuss!
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 Doktor House 22.10 Az igazság ára 23.10 Médiacápa 0.10 Tények este 0.45 A
sakál napja 3.10 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
13.27 Zene 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 20.26 Zene 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 15., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 10.00
A palota ékköve 11.05 Elisa di Rivombrosa 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Slovenski
utrinki 13.00 Roma Fórum 13.35 Bûvölet 14.30 Igenis,
miniszter úr! 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 Mozimatiné 12.00 Hírek
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 Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.50 Point Pleasant – Titkok városa 0.45 Reflektor 1.05 Infománia 1.35 Kingdom
Hospital – A félelem kórháza 2.25 Házon kívül 2.50
Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.10 Jóban-Rosszban 9.40 Stahl konyhája 9.45 Kvízió délelõtt 10.25
Teleshop 11.45 Kvízió 12.55 A magas szõke+Két szõ-
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ke 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 Az ördög maga 23.20 Tangó
23.30 Csillagközi romboló 0.30 Tények este 1.05
Cheech és Chong – Újra bevetésen 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 13.27 Zene 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
20.04 Rádiószínház 20.27 Zene 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 16., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.45
Tv-taxi 10.00 A palota ékköve 11.05 Elisa di
Rivombrosa 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15
Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00 Sírjaik hol domborulnak... 13.35 Körzeti magazinok 14.30 Igenis, miniszter
úr! 15.00 Babatévé 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 Tiszta kabaré! 21.10 Csináljuk a fesztivált! 22.10 Péntek este 22.45 Kultúrház
23.15 Múlt-kor 23.45 Hírek 23.55 Sporthírek 24.00
Tv-taxi 0.15 Irány a tenger!
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 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 CSI – Miami helyszínelõk
22.15 Édes, drága titkaink 23.20 Asszonymaffia 23.50
Reflektor 0.10 Boogie Boy 2.10 Itthon 2.25 Kingdom
Hospital – A félelem kórháza 3.10 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 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 A Klinika újra együtt 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 23.40 Tények este 0.15 Tévúton 2.00
JAG – Becsületbeli ügyek 2.50 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 13.27 Zene 13.30 A Hetednapi Adventista
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 19.46 Nyelv-ész
19.50 Mese 19.59 Zene 20.04 Rádiószínház 20.24
Zene 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 10., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Testületi ülés, 12.00 Lapszemle, 13.00 Futball: Sárbogárd—Cece, 15.00 Futball: Sárszentmiklós—Kisláng, 17.00 Lélekút: A Várady—Szabó család (ism.),
19.00 Lapszemle, 20.00 5 falu fesztivál Alapon (80’),
Sárbogárdi vadászhajtás és eredményhirdetés,
23.00 Lapszemle
Május 11., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00 Testületi ülés, 12.00 Lapszemle, 13.00 U13 Sárbogárdon,
U9 Sárszentmiklóson, 15.00 Sárbogárdi fogathajtás
2. forduló, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Hitélet, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Május 12., hétfõ:1.00 Testületi ülés, 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna,
16.00 Futball: Sárszentmiklós—Kisláng, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lélekút, 23.00 Heti
Híradó, 0.00 Sziréna
Május 13., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna,
9.00 Anyák napja Vajtán (40’) illetve Cecén (60’),
Lázár Ervinre emlékezve (60’), 12.00 Heti Híradó,
13.00 Sziréna, 15.00 Hitélet, 18.00 Sziréna, 19.00
Heti Híradó, 20.00 5 falu fesztivál Alapon (80’), Sárbogárdi vadászhajtás és eredményhirdetés, 23.00
Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Május 14., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna,
9.00 Hitélet, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00
Fejér Megyei Közgyûlés (35’), Május 1-je Örspusztán (45’), Szoci majális Gyurcsánnyal, Végzõsök búcsúja a gimnáziumtól, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lapszemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Futball:
Megyei összefoglaló, 23.00 Lapszemle
Május 15., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Futball: Megyei összefoglaló, 12.00 Lapszemle, 15.00
Utánpótlástorna, 17.00 Lélekút, 19.00 Lapszemle,

20.00 Anyák napja Vajtán (40’) illetve Cecén (60’),
Lázár Ervinre emlékezve (60’), 23.00 Lapszemle
Május 16., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Fejér Megyei Közgyûlés (35’), Május 1-je Örspusztán (45’),
Szoci majális Gyurcsánnyal, Végzõsök búcsúja a
gimnáziumtól, 12.00 Lapszemle, 16.00 Anyák napja
Vajtán (40’) illetve Cecén (60’), Lázár Ervinre emlékezve (60’), 19.00 Lapszemle, 20.00 Néptánctalálkozó Cecén 2. rész, 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.
Május 8., csütörtök: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 A fahaSziréna, 9.00 Sárszentmiklós–Etyek foci, Cece–Se- sáb életre keltése, Szabó Imre Révész Lászlóról, A
regélyes foci (ism.), Asztalitenisz-meccsek, 13.00 sárbogárdi ref. templom orgonájának története
Heti Híradó (14-18 óra között mûsorfrissítés), 18.00 Május 12., hétfõ: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, SziLapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Sárdi János réna, 9.00 Fogathajtás, 13.00 Heti Híradó, 14.00 A
tengerész
Várady–Szabó család, A Mezõföld kincsei, HalMájus 9., péntek: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Szi- ország, Szelídvízország, 18.00 Lapszemle, Heti Hírréna, 9.00 Fogathajtás, 13.00 Heti Híradó, 14.00 A adó, Sziréna, 20.00 „5 Falu Fesztivál” Alapon, Vafahasáb életre keltése, Szabó Imre Révész Lászlóról, dászhajtás
A sárbogárdi ref. templom orgonájának története, Május 13., kedd: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Szi18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 „5 Falu réna, 9.00 A fahasáb életre keltése, Szabó Imre RéFesztivál” Alapon, Vadászhajtás
vész Lászlóról, A sárbogárdi ref. templom orgonájáMájus 10., szombat: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, nak története, 13.00 Heti Híradó, 14.00 Sárdi János
Sziréna, 9.00 A Várady–Szabó család, A Mezõföld tengerész, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
kincsei, Halország, Szelídvízország, 13.00 Heti Hír- 20.00 Sárszentmiklós–Kisláng foci, U9, U13
adó, 14.00 „5 Falu Fesztivál” Alapon, Vadászhajtás, Május 14., szerda: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Fogat- Sziréna, 9.00 „5 Falu Fesztivál” Alapon, Vadászhajhajtás
tás, 13.00 Heti Híradó, 14.00 Fogathajtás, 18.00
Május 11., vasárnap: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 A VáraSziréna, 9.00 Sárdi János tengerész, 13.00 Heti Hír- dy–Szabó család, A Mezõföld kincsei, Halország,
adó, 14.00 Sárszentmiklós–Kisláng foci, U9, U13, Szelídvízország

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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HIRDETÉSEK

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. (006487)
JOGOSÍTVÁNY! Babi Autósiskola
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
TANFOLYAMOT indít részletfizetéssel
május 17-én, 18 órakor a sárbogárdi
mûvelõdési központban. Jelentkezni a
helyszínen. Telefon: 06 (30) 9939 285. (006585)
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.
Mikro presszóba pultos keresünk délutános munkakörbe. 06 (30) 500 3394.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) 557 6509.
(006199)

Négyrészes ifjúsági szekrénysor 20.000 Ft-ért,
nagyméretû íróasztal 15.000 Ft-ért eladó. 06 (70)
338 5085.
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.
(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)
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.
Hitelek! BÁR-végrehajtás nem akadály. 06 (20) 581
3652. (006395)

Építési telek Sárszentmiklóson (összközmûvesített,
engedélyekkel) eladó. Irányár: 2 millió Ft. 06 (70)
619 9692. (006386)
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)
Mini presszóba délelõttös munkakörbe pultost keresünk. 06 (30) 500 3394. (006589)
Akác és egyéb kemény tûzifa eladó. 06 (30) 947
0899.
Árpád-lakótelepen kétszobás, jó állapotú lakás eladó. 06 (20) 451 1128. (006588)
Sárbogárd központjában új építésû, 100 m2-es családi ház hitelügyintézéssel és hitelköltségekkel eladó. 06 (30) 398 2075, 06 (30) 662 7756. (006587)
Sárbogárd központjában összközmûves építési telek tervekkel együtt eladó. Ár: 2,5 millió. 06 (30) 398
2076. (006587)
Anyadisznók vágásra eladók. 250 Ft/kg. Érdeklõdni: 06 (30) 913 5795, Alsótöbörzsök. (006586)
Bontott tatai cserép eladó. 06 (30) 252 1068.
Mindenféle kõmûvesmunkát vállalunk azonnali kezdéssel is. 06 (30) 290 7077. (006583)
Töbörzsökön 130 m2-es, négyszobás, kétféle fûtéses, sarokkádas, beépített konyhás ház eladó. Azonnal költözhetõ, ára 9,5 millió Ft. Telefon: 06 (20) 333
6009.
Fiatal, jogosítvánnyal rendelkezõ munkatársat keresek mûanyagablakok, illetve redõnyök beszereléséhez. Asztalos, illetve lakatos végzettséggel rendelkezõk elõnyben. Várom jelentkezését! Telefon: 06
(30) 937 7545. (006607)
Antik német, háromajtós (100.000,-) flamand kétajtós (60.000,-) szekrény és egy franciaágy 5 éves
10.000 Ft-ért eladó. Telefon: 06 (70) 408 5521.
Május 3-án (szombaton) elvesztettem horgászbottartó táskámat, botokkal, orsókkal együtt Sárbogárd, Töbörzsök és a hörcsöki horgásztó útvonalán.
Számomra kedves karácsonyi ajándék. Kérem a becsületes megtalálót, hogy jutalom ellenében értesítsen a 06 (30) 259 2507-es telefonszámon.
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Új- és használt motorkerékpárok adásvétele,
készpénzes
felvásárlása
állapotfelméréssel!

MOTORSZIGET
Sárbogárd, Ady E. út 53.
Telefon: 06 (70) 331 7561

Újszerû állapotban nagyobb méretû, szép belga szõnyeg olcsón eladó. Érdeklõdni este 6 óra után a 06
(25) 462 218-as telefonszámon.
Lakás eladó Ady-lakótelepen. Elsõ emeleti, felújított, azonnal beköltözhetõ. 06 (30) 936 1280.
Suzuki Swift I. 3 és 4 ajtós alkatrészek eladók. 06
(20) 922 7701. (006517)
Albérlet kiadó elsõsorban munkásoknak, rövidtávra. Sürgõsen eladó berendezett faház a Duna parton.
Irányár: 1.400.000 Ft. 06 (25) 460 438, 18 óra után,
06 (20) 213 3184.
Elõnevelt Tetra-H (barna) csirke kapható. Rántanivaló csirke tisztítva elõjegyeztethetõ. Sárbogárd, Tinódi u. 52. Telefon: 06 (30) 384 2294. (006594)
LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és környékén. A legtöbb sárbogárdi eladó ingatlant megtalálja nálunk. Vevõinknek szolgáltatásaink ingyenesek, díjmentes hitelügyintézés: lakáscélú, szabadfelhasználású, személyi hitelek. Spórolja meg az
ügyintézéssel, sorban állással járó kellemetlenségeket, elintézzük Ön helyett! 06 (30) 491 5363.
Samsung VPHMX 10C új kamera eladó 125.000
Ft-ért, 1 éves garanciával. 06 (25) 461 697.
Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344.
Paprika-, paradicsompalánta kapható. Tinódi u. 21.
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A FLÓRA
BABABOLTBA
megérkeztek a Siesta és Carlo
BÕRSZANDÁLOK 5990 Ft-tól!
Kicsiknek nagyra szabva!
Mindent egy helyen, amire
a babának szüksége lehet!
Sárbogárd, Tompa M. u. 25.
(A Gréta Bútor udvarában.)
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-12-ig,
13-17-ig, szombaton: 8-12-ig.

A CITY CARTEL INGATLANIRODA

HIRDETÉSEK

LAMINÁLT
PADLÓ
7 mm-es, 31-es kopásállóságú,
ajándék alátétfóliával kapható a

Sárbogárd, Gilice köz 7. szám
alatti kölcsönzõben.
Nyitva: naponta 7-12-ig, 13-17-ig,
szombaton 7-12-ig.

A Légió 2000 Security

helyi képviselete

és
ügyfelei részére ingatlanokat.

azonnali munkalehetõséggel

Teljes körû ügyintézés,
hitel lebonyolítás egyénre szabott
konstrukcióval.

BIZTONSÁGI
ÕRÖKET keres.

Egyszerûtõl a „speciálisig”,
akár meglévõ ingatlanra is.

Érdeklõdni: 06 (25) 508 980,
és a helyszínen:
Sárbogárd, Ady E. út 29.

Telefon: 06 (30) 979 8469
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ANGOL NYELVTANFOLYAMOK
Kezdõ: 30 órás
Középhaladó: 30 órás
Tankönyv: New Headway

Kezdés: 2008. július
Tanítás: péntek 16-20,
szombat 8-12 óráig

Helyszín: Petõfi Sándor
Gimnázium, Sárbogárd
Ár: 30.000 Ft+tankönyv
Tanár: Bodoki Tamásné
06 (70) 3765 261, (16 órától)

Május 15-étõl
SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR
tanfolyam indul.
Munkalehetõség és jutalék!
Jelentkezés: 06 (25) 508 980,
vagy Sárbogárd, Ady E. út 29.
(AN8EA0006389)
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Kórház az árok szélén
— avagy a magyar vészhelyzet —

Kinnrekedtek
Telt ház a kultúrban
A minap a heti esedékes táncfoglalkozásunkra gyülekeztünk társaimmal a sárbogárdi kultúrház elõterében, amikor kiderült, hogy telt ház van, nincs hol gyakorolni. Egyszerre volt két hitéleti összejövetel,
autóvezetési tanfolyam, a színpadon a
Black Time gyakorolt. Csak az öltözõ volt
szabad, ami azonban szûknek bizonyult
volna 10-15 embernek, pláne tánchoz. A
hátsó kinti placcon meg zavartuk volna a
többi rendezvényt.
Törtük a fejünket, mitévõk legyünk, de
ugye, a klubkönyvtárakat bezárták, sportcentrum nincsen, az iskolákba sem lehet
bemenni, szabadtéren meg nincsen áram.
Így kénytelenek voltunk elnapolni a foglalkozást.
Egy lehetõség még eszembe jutott: a díszterem. Ott éppen az integrált városfejlesztési stratégiáról tárgyaltak; nagyon kíváncsi lettem volna, mit szóltak volna a tisztelt
képviselõk és a polgármester, ha beállítottunk volna. Márpedig ha lerombolják a
mûvházat, és nem lesz hova mennünk,
mert még ennyi hely sem lesz, mint most,
akkor meglehet, hogy megtesszük ezt a
lépést.
És nem csak kedden van telt ház…
Hargitai Kiss Virág

Köszönet
Ezúton szeretném megköszönni ifj. Bernáth Jánosnak és családjának a sárhatvani
orvosi rendelõnél végzett önkéntes munkájukat, amelyhez, sajnos, másoktól segítséget nem kapott.
Dr. Horváth Endre háziorvos
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett
édesanyám, anyósom, nagymamám,

NAGY PÁLNÉ,
született Álló Lídia, életének 73. évében
2008. május 4-én elhunyt.
Temetése 2008. május 8-án,
16 órakor lesz
a sárbogárdi Huszár-temetõben
evangélikus szertartás szerint.
Gyászoló család

AZ ÚJ PÁCIENS
— Fõnök! Új páciens érkezett.
— Aha. Vérnyomás?
— Nulla.
— Pulzus?
— Nulla.
— Pupillareflex?
— Nincs.
— Hõmérséklet?
— 19,6 °C.
— Rendben. Tehát az állapota stabil!
— Melyik osztályra vigyem?
— Nana! Hát ez azért nem olyan egyszerû,
ez azért felelõsség, az illetõ nem nyilatkozik, nekünk kell lépnünk. Kérek elõször is
egy teljes labort, különösen a vérsüllyedést! Utána EKG, ultrahang, koponyaröntgen, majd CT a bal lábáról, mert úgy
látom, hogy a térdreflexszel is bajok vannak. Ha esetleg feljebb menne a hõmérséklete, jeges borogatás, ha lejjebb, akkor
meleg vizes beöntés. Jó volna persze egy
látás- és hallásvizsgálat, meg egy pszichológiai szakvélemény is. Utána jöhet a kórboncnok.
— Fõnök! Fõnök! Nézze, megmozdult!
— Hogyhogy? Ez él?
— Nézze, felugrott, ott rohan!
— Utána, fogják meg!
— Na, most mit írjunk a lapjára?
— Talán azt, hogy „saját felelõsségére távozott”. Nem baj, Pistikám, szóljon a
szervkereskedõnek, hogy ma nem jött
össze.

LÁTOGATÁSI NAP
— Gyere, Janika, keressük meg a papát.
— Nem akarom!
— Na, gyere! Nézd, ott van!
— Melyik?
— Az, ni, akinek kilóg a feneke. Gyere, köszönjünk neki!
— Nem akarok, menjünk haza!
— Mindjárt megyünk, csak megkérdezzük, hogy van.
— Kérek fagylaltot!
— Majd hazafelé veszünk. Ne turkáld az
orrod, mit szól az a bácsi, aki ott alszik!
Hálás szívvel mondunk köszönetet
minden kedves rokonnak, barátnak,
szomszédnak, ismerõsnek,
akik Sárbogárdról elszármazott,
de végsõ nyughelyére hazatért
szeretett halottunkat,

SZABÓ GYULA GYÖRGYÖT
utolsó útjára elkísérték,
sírjára a kegyelet virágait elhelyezték,
fájdalmunkban bármely módon
osztoztak.
Gyászoló család
„Számunkra Te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

— Egy lufit is kérek!
— Ha jó leszel, kapsz egy lufit is.
— De én most akarok!
— Jaj, te, ne nyúlkálj a kacsába!
— Mi az, tea?
— Nem!
— Akkor mi? Kérek én is kacsát!
— Majd kapsz, ha nagy leszel. Ne ordíts,
mert felébred a papa!
— Ki az ott, a másik ágyon?
— Nem tudom.
— Õ is beteg?
— Biztos.
— Itt lakik?
— Nem.
— Akkor miért van itt?
— Nem tudom. Mondtam már, hogy ne
nyúlkálj a kacsába!
— De ez nem is kacsa, hanem egy üveg!
— Nem baj, akkor se!
— Kérek abból a kekszbõl!
— Az nem a miénk, hanem a bácsié.
— De nekem kell!
— Majd hazafelé azt is veszünk.
— De nekem ez kell!
— Nem lehet! Tedd le azt az injekciós tût,
ne piszkáld a bácsi fülét! Tedd vissza a papucsát, ne gyújtsd fel a lámpáját, ne húzd le
róla a takarót!
— Látod, addig ordítottál, hogy felébredt a
papa!
— Szervusztok, kislányom, jöttetek látogatóba?
— Igen, de a Janika olyan nyûgös, hogy
jobb, ha megyünk is.
— Hogy vagytok kislányom? Otthon minden rendben?
— Kösz, jól papa. Gyere, Janika, köszönj
szépen a papának!
— Szia! Lufit akarok meg fagyit meg kekszet!
— Jól van, Janika, van még egy óránk, mindenre lesz idõ!
— Szervusztok, kislányom, vigyázzatok
magatokra. Pá, Janika, jó legyél, megedd
ám a vacsorát!
— Kekszet akarok!!!!
Zocskár András
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

VINICZAI ZOLTÁN
volt hivatásos katona
2008. április 29-én,
43 éves korában elhunyt.
Búcsúztatása 2008. május 14-én,
13 órakor lesz Székesfehérváron
a Hosszú temetõben (Palotai út).
Végsõ nyugalomra helyezése
a Szedreskerti temetõben lesz.
Gyászoló család

