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Piros pünkösd napján
Alapon a Ruskovics kocsmától indult a pünkösdi menet. Ott választották meg a pünkösdi királyt is, aki egész évben ingyen ihat majd a kocsmában.
Írásunk a 2. oldalon olvasható.

Vajtán, a Rucz-farmon.
14 órától gyereknap:
légvár, ügyességi játékok, minifoci,
vetélkedõk.
Az ebéd ára: 500 Ft.
Mindenkit szeretettel vár:
Rucz mama

Színváltó
képviselõnk
Egy országos, mégis helyi hír
Meglepõdve, bár nem csodálkozva hallgattuk az alábbi szerdai rádióhírt.
„Az Országgyûlés kedden 200 igen és 142
nem szavazattal megszavazta a törvény
módosítását, amelynek elfogadásával lezárulhat a kormány szerkezetének átalakítása. Az MSZP mellett az SZDSZ is támogatta a javaslatot. (…)
A kormányátalakításról szóló javaslatot
az MSZP- és az SZDSZ-frakció mellett
megszavazta a miniszterré váló Gyenesei
István független képviselõ, sõt, a korábbi
fideszes, ma már független honatya, Lengyel Zoltán is. A kormányzati struktúra
átalakítását a Fidesz, a KDNP és az MDF
nem támogatta.”
Erre adtak fölhatalmazást ennek az embernek a polgárok, amikor országgyûlési képviselõvé választották?
Hargitai Lajos

A repülés csodája
Hétvégén a repülõmodellezõk foglalták el a töbörzsöki alsó rétet. Itt motoros repülõk és
helikopterek látványos repülését csodálhattuk meg. Sárbogárdon is egyre többen hódolnak ennek a sportnak. Írásunk a 7. oldalon olvasható.
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Piros pünkösd napján
Pünkösdhétfõn, Alapon, a fõutcán délben
mindenki kint állt a kapuban. Voltak, akik
kitették a kisszéket, arra ültek, úgy várták a
látványos pünkösdi menetet. A Ruskovics
kocsmánál gyülekeztek hét falu táncosai: a

együttes, majd sorokba rendezõdve elindult a pünkösdi menet végig a falu fõutcáján. Több helyen megálltak táncolni, így
érkeztek el a kultúrházhoz, ahol a nagyteremben színes mûsort mutattak be. A mû-

sorban felléptek az alapi óvodások dunántúli körtáncokkal, a Margaréta Nyugdíjasklub és a hantosi együttes mezõföldi táncokat mutatott be, a cecei Gerlice Fióka csoportja sárközi gyereklakodalmas szokást
elevenített fel, a pusztahencseiek bogyiszlói táncokat hoztak, a dégiek az erdélyi
hagyományokból merített marosszéki táncokkal mutatkoztak be. Nagy sikert arattak a lakócsaiak temperamentumos nemzetiségi táncukkal. Õk a táncházban is remekeltek.
A mûsort az alapi Mezõföld Népi Együttes
látványos, szép mûsora zárta. Természetesen a régi hagyományhoz igazodva az udvaron fölállított májfát is kitáncolták.
Amíg a mûsornak tapsolt a nagyszámú, lelkes közönség, nagy bográcsban fõtt a vacsora. A vacsora elfogyasztása után táncházban mulatott a vendégsereg. Ehhez a
talpalávaló zenét a Szedtevette zenekar
húzta.
Hargitai Lajos

cecei Négykézlábasok, az alapiak, pusztahencseiek, dégiek, hantosiak, nagylókiak és a Dráva mentérõl, Lakócsáról egy
horvát nemzetiségi táncegyüttes. Fölidézték a háború elõtt még elevenen élõ pünkösdi szép hagyományt: a pünkösdi királyválasztást, amely a legények vetélkedésével, birkózásával kezdõdött, majd a lányok
megválasztották a pünkösdi királynõjüket,
akit megtáncoltattak egy virágos, zöld kapu alatt. A táncba bekapcsolódott minden

Polgárõrség
Alapon
A pünkösdi felvonulásnál Alapon a helyi
polgárõrség biztosította a forgalom irányítását. Minden jelentõs közösségi megmozdulásnál ott vannak, segítik a rendõrök
munkáját. Most is nagy számban, szép
egyenruhában láthattuk õket végig a felvonulási út mentén és a rendezvény ideje alatt
annak helyszínén.
/H/
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NAPLÓ
— a sárbogárdi képviselõ-testület május 9-ei nyílt ülésérõl —
A gazdasági osztály élére Harmath Józsefné, a K&H Bank sárbogárdi fiókjának
volt vezetõje került. A soros testületi ülés
elején õ mutatkozott be a képviselõknek:
A fõiskola elvégzése után a járási hivatalnál kezdtem dolgozni, majd annak megszûnését követõen a nagyközségi, a városi
tanácsnál, illetve a polgármesteri hivatalnál, 20 évig. Azt követõen váltottam banki
területre. Most úgy döntöttem, hogy újra
váltok. Szakmailag nagyon jó osztályt
szeretnék vezetni, hogy az elvárásoknak
megfeleljen az osztály tevékenysége.
Bártfai Antalt az elõzõ testületi ülésen a
10. napirend tárgyalása során „megdorgálta” a polgármester, mert képviselõként információt kért a város honlapját üzemeltetõ cégtõl. „Talán ’hibázom’ most is —
mondta napirend elõtti felszólalásában a
képviselõ —, mert olyat állítok, hogy az
SZMSZ szerint jogom van mint képviselõnek vállalatoktól, intézményektõl felvilágosítást kérni. Ezt a rendelkezést betû szerint kell érteni. A jegyzõ jogszabályi változás esetén köteles a testület figyelmét felhívni, hogy eljött az ideje az SZMSZ módosításának. Immár második éve élõ jogszabályi változásokat nem vesz figyelembe
… vagy csak nem végzi el a feladatát? József Attila nyomán: miért legyek tisztességes, kiterítenek úgy is; miért ne legyek
tisztességes, kiterítenek úgy is.”
A testületi munka most — a könnyebb napirendnek köszönhetõen is — nyugodt
mederben folyt, mindent elfogadtak, ha
nem is mindig egyhangúlag.

A 2008/2009-es tanév tanulócsoportjainak
számát a következõképpen határozták
meg: a Mészöly Géza Általános Iskolában
21 tanulócsoport, 9 napközi és 1 tanulószoba fog mûködni, a Szent István Általános
Iskolában 8 tanulócsoport, 1 napközi, a
Sárszentmiklósi Általános Iskolában 18 tanulócsoport, 2 napközi és 1 tanulószoba, a
Nagylóki Általános Iskolában 6 tanulócsoport és 1 napközi.
Oktatási eszközfejlesztési pályázathoz a
Mészölynek 273.464 Ft, a töbörzsöki iskolának 88.148 Ft, a Zengõ Óvodának
178.476 Ft, a miklósi iskolának 300.000 Ft,
a Kippkopp Óvodának 147.000 Ft, a Kölyökvár Óvodának (Pusztaegres) 67.000
Ft, a nagylóki iskolának 133.000 Ft, a
nagylóki óvodának 67.000 Ft önerõt
szavaztak meg a városatyák.

Ugyancsak pályázni kívánnak egy pusztaegresi komfortos sátorozóhely kialakítására, mintegy 14 millió Ft támogatásra, közel 6 millió Ft önerõvel.
Etelvári Zoltán: Nem tudom elfogadni,
hogy 20 millió Ft-ot költsünk 40 embernek
sátorozóhelyre. Komoly dolgokra nincs
pénz, ilyen luxus dologra meg van? Azt kell
gondolnom, hogy valakinek a szavazatáért
van erre szükség. Ez nem hozna bevételt.
Ezt a pénzt inkább csoportosítsuk át a
Mészöly sportcsarnokára.
Juhász János: Tavaly az volt a probléma,
hogy kényszerûségbõl be kellett zárnunk a
pusztaegresi iskolát. Akkor féltettétek az
épületet, hogy mi lesz vele. Most meg, amikor költenénk rá, akkor meg ne költsünk?
Õri Gyula: Én részt vettem egy falufórumon, ahol Rigó László és Varga László
képviselõk bemutatták az elképzelésüket.
A faluban megoszlik a lakosság véleménye. Vannak, akik örülnek ennek. Én nem
vonnék párhuzamot a sárbogárdi sportépület bõvítésével. Végre Pusztaegresen is
történik valami. Ha azt az épületet nem
használnánk ki, az bûn lenne. A lakosság
másik része aggályát fejezte ki, hogy mi
lenne ebbõl a haszon a pusztaegresi embereknek. Õk úgy gondolják, hogy a hasznát
nem a pusztaegresi diákok élveznék. 6 millió Ft-ból nagyon sok járdát, utat meg lehetne csinálni Pusztaegresen. De én örülök, hogy az iskola hasznosítva lesz.
A TEKI-pályázat keretében a Hantosi
utat szeretnék felújítani 15 millió Ft támogatással, 6,5 millió Ft önerõvel.
E három pályázathoz az önerõt a tartalékalapból állja az önkormányzat.
A KDOP-2007-5.2.2. A pályázat keretében
a Mikes közi óvodában építenének tornaszobát, és akadálymentesítenék az épületet. Az ehhez igényelt támogatás 6, 5 millió
Ft, saját forrás 720.000 Ft, amit fejlesztési
hitelbõl, valamint az EU Önerõalap segítségével finanszíroznának.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium által meghirdetett Tárt Kapus Létesítmények Programban is részt kíván venni a testület. A pályázat célja: a Mészöly szabadtéri sportlétesítményeinek
délutáni, esti és hétvégi nyitva tartása ingyenes igénybevétel biztosításával bárki
számára. A támogatás 500.000 Ft, az önerõ
ennek kevesebb mint a fele, amit a testület
például társadalmi munka formájában kíván biztosítani.

Pályázatok

Bejelentések

A Mészöly tornacsarnokának felújítására, 160 m2-es bõvítésére, lelátó építésére
kíván pályázni a testület a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács CÉDE
pályázatán. 20 millió Ft remélt támogatás
mellé 10 millió Ft saját forrást tennének.

Juhász: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatán az önkormányzat
9.900.606 Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesült a Tompa utcai gondozóház akadálymentesítése és részleges felújítása céljából, melynek határideje július 15.

Oktatási döntések
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Nedoba Károly: Kérem, hogy a mûszaki
osztály vizsgálja meg, milyen módon lehetséges a Kinizsi utcát lakó—pihenõövezetté nyilvánítani. Nagyon jó minõségû az út,
és gyorsulási versenyeket tartanak ott.
Nincs járda, keskeny az út, így a gyerekek
és az idõsek veszélyeztetve vannak. A lakosság egy része fekvõrendõrt kért, de a lakó—pihenõövezet tábla korlátozná a sebességet. A Hõsök terén az emlékparkban
a murva szépen kizöldellt, meg kéne szüntetni ezt az állapotot. Szükséges a közterületeken a padok lefestése is.
Õri: Pusztaegresen a Petõfi utcában van
két önkormányzati terület, ahol nem vágták le a csihatagokat, gazt és elszaporodtak
a rókák, különbözõ férgek. A Kossuth utca
végén, a körforgónál, az utolsó villanyoszlopon nem ég a lámpa.
Schmidt Lóránd: A városban, fõleg éjszaka, igen sokszor elõfordul, hogy nyúl és róka fut szembe a kocsival. A szélsõ utcákban
ez különösen nagy probléma.
Etelvári: A murvás utakat mikor kezdik
kátyúzni? Mert ezek lassan már életveszélyesek. Az Árpád utcán össze-vissza állnak
a teherautók. Itt a jó idõ, a gyerekek játszanak, nehogy baleset következzen be! Az
utcán nem telephelyezhet egy teherautó
sem! Mikor lesz a húsüzem mögötti terület
rendbe téve? Derékig ér a gaz. Mikor lesz a
keleti csatorna kitakarítva? Ha lenne egy
nagy zuhé, a Gilice köz és a Németh Lajos
köz egész részét elöntené a víz.
Szakács Benõné: A Huszár-temetõben a
kút lassan szinte megközelíthetetlen lesz,
mert lesüllyedt, víz áll körülötte. A miklósi
temetõben hasonló a helyzet: nincs elvezetve a víz, így az úton folyik, és tiszta sár a
kút környéke. Ugyanitt nagy távolságra
kell hordani a szemetet. A temetõkben
sûrûbben kellene üríteni a kukákat.
Horváth Tibor: Milyen megoldást tudunk
arra találni, hogy a rendelõnél tudjanak
parkolni az autók? Aki oda beteget visz, az
már magában is épp elég probléma, ráadásul még 30.000 Ft-os büntetés is vár rá. A
rendelõ melletti telket annak idején azért
vásárolta meg az önkormányzat, hogy ott
parkolót alakítson ki. A telket eladtuk Dobos úrnak, hogy oda gyógyszertárat és parkolót csináljon. Ez mikor fog megvalósulni? Még a gaz sincs levágva ott.
Gábris István: A Tisza utcai vízgyûjtõ tele
van szeméttel, valami megoldást kellene rá
találni. Fel kell szólítani azt a pár embert.
Bódai Gábor a jövõben az oktatási bizottság munkájában vesz részt az ügyrendi bizottság helyett; Horváth Tibor pedig éppen fordítva.
Szõnyegi Lajos (Etelvárinak): Életveszélyes süllyedéseket azért nem találtunk. A
murva leszállítása, az árajánlatok bekérése
folyamatban van, valószínûleg a helyi kõbányából fogunk szállítani. A keleti csatorna kaszálása folyamatban van.
Juhász: Barna Edina referens anyai örömök elé néz; ez volt az utolsó testületi ülése. Várják vissza szeretettel.
Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág
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A szavak ablakok vagy falak
Május 9-én Sárbogárd vezetése közmeghallgatást tartott az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) témájában. A város
életét meghatározó terv kevés nyilvánosságot kapott. Az IVS elkészítésének apropója a mûvelõdési ház és a Hõsök tere átalakítását megcélzó város-rehabilitációs
pályázat benyújtása, amelyet az IVS erõsíthet az elbírálok szemében, mivel az a város több évre elõremutató fejlesztési tervezete. Az IVS-t 1 hónap alatt kellett elkészíteni a megbízott szakembereknek. Ilyen
nagyságrendû, a jövõnket meghatározó
tervet azonban ennyi idõ alatt alaposan, az
emberek valós érdekeit szolgálóan elkészíteni lehetetlenség.
A lakosság széleskörû bevonásával, minden érintett partner együttmûködésével
lehetõség lett volna az együtt álmodásra:
Milyen Sárbogárdot szeretnénk magunknak? Az így megfogalmazódott elképzelések, vágyak egy közös akaratot jeleztek
volna, amely elõbbre vihette volna a település életét. Az együtt álmodás csak álom
marad csupán. Igazán a lakosság együttmûködését senki sem kívánta ez ügyben.
Sajnos a közmeghallgatáson most sem ér-

tették a civilek szavát. Szeretnénk, ha
egyenrangú partnernek tekintenének bennünket, és az itt élõ embereknek beleszólásuk lenne a saját életükbe. A lakosságot a
város vezetése ne ellenségként kezelje!
Nagy probléma van akkor, ha egy települést az ott élõk nélkül akarnak mûködtetni.
Mindenki tapasztalhatja világunkban,
hogy akiket a szakmai, politikai vagy egzisztenciális felsõbbrendûség, gõg elborít,
azok az emberek már nem értik meg mások szavát, mert csak a saját nagyságukat
erõsítõ gondolataikkal vannak elfoglalva.

kommunikálnak, megtalálják-e az utat a
másik emberhez. Önmagában az ész semmit sem ér, ha nem párosul érzõ szívvel. A
szavaink nagyon fontosak, hisz gondolataink és érzéseink közvetítõi. Az emberi kapcsolatok meghatározói; vagy összekötnek,
vagy elválasztanak. Legyen egyszerû hétköznapi beszéd, képviselõ-testületi ülés,
közmeghallgatás, ezen áll, vagy bukik, vajon megértjük-e egymás szavát.

Sokan büszkék szellemi tudásukra, összegyûjtött ismereteikre, de nem figyelnek arra, hogy az emberekkel milyen módon

(Ruth Bebermeyer)

„A szavak ablakok vagy falak,
Elítélnek vagy felszabadítanak.”

Horváth Katalin

Közmeghallgatás
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiával
kapcsolatban tartott közmeghallgatáson
sajnos nem sikerült kifejteni a véleményemet a polgármester bugyuta, rosszindulatú
közbeszólásai miatt.
Az IVS célja egy élhetõbb város kialakítása lenne a helyi adottságok, sajátosságok
és lakossági vélemények figyelembevételével … ha valóban figyelembe vennék a lakossági véleményt. De a péntek 15 órára
hirdetett fórumnál már csak a pünkösd
hétfõ hajnali 3 óra tûnt volna jobb idõpontnak.
Az élhetõbb város is három lábon nyugszik, mint a fejõszék, hogy kellõen stabil legyen: társadalom, gazdaság, infrastruktúra. Sárbogárdon helyi sajátosság, hogy beteg mind a három.

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2008. május 9-ei ülésén elfogadta:
— a 14/2008. (V. 13.) Ktr. sz., Az önkormányzat
2008. évi költségvetésérõl szóló rendelet módosítását;
— a 15/2008. (V. 13.) Ktr. sz., A közterületek
használatának szabályozásáról és rendjérõl szóló rendelet módosítását;
— a 16/2008. (V. 13.) Ktr. sz., A helyi iparûzési
adóról szóló rendelet módosítását.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Talán az infrastruktúrával kezdeném, mivel véleményem szerint az kevesebb kihívással küzd. Ezen a területen például a helyi közlekedés szorul fejlesztésre, és a tömegközlekedés is megoldatlan Dunaújváros irányába.
Társadalom: alacsony az iskolázottság, az
ipar és a katonaság leépítése miatt jelentõs
a munkahelyek hiánya. Mit tesznek a munkahelyteremtésért?
Gazdaság: kényszervállalkozások, a település örökölt mezõgazdasági jellege, jelentõs számú ingázó munkavállaló.
Az IVS a gazdaszövetkezetek létrehozását
javasolja. No, de hogyan? Ki lesz ezért a felelõs? Ki az, aki koordinálja a piac felkutatását?
Végre termelõ ipart, versenyképes munkahelyeket kéne hozni a városba!
Helyette hallhattunk turizmusfejlesztésrõl, és a csúcs annak reménye, ha a 63-as
elkerülõ és az M8-as autópálya megépül,
majd jön az ipar, és még tovább lehet bõvíteni
a kereskedelmet és a szolgáltató ágazatot. Ezt
elõször is meg kellene érni.
A Pennyben már most 300 Ft a dinnye kilója, a termelõ meg jóformán alig végzett a
palántázással.
Ausztriában nem érik egymást a Penny,
Lidl és hasonló kereskedõláncok, mert a
polcokon az áruk 90 %-a osztrák.
A közmeghallgatás végére kiderült, miért
is kellett sürgõsen közmeghallgatást tartani: május 23-áig ugyanis be kell adni a pályázatot, amelyben a mûvelõdési központ

lerombolását és átjátszását célozzák meg
egy idegen, plázaépítõ cég részére, nevetséges áron. Ehhez csatolni kell az IVS-t,
ezért a nagy kapkodás!
Jut eszembe az SZMSZ-szel kapcsolatban: ha valaki tudja, mikor volt a fõtér rekonstrukciós pályázatával kapcsolatos
közmeghallgatás, kérem, tájékoztasson,
elõre is köszönöm!
Végül, de nem utolsósorban: a törvényi
elõírásnak megfelelõ 60 nap nekem nem
jön össze, hiszen még 20 nap sincs a meghallgatás és a benyújtás között. A törvényrõl csak annyit: közúton a háromszoros sebességtúllépésért már a tulajdonos fizet a
közutakon, és a legmagasabb bírságot
szabják ki!
A képviselõ-testület és a polgármester nem tulajdonos, csak közszolga, megõrzésre, gyarapításra kapták négy évre a város mûködtetését.
A tulajdonosok mi vagyunk, és az általuk
elkövetett vagyonvesztést okozó tettekért
nekünk kell majd fizetni.
Településünk érték, értékesebb, mint az
autónk. Vigyázzunk rá egyenként, de mégis közösen! Ha a kocsinkat féltjük, és nem
adnánk olyannak, aki fittyet hány a szabályokra, tegyük ezt bátran városunkkal is!
Szabó Csaba 06-70-361-0157,
Sárbogárd, Arany János u. 20.
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Közmeghallgatás, Közmeghallgatás?
de mirõl?
Miért éppen péntek három óra? Miért nem öt, vagy hat óra? Talán túl késõ lett volna? Siettek haza a képviselõ urak? Vagy – de
erre gondolni sem merek – talán akkor túl sokan jelentek volna
meg a közmeghallgatáson? Akkor viszont miért nem csütörtökön
tizenegy órakor, vagy hétfõn reggel kilenckor tartották meg a közmeghallgatást? Az legalább olyan alkalmatlan idõpont lett volna,
mint a péntek délután 3 óra. Legalábbis a dolgozó emberek többségének.
És mi volt a közmeghallgatás tárgya? Az Integrált Városfejlesztési
Stratégia (IVS); az a stratégia, ami még el sem készült, be nem
mutatta senki, kifüggesztve, közszemlére bocsátva nem volt, hogy
akit érdekel, belenézhessen, elolvashassa, és az alapján véleményt
alkothasson róla. Komolyan gondolta a képviselõ-testület, hogy
van olyan élõ ember, akinek arról is van véleménye, amit nem is ismer, ami számukra, ad absurdum, nem is létezik? Mert az IVS egészen a közmeghallgatásig az átlagos földi halandó számára
gyakorlatilag egy ilyen munkaanyag volt.
A közmeghallgatás célja, én legalábbis úgy gondolom, az, hogy a
képviselõ-testület kikérje és meghallgassa a város polgárainak véleményét. Az IVS esetében azonban hogyan és kinek lehetett volna bármiféle véleménye, amikor egészen az ott elhangzott vázlatos ismertetõig senki semmit nem tudhatott a készülõ anyagról?
Az ilyen közmeghallgatás nem más, mint egy bohózat, egy rossz
vicc, amiben szemléletesen kifejezõdik a város polgárainak mélységes lenézése is.
Ha az volt a cél, hogy minél kisebb ellenállással, minél hamarabb
ki lehessen pipálni egy kellemetlen, ámde kényszerû kötelezettséget, a közmeghallgatás megtartását, akkor értem az egészet. De
akkor áll a fenti javaslatom az idõpont megválasztásáról. Ha viszont egyszer végre a testület szíveskedne komolyan venni saját
magát és a választói iránti kötelezettségét, akkor az IVS-t, ami a
jövõre nézve – különösen a leendõ pályázatok kihasználásának lehetõségét illetõen – kiemelkedõ jelentõségû anyag, nem minél hamarabb, hanem minél jobban igyekezne megalkotni. Akkor nem
arról kérik ki a néhány megjelenõ véleményét, amirõl tisztességes,
komoly embernek nem is lehet megalapozott véleménye, és nem
egy közmeghallgatás címû bohózatot rendeznek, hanem elõször
lehetõséget teremtenek a vélemények kialakítására, majd egy valódi közmeghallgatást tartanak, ahol minél többen meg is tudnak
jelenni. Ezt egy normális városban a város közösségének érdekeit
valóban képviselõ vezetés így csinálja. De nálunk...

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról szóló közmeghallgatáson civilek és civil szervezetek képviselõi voltak jelen.
Az IVS ismertetése valójában csak nagyvonalakban tárta a jelenlévõk elé a tervezetet, ugyanis ez az anyag több száz oldalas. A jelenlévõk részérõl jogos volt az a felvetés, hogy egy ilyen terjedelmes anyagról, melybe csak most kaphattak némi betekintést,
hogyan mondjanak véleményt?
A képviselõk is elõzõ nap kapták meg az ismertetõt. Nem tudom,
volt-e módjuk elolvasni, ha igen, az abban szereplõ dolgokkal teljesen egyetértettek-e, minden világos volt-e számukra, mert semmiféle megnyilvánulás nem történt részükrõl, se javaslat, se
kérdés formájában.
A polgármester olyan tájékoztatást adott, hogy az anyagot szerdán felteszik az internetre, és az észrevételeket, javaslatokat hétvégéig be lehet nyújtani. Kérdezem én: hogyan ismerje meg az
anyagot az, akinek nincsen internet-hozzáférési lehetõsége? Akinek van, az ilyen rövid idõ alatt hogyan olvasson el ekkora anyagot, és hogyan reagáljon rá? Bár lehet, hogy azért adtak ilyen rövid
határidõt, mert nem akarták, hogy bárki is javaslattal tudjon élni.
A polgármesterünk ezúttal is hozta az utóbbi idõben tõle megszokott stílusát, temperamentumát. A hozzászólókkal igencsak arrogáns volt, mindenkinek beszólt valamit, hozzáteszem, ezt csak
olyannal tette, aki nem értett vele egyet. Pedig szerintem a közmeghallgatást azért tarják, hogy az ott jelenlévõkkel ismertessenek valamit, és az emberek elmondhassák a véleményüket, javaslataikat. Ha nem akarják, hogy elhangozzanak vélemények, javaslatok, akkor ne tartsanak ilyen fórumokat. Ha meg tartanak, akkor igenis viseljék el a hozzászólásokat, javaslatokat, mindenféle
arrogáns megjegyzések, beszólások nélkül.
Számomra felvetõdik a kérdés: miért megy szembe a polgármester és az õt támogató tíz ember a lakossággal? Mi az érdekük? Mi
vezérli õket ebben a cselekedetükben? A másik dolog, ha belegondolnak: nem a polgármesternek és képviselõ-testületnek van
városa, hanem a városnak van polgármestere és képviselõ-testülete, eszerint kellene eljárniuk, végezni a dolgukat. Végül pedig egy
ideillõ idézet, mely összefoglalja a közmeghallgatás hangulatát és
légkörét: „Úgy nem lehet tárgyalni, hogy mások is elmondják a
véleményüket, nem csak én.”
TE

Felújított játszótér

Lendvai Gábor

Mi változott?
72 éves vagyok, átestem egy agyérgörcsön, azóta sajnos nem dolgozhatok. Míg nem lettem beteg, és volt olyan problémám,
mellyel egyedül nem tudtam megbirkózni, a polgármesterhez fordultam. Mindig nagyon készséges volt és segített a problémám
megoldásában. Ezúttal is adódott problémám: az utcai részen nagyon megnõtt a fû. Aki rendbe tenné, olyan összeget kér, amit a
nyugdíjamból nem tudok kifizetni. Bíztam a polgármesterben, ismerve eddigi segítõkészségét és jóindulatát; lányomat kértem
meg, hogy hívja fel õt ez ügyben. Sajnos csalódnom kellett, ugyanis
ezúttal mereven elzárkózott, és azt mondta: nem áll módjában segíteni. Nem tudom, mi volt az elutasítás oka, mi változott, miért
nem segített, valóban nem állt módjában segíteni, vagy nem
akart?
„Ha csalódsz azon emberekben, kik legszentebb érzéseidet bírják, ne
ítéld el õket, mert nem õk a hibásak, hanem te, mert rosszul választottál.”

Május 9-én délelõtt ünnepélyesen átadták a Mészöly Géza Általános Iskola udvarán lévõ felújított játszóteret. A régi játékokat
újakkal egészítették ki, újabb padokat helyeztek el a téren, és több
fát, bokrot is ültettek.
Az ünnepségen az építõk munkáját az alsó tagozatos gyerekek
mûsorral köszönték meg.
A felújítás az Ökotárs Alapítvány támogatásával, az iskola alapítványának közremûködésével valósult meg.

Markgrúber Imréné, Sárbogárd, Köztársaság út 98.

Hargitai Lajos
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Pünkösd Sárhatvanban
Megélénkült a közösségi élet Sárhatvanban. Egy kis közösség jön össze rendszeresen a felújított klubban, amit a volt iskola
és óvoda épületében alakítottak ki. Ez a
közösség a múlt héten a sárhatvani gyerekeknek mûsort tanított be, így köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. Pünkösdkor pedig bemutatkozott a nemrég
alapított énekes csoportjuk. Erre az eseményre meghívták a pusztaegresi nyugdíjasokat is, akik szintén változatos mûsorral
léptek színre. A hangulatos dalcsokor
bemutatása után nagy tapsot kaptak a humoros jelenetek is.
A sárhatvaniak mindenkit vacsorára láttak
vendégül mûsor után. Vacsora elõtt
Pluhár István köszöntötte a vendégeket.
Sajnálattal állapította meg, hogy egy megszüntetett, nem egy mûködõ óvoda udvarán lehetnek, ahonnan még az udvari játékokat is elvitette Sárbogárd. Ez a kis falu
csak magára számíthat, Sárbogárdtól nem
várhat semmi jót. Ide a politikusok is csak a
választások idején, vagy csak akkor dugják
ki az orrukat, ha kell nekik valami. Ennek

tudatában szép dolognak tartja, hogy ilyen
lelkesen szervezi az itteni életet az itteni
kis közösség. Sárhatvan mindig is híres volt
az összefogásról. Mostanában ez az összefogás, sajnos, gyengülni látszik, ami megmutatkozik abban is, hogy erre az igazán
szép rendezvényre se jöttek el sokan.
Pedig ez a mûsor olyan volt, amit a falu

minden lakójának érdemes lett volna
megnézni.
A szervezõk ezúton is köszönik minden
önzetlen segítõ munkáját, ami lehetõvé
tette a pünkösdi mûsor megrendezését és a
közremûködõk megvendégelését.
Hargitai Lajos

A legdrágább kincs
A Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola tanulói mûsorral köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat múlt héten a József Attila
Mûvelõdési Központban.
A gyerekek hónapok óta készülõdtek a bemutatóra. Az 5-6. osztályosok Bodáné Szili Katalin tanár néni irányításával egy Mátyás
királyról szóló mesét, A kõleves-t mutatták be, de láthattunk tõlük

egy szellemtáncot is. A 3-4. osztályosok Bús Éva irányításával táncos produkciót adtak elõ, és egy kedves gyermekmesét, a Sün
Balázs-t vitték színre Németh Lászlóné vezetésével. Majd a 7. osztályosok köszöntötték az édesanyákat egy tündéres mesejátékkal,
Magyari Éva tanár néni rendezésében. A darab címe: A legdrágább kincs.
/H/
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A repülés csodája
Sárbogárdon, a töbörzsöki településrész
mögött van egy rét. Itt sereglettek össze a
fehérvári, dunaújvárosi és a sárbogárdi
repülõgép-modellezõk hétvégén. Az idõjárás most kedvezett ennek a hobbinak.
Hétágra sütött a nap, és a szél se fújt. Sándor Bandi hívott, hogy írjunk errõl az
eseményrõl az újságban, hátha mások is
kedvet kapnak ehhez a sporthoz.
Tavaly a sárszentmiklósi sporttelepen volt
már egy nagyszabású kedvcsináló bemutatójuk. Annak meglett az eredménye,
mert egyre többen kezdenek modellezni
Sárbogárdon is. Ha lesznek tízen, megalakulhat az önálló helyi egyesület.
Miért lesz valakinek a modellezés a hobbija? Így vall errõl egy sárbogárdi modellezõ, Sándor Endre:
— Mindig arról álmodtam, hogy repülõpilóta legyek. Ez nem sikerült, így tûzoltó lettem. Nem mondtam le azonban végképp
errõl az álomról. Úgy gondoltam, ha már
pilóta nem lehetek, nyugdíjas tûzoltóként
legalább építsek repülõmodellt. Ha nem is
én ülök is abban a gépben, valamilyen szinten mégis megszületik a repülés élménye
számomra. Én így kezdtem modellezni. De
nem vagyok ezzel a szenvedéllyel egyedül
Sárbogárdon. Itt röptet Iker Jani, és az
elõbb törte össze egy kicsit a gépét Csizmadia János (Csizi) is. De ez se nagy tragédia,
mert ezek a gépek könnyen javíthatók.
Ragasztó, szigetelõszalag segít a bajon.
— Nem költséges ez a hobbi?
— Nem mondhatnám. Egy egyszerû kis
kétmotoros hungarocell testû gép távirányítóval 6.000 Ft-ból megvan. Ilyet vettem
a kislányomnak. Persze, a nagyobbak sokkal drágábbak, de 25.000 Ft-ból már elég
profi masinát lehet építeni.
— Magatok építitek a gépeket?
— Lehet vásárolni készletben, vagy akár
alkatrészenként is, és abból magunk építünk. De például a helikopterek között
vannak olyanok is, amelyek igen drágák,
mert különleges szilárdságú alkatrészek
kellenek hozzá. Vannak persze komplett

gépek is, amiket egyben megvehet az ember; kihozza a boltból, és már repülhet is.
— A repülõgép-modellezésnek is vannak
biztonsági elõírásai, ugye?
— Hogyne. Ezt a kis modellezõ repteret is
kellett engedélyeztetnünk, és vannak szigorú elõírások, amelyek a biztonság miatt
szükségesek.
Végigsétáltunk a pályán. Számtalan különbözõ formájú gépet láthattunk. Voltak
„csupaszárny” gépek hungarocellbõl.
Ezek többnyire akkumulátoros, villanymotoros masinák és igen könnyûek. A nagyobb testû gépek egy jelentõs része viszont robbanómotoros. Ahogy Bandi elmagyarázta: egyik-másik motor olyan
erõs, mint a régi forgótárcsás mosógépek
motorja volt, és olyan nagy fordulatszámon pörögnek, hogy a motor kenését is
speciálisan kell megoldani. Az üzemanyagot gyárilag állítják össze, nem otthon keverik. Egy-egy fölszállásnál 6-5 perces útra
elég az üzemanyag. A gépeket földrõl, távirányítóval vezetik. A kézi irányítópult kezelõszerveivel egészen finom gépmozgásokat is tudnak produkálni. Ezek a gépek
képesek mindenféle akrobatikus mutatvá-

nyok végzésére is. Láttam olyat, ami képes
volt egy helyben függeszkedni a levegõben.
Volt persze olyan is, amelyik egy közeli fa
koronájába csapódva, összetörve hullott a
földre. A gazdája akkor elõvette a javítókészletet, megragasztotta, és már startolhatott is újra a masina.
Külön látványosság a helikopterek repülése. Az elegáns kis jószágok ugyanúgy képesek felszállni, leszállni, a levegõben különbözõ mutatványokat végezni, mint a nagy
helikopterek.
Ezalatt egy fa árnyékában készült a közös
ebéd. Iker Jani édesanyja fõzött. A Patkóban éppen szünnap volt. Hogy ne essen ki a
szakácskodás gyakorlatából, itt is õ készítette a közös ételt.
A gyerekeknek külön kis játszóteret alakítottak ki, hogy amíg a felnõttek „játszanak”, addig a gyerekeknek is legyen elfoglaltságuk.
Aki szeretne csatlakozni a modellezõkhöz,
érdeklõdhet Sándor Bandinál a Baross utcában, vagy a Patkó csárdában Iker Janinál, illetve Csizinél.
Hargitai Lajos

Találkozó és koncert a hit jegyében
E

gykori konfirmandusokat hívott találkozóra Szabó
Julianna református lelkész az alapi parókia kertjébe szombaton délután. Sajnos a beszélgetésre kevesen
jöttek el, de a Talitha Kúmi keresztény együttes koncertjére már többen összegyûltek. Megismerhettük az együttes tagjait, valamint bizonyságtételeket is hallhattunk. A
népi elemekkel átszõtt zene valóban a lélek húrjain zengett, emlékezetessé téve ezt az estét mindannyiunk számára.
A koncert végén mindenki kapott egy kövecskét, amin
egy kérdõjel volt. Aki akarta, beledobta a kijáratnál elhelyezett kosárba, úgymond letéve a voksát Jézus mellett.
Tudósítónktól
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Családi nap
Alapon
Szombat reggel aggódva figyeltem a felhõket, hogy borongós napot hoznak-e, de szerencsére meggondolták magukat, és utat engedtek a napsugaraknak. Így kellemes idõben tarthatták meg idei
családi napjukat a Bóbita Óvoda csemetéi, szüleik és az óvó nénik. Ebéd után vette kezdetét a programok sora. A lufikkal díszített bejárat környékén már rengeteg autó állt, amikor megérkeztem. A Maci csoport pompontáncának utolsó hangjait csíptem el,
aztán hamarosan Komor László fergeteges bábmûsora ragadta

magával az egész közönséget: gyerekeket, felnõtteket egyaránt.
Eztán következtek meghívott vendégként a cecei óvodások, majd
az alapi csapatok: a Margaréta Nyugdíjasklub, az óvodások tánccsoportja, az iskola színjátszósai és az 5falu fesztivál néhány fellépõje. A sort a néptáncos lányok, asszonyok zárták mûsorukkal,
majd tánctanítás vette kezdetét a színpadon.
A fõzõversenyre idén mintha kevesebben neveztek volna (6 csapat), de különleges étkekbõl így sem volt hiány. A zsûri — Méhes
Lajos, Fekti Jenõ, Vargyas György, Kaszás Károly és Kugelmann
Zoltánné — úgy határozott, hogy a halászléfõzõ-versenyben az
elsõ díjat a Pöttyöskék csapat kapja. II. lett Kiss Imre és fia, III.
Erõs Gábor és barátai. Különdíjat kaptak a Stampedlisek (akik
ugyancsak halászlét készítettek), a Paja kocsma és vendégei
(gombás vaddisznópörköltjükkel), a helyi polgárõrök csapata
(babgulyással), valamint a Pöttyöskék õzpörköltje és Erõs Gáborék salátákkal tálalt rostonsültje.
Az esti tombolasorsolás után a napra a Titán együttes tette föl a
koronát.
Hargitai Kiss Virág

I

mmár harmadik alkalommal jöttek össze a környékbeli néptáncosok és -zenészek Sárszentágotán pünkösd alkalmából, a
Sárvíz mûvészeti alapiskola bemutatójára. A helyi általános iskola csodálatos, limbusos udvarán tartották közös örömünnepüket
az ágotai, dégi, abai, alapi, szabadbattyáni néptáncosok és citerások, Szecsõdi Rita, Gõbölös Gábor, Lázár Melinda, Varró János
és Nagy László tanítványai. Ennek részese lehetett mindenki, aki
megtisztelte jelenlétével ezt az eseményt. Csengõ hangú énekeseknek, pergõ ujjú citerásoknak, játékos táncoknak tapsolhatott a
közönség.

Pünkösdi
tánc
Az elõadást Szecsõdi Rita vezényelte le, köszönetet mondva mindenkinek, aki segítséget nyújtott a szervezésben. Így a fellépõ csoportok vezetõinek, Baranyák István polgármesternek, a hivatal
jegyzõjének, Gerse Ferenc iskolaigazgatónak és Korcz Juditnak a
mûvészeti iskola képviseletében.
Hargitai Kiss Virág
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In memoriam ládagyár
Hát, ezt is a földdel teszik egyenlõvé!? — gondoltam magamban,
amikor megláttam, hogy elkezdték bontani a volt ládagyár épületét. A két ciklus óta regnáló, hol bal-, hol jobbkezes éra ismét kipipálhat egy régi épületet, ami zavarta a szemüket.
A korábban helyi védettséget élvezõ épület tavaly került ki a védettség alól, a testület döntésének „köszönhetõen”. Így a képviselõk kiszolgáltatták azt az üzleti érdekek kényének, kedvének.
Olybá tûnik, hogy ez a „múltat végképp eltörölni” felfogás makacsul beette magát a testületbe, pártállás ide vagy oda. (Gondoljunk csak a lerombolt régi posta épületére.) A városatyákra közel
sem az atyai felelõsség pozitív értelmezése jellemzõ, hanem inkább a sztálini öncélú felelõtlenség. Hiszen kiket képviselnek õk?
Nem az õket megválasztókat, az biztos, ez már több megnyilvánulásukból is kiderült, hanem csakis saját magukat. Nem érdekli
õket senki és semmi más, nem fontosak számukra az itteni
gyökerek.
De vajon ki itt a hunyó? Keressük a nõt? Vagy az egyéni és üzleti
zsebek érdekeit? Vagy „csak” egyszerûen valakinek az ízlése dominál? Talán mindegyik közrejátszik ebben a tótágas „városfejlesztésben”.
Miért van az, hogy az értékek megõrzése itt, Sárbogárdon nem
egyértelmû cél? Ha valami régi, az már nem is szép? Azt le kell
rombolni? Egyszerûbb útnak tûnik ez … de megéri-e? Mit nyerünk? Jelen esetben egy sorozatgyártott, jellegtelen Tescot, az itteni munkanélküliséghez képest kevés munkahellyel, sok áruszállító kamionnal és sok áruval, amiket egyébként meg lehet kapni a
helyi kereskedõk üzleteiben is. Az áruk olcsósága pedig relatív.
Lehet, hogy amit például egy szörpön megspórolunk, azt késõbb
gyógyszerre költhetjük.
És mit veszítünk? A múltunk egy darabját, az õseinkkel minket
összekötõ egyik hidat, ami némi ráfordítással megmenthetõ lett

volna bekövetkezett sorsától, és újra tartalommal lehetett volna
megtölteni. Ahogy a pártás házat is például. Sosem felejtem el,
hogy azért is mennyit kellett harcolni, hogy le ne bontsák! Most
pedig, amikor új tulajdonosának köszönhetõen ismét régi szépségében tündököl, nem gyõznek vele példálózni, dicsekedni azok,
akik a vesztét akarták.
Ha a városvezetés továbbra is így irányítja a várost, akkor elõbbutóbb oda jutunk, hogy a sárbogárdi nagy fekete lyukban minden
érték eltûnik, és egy bevásárlóközpontokkal teli nyomornegyed
leszünk, ahol a legfõbb látnivalók a szupermarketek lesznek.
Álljon itt végezetül egy megfontolandó, közszájon forgó gondolat:
„Mindent, amit teremtettél, elvesztheted egy perc alatt.
Mindent amit elvesztettél, nem szerezheted meg egy perc alatt.”
Hargitai Kiss Virág

A zöldség és gyümölcs termelésérõl
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(ÚMVP) idei egyik kiemelt projektcsomagja a
zöldség- és gyümölcságazat fejlesztése. A szakértõk szerint ugyanis ebben a növénytermesztési
ágazatban rendkívüli lehetõségek rejlenek hazánk
számára, mivel nagy a kereslet az unió szinte minden országában a friss zöldség és gyümölcs iránt.
Így ezek a termékek szinte korlátlanul eladhatók a
27 uniós ország piacain.
Ezért a zöldség- és gyümölcságazatban rövid idõn
belül mintegy 800 ezer tonnával, a jelenlegi
2,8-2,9 millió tonnáról 3,5-3,8 millió tonnára szeretnék emelni a termelést — tájékoztatott
Mártonffy Béla, a Zöldség—Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeb) igazgatója. Az ÚMVP projektjei segítségével mintegy
100 milliárd forintos fejlesztést kívánnak megvalósítani a magyar zöldség- és gyümölcságazatban. A program megvalósítását ösztönzõ forrásokra április 1-jétõl pályázhatnak a gazdálkodók.
Az április 1-jétõl elkezdõdött kertészetfejlesztési
program támogatásainak finanszírozására mintegy 20-25 milliárd forint áll a gazdák rendelkezésére. A támogatandó projektek összköltségének
mintegy 40-60 %-át kérhetik támogatásként a
gazdálkodók a megvalósításhoz.
A fejlesztési program keretében mindenekelõtt a
fedett termõhelyi kapacitást, azaz az üvegházakkal és a fóliasátrakkal borított termõterület nagyságát szeretnék mintegy a duplájára növelni. Így a
fejlesztést követõen 8-10 ezer hektárra nõ majd a

fedett kertészeti terület nagysága Magyarországon — mondta az igazgató. Hozzátette: jelenleg
Magyarországon technikailag mintegy 3,5-4 ezer
hektár az üvegházzal illetve fóliasátorral lefedett
termõterület nagysága. Ami technológiai szempontból tekintve mintegy 5-5,5 ezer hektárnak felel meg, mivel a terület egy részét a gazdálkodók
egy-egy szezonban kétszer is hasznosítják.
A fedett termõterület növelésével nemcsak a terület nagyságát szeretnék megduplázni, hanem az
e termõterületrõl származó áru mennyiségét is.
Vagyis a jelenlegi 400 ezer tonnáról 800-900 ezer
tonnára kívánják emelni az e termõterületrõl származó áru mennyiségét. A fedett termõhely növelését Magyarországon az indokolja leginkább,
hogy a belföldi és a külföldi piacokon is megnõtt a
friss áru iránti kereslet. Ezeket az igényeket pedig
csak úgy lehet kielégíteni, ha kiküszöbölhetõ az
idõjárástól való nagyfokú függés a kertészeti termelés területén. Erre pedig leginkább a fedett termõhelyeken való termesztés gyakorlata a legalkalmasabb.
Mártonffy Béla szerint leginkább a káposztaféléket, a levél- és hajtatott zöldségeket, a salátaféléket, a paprikát, az uborkát és a szamócát keresik
leginkább a vásárlók. A fedett termesztési technológia másik nagy elõnye, hogy a termés leszedését és piacra vitelét idõzíteni lehet. Így elkerülhetõ a konkurenciával való éles ütközés a piacon.
A megfelelõ tervezéssel a belsõ és a külpiacokat
is versenyképesen lehet ellátni áruval. Emellett a
szakember szerint fontos lenne kihasználni azt a

rendkívüli magyar adottságot, hogy a fedett termõhelyek nagy részét alternatív energiával, elsõsorban geotermikus hõvel lehet megfelelõ hõmérsékletûre temperálni.
Egy várhatóan májusban elkezdõdõ fejlesztési
program a zöldség- és gyümölcsfeldolgozás modernizálását, korszerûsítését tûzte ki céljául. Ennek keretében a friss áru csomagolását, továbbá
a hagyományos feldolgozói tevékenységet valamint a mélyhûtött termékek elõállítását is támogatják. E program keretében mintegy 20 milliárd
forint támogatásra pályázhatnak a gazdálkodók.
Az úgynevezett értéknövelõ beruházások során a
feldolgozóipar technikai technológiai fejlesztése a
cél, amely végsõ soron a versenyképesség javítását szolgálja.
Az ültetvényfejlesztési programhoz kapcsolódó
pályázatokat már március közepén lezárták. Ennek eredményeként mintegy 1200 hektár gyümölcsös felújítására nyújtották be igényüket a
gazdálkodók. E fejlesztés támogatására mintegy
7-8 milliárd forint állt rendelkezésre. Mártonffy
Béla szerint a fejlesztés ösztönzése elérte célját.
Az igazgató úgy véli: amennyiben Magyarországon megvalósul a jelenleg megkezdett fejlesztés a
zöldség- és gyümölcságazatban, úgy az ágazat
visszanyerheti a múlt század 80-as éveinek közepén már egyszer elért teljesítményét. Ez pedig jó
kiindulási alapot teremthet az ágazat további fejlesztéséhez.
ÚMVP-hír
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Kézilabda

Egy hétvége, két bronzérem az idõsebb korosztályban
A mezõszilasi Németh László Általános
Iskola lány kézilabdacsapata bravúros szerepléssel — egy évvel fiatalabbként —
megnyerte a IV. korcsoportos megyei diákolimpiát, s így az országos elõdöntõbe
jutott.
Az elõdöntõs csoport tagja volt az Adidas
Gyermekbajnokság országos bajnoka is —
Gyõr Toldi —, és „természetesen” a szerencse se pártolt mellénk, így a sorsolásnál
nekünk jutott a legerõsebb csapat, s így
esélyünk se maradt az ezüstéremre.
A mérkõzés is azt bizonyította, hogy az
egy-két év korkülönbség ilyen szinten már
nagyon komoly elõnyt jelent. A Gyõr bajnokhoz méltóan játszva „leütött” bennünket, s csak az vigasztalta a csapatunkat,
hogy jövõre mi — 1 kivételével — ugyanebben az összeállításban játszhatunk, a
Gyõrnél pedig 1 játékos marad, a többi kiöregszik.
A második mérkõzésen — a korkülönbség
ellenére — biztos gyõzelmet aratott példásan küzdõ csapatunk, s így harmadik helyen végeztünk.
Eredmények:
Mezõszilas—Gyõr Toldi–Marcalvárosi
Okt. Központ 8:28
Gól: Schneider (2), Raffael A (6/4)
Mezõszilas—Tamási 19:13
Gól: Jakab (2), Schneider (5), Raffael A.
(2), Csendes (9), Takács (1)
Az országos elõdöntõrõl egybõl a kalocsai
Pünkösd Kupára utazott a csapatunk, ahol
a Szilas KC már ott lévõ tagjai — kiegészülve 4 siófoki játékossal — játszottak is
egy mérkõzést a Szeged KSE ellen, s tisztes
vereséget szenvedtek.
Az esti, felsõ ágra kerülés szempontjából
fontos mérkõzést, a már Zámbó Tibor ál-

tal irányított teljes csapat játszotta, s ért el
gyõzelmet a Pécs TÁSI ellen.
A Vecsés elleni mérkõzés játéklehetõség
volt a keret minden tagja számára, s hangolódás a délutáni elõdöntõre.
Az elõdöntõben a 93-as korosztály egyik
legjobb csapatával játszottunk, s sajnos saját magunkat vertük meg gyámoltalan játékunkkal. A nagyobb arányú vereséghez
hozzájárult Raffael Aranka súlyos sérülésnek látszó „letarolása”, ami nagyon megzavarta a csapatot. (Szerencsére nem lett
komolyabb baja a gyereknek.)
A helyosztón újra igazi fényében ragyogott
a csapat. A Debreceni Sportiskola ellen
olyan elsõ negyedórát produkáltunk, hogy
a szakemberek is elismeréssel beszéltek a
lányokról (8:1).
A második félidõben a fizikálisan nagyon
erõs Debrecen erõteljesen zárkózott fel-

jebb és feljebb, de a lányok kiizzadták,
szinte kivérezték a sikert.
Eredmények:
Szilas KC—Szeged KSE 15:20
Szilas KC—Pécs TÁSI 18:9
Szilas KC—Vecsés 41:3
Szilas KC—Szekszárd UKSE 19:30
Szilas KC—Debreceni Sportiskola 16:15
A csapat itt is a harmadik helyen végzett.
Köszönjük Szüllõ Balázs mezõkomáromi
pedagógus kolléga munkáját, aki edzõként
segítette Zámbó Tibort, Somogyi Tamás
(Sokon Kft.) szponzorálását, hogy lehetõvé tette gyerekeink számára a részvételt, és
a siófoki lányoknak a játékot, hogy egyszerre két helyen tudtunk játszani.
NLÁI

VERSENYKIÍRÁS a Sárbogárdi Napok keretében
megrendezésre kerülõ asztalitenisz-versenyre

KÉK
HÍREK

A verseny helye: Sárbogárd, Szent István Általános Iskola tornacsarnoka.
A verseny ideje: 2008 június 7., szombat, 9 óra.

Május 8-án 21.15-kor egy sárbogárdi
férfit fogtak el a járõrök, aki nem
kezdte meg büntetése letöltését.

Versenyszám: 2 fõs csapatok versenye, rövidített DC-formában.

23.40-kor egy ittas sofõrrel szemben
intézkedtek Felsõkörtvélyesen. Az
orvos enyhe fokban találta ittasnak a
Lada vezetõjét a klinikai tünetek
alapján. Vezetõi engedélye nem volt a
sárbogárdi férfinek, így azt elvenni
sem tudták.

A verseny rendezõje: Sárbogárd, polgármesteri hivatal és a Sárbogárd AK.
Versenybíróság: elnök — Papp László, tagok — Nedoba Károly, Lovász Lajos.
Résztvevõk: azon versenyzõk, akik a helyszínen beneveznek, és NB-III-nál magasabb
osztályban nem játszanak.
Nevezés: a helyszínen 8.30-ig.
Díjazás: a gyõztes csapatnak kupa és érem, valamint 1 évre a vándorserleg; a második
és harmadik helyezettek éremdíjazásban részesülnek.
Egyebek: a versennyel kapcsolatos költségeket a rendezõ viseli, egyéb költségeket az
egyesületek.
Az öltözõben hagyott tárgyakért felelõsséget nem vállalunk.
Minden érdeklõdõt és versenyzõt várnak a

FMRFK

SZERVEZÕK

***
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Káloz—Cece 2-1 (1-1) SÍC — hírek,
Káloz, 200 nézõ. Vezette: Nagy Károly.
Káloz: Miklós, Stivi (Gál), Molnár, Fazekas, Erdélyi, Májer D., Májer Gy. (Varga),
Hári, Osváth (Balogh), Szántó, Szabó.
Cece: Kimiti, Hegedûs Gy., Pintér, Király,
Csuti, Németh (Barta), Klazer, Tóth, Simon (Tángli), Juhász, Szikszai (Kacz).
Jó talajú pályán, sok hazai, illetve vendégszurkoló elõtt került sor a két csapat rangadónak is beillõ találkozójára. A 4. percben Simon végzett el szabadrúgást az alapvonal közelébõl, beadását Király fejelte a
hálóba, 0-1.
6. perc: hazai szöglet után Molnár lövését
védte Kimiti. 8. perc: a túloldalon Németh
szabadrúgását Miklós védte. 11. perc: Juhász 20 m-es lövése szállt a kapu mellé. 14.
perc: Simon kapura tartó lövését a védõk
kifejelték. A 18. percben Juhász lépett ki a
védõk közül, már csak a kapussal állt szemben állt, és a kapusba rúgta a labdát. 20.
perc: Stivi 22 m-es szabadrúgása kapu fölé
ment. 23. perc: Molnár kapott jó indítást,
kilépett a védõk közül és a hálóba lõtt, 1-1.
28. perc: Juhász kapura tartó lövésénél a
kapus már verve volt, a védõ a gólvonalról
mentett. 35. perc: Stivi szabadrúgását védte Kimiti. 41. perc: Tóth beadását Juhász
fejelte a kapu mellé.
A II. félidõ vendégtámadásokkal kezdõdött. A 49. percben Szikszai szabadrúgását
Király fejelte a kapu fölé. Majd az 52. percben Juhász hagyott ki újabb nagy helyzetet.

56. perc: Osváth lövése ment a kapu mellé.
62. perc: egy Szikszai—Csuti-összjáték
után az utóbbi kecsegtetõ helyzetben a kapu mellé lõtt. 65. perc: hazai szöglet után
Fazekas hibázta el a lövést. 68. perc: Tángli
lövését a hazai kapus kiütötte, de nem volt
befutó játékos, ez a helyzet is odalett. 72.
perc: Juhász beadását Tóth fejelte kapura,
Miklós védte a fejest. A 78. percben Stivi
16 m-rõl elvégzett szabadrúgása a sorfalról
kivágódott. 84. perc: Májer D. szép cselekkel ment el a jobb oldalon, beadását Molnár az üres kapu fölé lõtte. 87. perc: egy kezezés a 16-oson belül: a játékvezetõ büntetõt ítélt meg. A 11-est Balogh értékesíti,
2-1.
Ezzel a hazai gyõzelemmel a két csapat helyet cserélt a bajnoki táblázaton.

Ifjúsági mérkõzés: 3-3 (1-1)
A hazaiak már a 20. másodpercben megszerezték a vezetést, amit a vendégek még
az I. félidõben kiegyenlítettek. A nagy odaadással játszó ceceiek a II. félidõben már
3-1-re is vezettek, de ez sem volt elég a gyõzelemhez, mert a hazaiak a mérkõzést
döntetlenre hozták.
Góllövõk: Király G., Sinka, Kovács.
Május 18-án, vasárnap, 15.30 és 17.30 órakor hazai pályán Baracs csapatát fogadjuk
bajnoki mérkõzésen.
Hajrá, Cece!
P. L.

eredmények
2008. május 2-3-án egyesületünk versenyzõi Budapesten, a Bp.-i Spartacus pályaíjász-versenyén szerepeltek sikerrel.

Eredményeink:
A serdülõ fiúk mezõnyében indult Horváth Tamás, és nagyon jó versenyzéssel,
biztosan szerezte meg az 1. helyet, eredményével országos csúcsot ért el.
A serdülõ lányok között két versenyzõnk
indult. Takács Anna 3. helyezett, Kiss Regina 4. helyezett lett.
A gyermeklányok között Katona Dorottya
szintén 1. helyezett lett országos csúccsal.
Batári Balázs kezdõ versenyzõ létére — elsõ versenye volt — a gyermekfiúk mezõnyében nagyon biztató köregységgel, dicséretesen versenyzett, és a 8. helyen végzett.

A felnõttek eredményei:
Bola József a felnõtt férfiak mezõnyében a
7. helyen, Gilicze László a senior férfiak
mezõnyében a 2. helyen végzett.
Lovász Balázs ifjúsági korú versenyzõnk az
ifi fiúk között a 2. helyet érte el.
Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa
egyesületünk fiatal tehetségeit!
Adószámunk: 18491074-1-07

A Femol-csoport
eredményei:

Köszönjük!
Gilicze László, SÁRRÉTI Íjász Club

Füle—Sárbogárd 1-1 (0-1)
Gólszerzõk: Szûcs, illetve Bognár. Ifjúsági
mérkõzés: 1-7.
Seregélyes—Pálhalma 1-4 (0-2)
Gólszerzõk: Rapai, illetve Sztanó, Fehér,
Reichardt, Ivanics. Kiállítva: Benczik Cs.,
Ódor (Seregélyes). Ifjúsági mérkõzés: 2-0.
Lajoskomárom—Mezõszilas 2-2 (2-2)
Gólszerzõk: Hajnal, Dörögdi, illetve Balogh (2). Ifjúsági mérkõzés: 0-3.
Adony—Zichyújfalu 1-0 (1-0)
Gólszerzõ: Müller A. Kiállítva: Szabó
(Adony). Ifjúsági mérkõzés: 6-1.
Káloz—Cece 2-1 (1-1)
Gólszerzõk: Molnár T., Balogh, illetve Király. Ifjúsági mérkõzés: 3-3.
Baracs—Enying 5-0 (2-0)
Gólszerzõk: Deli, Szabó (2), Szurma, Éliás. Ifjúsági mérkõzés: 1-0.
LMSK—Mezõfalva SE 3-2 (0-1)
Gólszerzõk: Hornyák, Nyikos, Gombor, illetve Rajna (2). Ifjúsági mérkõzés: 0-6.
Tác-Csõsz—Kisapostag SE 1-2 (0-0)
Gólszerzõk: Pál, illetve Kovács (2). Ifjúsági mérkõzés: 3-4.

A Roneko-csoport állása:
A Femol-csoport állása:
1. Pálhalma
25 22 1 2
2. Adony
25 17 4 4
3. Baracs
25 15 4 6
4. Seregélyes
25 15 3 7
5. LMSK
25 13 4 8
6. Káloz
25 11 4 10
7. Cece
25 10 5 10
8. Kisapostag
25 10 5 10
9. Mezõszilas
25 8 7 10
10. Lajoskomárom
25 8 3 14
11. Enying
25 7 5 13
12. Tác-Csõsz
25 6 7 12
13. Mezõfalva
25 11 6 8
14. Sárbogárd
25 6 5 14
15. Zichyújfalu
25 5 5 15
16. Füle
25 1 1 22
Mezõfalvától 15 büntetõpont levonva.

96-22
64-20
49-20
79-44
44-35
52-38
47-45
42-43
59-53
31-63
42-67
46-61
39-33
32-67
42-69
19-103

67
55
49
48
43
37
35
35
31
27
26
25
24
23
20
5

1. Velence
25 19
2. Bicske
25 17
3. Kápolnásnyék
25 17
4. Alba Regia
25 16
5. Sárszentmiklós
25 13
6. Polgárdi
25 12
7. Kisláng
25 12
8. Szabadegyháza
25 12
9. Sárosd
25 11
10. Aba-Sárvíz
25 10
11. Etyek
25 8
12. Sárszentmihály
25 9
13. Bakonycsernye
25 6
14. Iváncsa
25 6
15. Pusztaszabolcs
25 3
Csór visszalépett a bajnokságtól.

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

5
5
6
5
6
8
10
12
12
11
12
15
11
13
19

71-30
69-30
65-30
67-32
49-28
35-31
47-36
38-38
46-48
35-32
35-50
38-72
31-41
35-52
24-79

58
54
53
52
45
41
39
37
35
34
29
28
26
24
12

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

A különbözõ egyesületek,
alapítványok adószámait
a Bogárdi tévé
képújságjában olvashatják.
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A Szentháromság Isten
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve õket
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében…” (Mt 28,19)
Az egyházi év szerint a pünkösd utáni vasárnapot a Szentháromság vasárnapjának
nevezzük. Ez arra emlékeztet bennünket,
hogy az az Isten, akiben mi hiszünk, lényegében egy, de személyében három: Atya,
Fiú, Szentlélek, azaz Szentháromság Isten.
Errõl a nagy isteni titokról ritkán szoktunk
prédikálni, mert úgy véljük, hogy inkább
hittudósoknak, mint gyülekezetnek való
„téma”. Pedig a legegyszerûbb hívõ ember
is részesülhet, sõt, kell is részesülnie a teljes istenismeretben. Hiszen Jézus is megmondotta: „Az pedig az örök élet, hogy
megismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.”
(Jn 17,3) Beszéljünk hát ma, a Szentháromság vasárnapjához illõen a Szentháromságról.
Két pontban szeretném összefoglalni
mondanivalómat: 1. Azért hiszünk a
Szentháromságban, mert Isten így jelentette ki magát, 2. A Szentháromságban való hit áldásai.
1. Arra a kérdésre, hogy kicsoda az Isten,
sokféle választ adtak a különbözõ korokban. A vallástörténetet tanulmányozva, el
kell ámulnunk azon, hogy az emberi fantázia milyen sokféle képet tudott teremteni a
különbözõ istenekrõl és istenségekrõl. Egy
kínai mondás szerint annyi Isten van,
amennyi homokszem a Hoankhó folyóban.
Mi azonban nem olyan Istenben hiszünk,
akit az emberi fantázia teremtett magának, hanem abban az Istenben, aki kijelentette magát a történelem folyamán. Isten
pedig minden nép közül egy népet, Izráel
népét választotta ki, hogy rajta keresztül
ismertesse meg magát a világgal. Prófétáin
keresztül nemcsak szólt ehhez a néphez,
hanem tettein keresztül is megismertette

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük tisztelt fogyasztóinkat, hogy

2008. május 19—22-ig,
8-14 óra között
Sárbogárdon az alábbi utcákban

KARBANTARTÁS MIATT
VÍZHIÁNY VÁRHATÓ.
május 19.: Vágóhíd u., Tinódi u. eleje a Posta
utcáig, Berzsenyi u., Radnóti u., Mányoki u.,
Dörögdi u., Kertalja u.;
május 20.: Attila u., Kossuth u., Mádi köz, Kisfaludy u., Kis u., Nap u., Petõfi utca vége (a Dobó
utcától);
május 21.: Tompa M. u., Gergely u.;
május 22.: Németh sarok.
Megértésüket elõre is köszönjük!
SÁRRÉT-VÍZ Kht.

magát. Hatalmas kézzel belenyúlt a sorsába, kiszabadította a fogságból, új hazával
ajándékozta meg, és szeretetének ezer és
ezer más jelével elhalmozta. És mindezt
azért tette, hogy ez a nép tapasztalatból
gyõzõdjön meg egyedüli hatalmáról és
gondviselõ szeretetérõl, és meggyõzõdve
errõl hirdesse az egy, valóságos Isten atyai
jóságát más népeknek. Ezt az istenismeretet örököltük mi keresztyének az ószövetség népétõl, amikor ezt valljuk: Hiszek egy
Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtõjében…
Ez az istenismeret hatalmasan kitágult,
amikor kétezer évvel ezelõtt a Názáreti Jézus megjelent a világban. Õ minden addiginál többet tudott a Mennyei Atyáról. De
még ennél is páratlanabb volt maga a személye és élete. Rendkívüli csodatevõ és
gyógyító erõk sugároztak ki belõle. Életszentsége, tisztasága és tökéletessége túlhaladott minden emberi mértéket. Legcsodálatosabb azonban az õ minden embert átölelõ, végtelen szeretete volt. Ebbõl
a szeretetbõl végül is önként engesztelõ áldozatul adta magát értünk a kereszten,
hogy mi bûnbocsánatot és örök életet
nyerhessünk. Mindazok, akik Jézussal találkoztak, már életében kénytelenek voltak õt többnek tekinteni, mint embernek.
Természetesen sokan nem hittek benne,
de akik hittel közelítettek hozzá, azok
meglátták benne az Istent, amint õ maga is
mondotta: „Aki engem lát, látta az Atyát.”
(Jn 14,9) A halálból való feltámadása
pedig kétségtelenné tette ezt a hitet. „Én
Uram, és én Istenem” — borul le Tamás a
feltámadott Jézus elõtt. (Jn 20,28)
Íme, így lett az egy Istenbõl kettõ: Atya és
Fiú — és mégis egy Isten.
Miután Jézus eltávozott a Földrõl, hamarosan beteljesedett a tanítványainak tett
ígérete: „Erõt kaptok, eljön hozzátok a
Szentlélek.” (ApCsel 1,8) Ez az erõ úgy betöltötte és átformálta õket, hogy tökéletesen új emberekké lettek. Ettõl fogva ez az
erõ vezérelte õket, és ez az erõ ruházta fel
õket különös képességekkel a szolgálatra.
De ugyanakkor ez az erõ sokkal többnek is
bizonyult puszta erõnél, ihletettségnél,
vagy személytelen képességnél. Mert általa felfoghatatlanul és mégis valóságosan az
Atya és a Fiú töltötte be a tanítványok
lelkét.
Íme, így lett Pünkösd napján a kettõbõl három: Atya, Fiú és Szentlélek — és ugyanakkor mégis egy, ugyanaz az Isten.
Most már másodszor használtam ezt a
szót: lett. Ezzel azt kívántam kifejezni,
hogy a Szentháromság nem emberi spekulációból született, hanem a történelem folyamán szerzett tapasztalatok, istenélmények által fejlõdött ki. Egészen egyszerûen
szólva: mi emberek úgy találkoztunk Istennel, mint Atyával, Fiúval és Szentlélekkel.

A legtöbben, köztük a mi Kálvinunk is, a
Szentháromságot a Naphoz hasonlította.
Mert a Nap is egy és ugyanakkor három valóság: tömeg (égitest), fény és hõ. Megkülönböztetjük a világosságot a melegtõl, holott tudjuk, hogy ugyanabból a forrásból
származnak. A 84. zsoltárban benne is van
ez a kép: „mert Nap és paizs az Úr Isten”.
(12.v.)
2. Mi áldása van a Szentháromság ismeretének? Nagyon is sok! S hogy ezt meglássuk, arra is nagyon alkalmas a Napnak a
képe. Jól tudjuk, hogy a Nap nélkül nem létezhetne semmiféle élet a Földön, sõt, maga a Földünk sem létezhetne. Hiszen ahhoz, hogy a Föld a maga pályáján maradhasson, a Nap gravitációs erejére van szüksége. Ahhoz pedig, hogy élet virulhasson a
Földön, a Nap fényére és melegére van
szükség. Szóval az egész, a teljes Napra van
szüksége a Földünknek.
Ugyanígy van ez szellemi—lelki vonatkozásban is: a „teljes” Istenre, azaz a Szentháromságra van szükségünk, hogy emberi
mivoltunk több legyen a puszta testnél.
Szükségünk van a Mennyei Atyára, aki nagyobb nálunknál, s akire úgy tekinthetünk
fel, mint gyermek az apjára, akire rábízhatjuk magunkat, akibe belefogózhatunk, aki
segít megküzdenünk az élet problémáival,
aki gondviselõ szeretetével körülvesz bennünket.
Szükségünk van a Fiúra, aki azért lett Ember Fiává, hogy mi is elnyerjük az istenfiúságot. Egyedül az õ váltsága által igazulhatunk meg, és nem a mi cselekedeteinkbõl.
Szükségünk van a Szentlélekre, mert a magunk erejébõl nem tudunk új életben járni,
szolgálni és szeretni. Viszont vele beteljesedve megtelünk a Lélek gyümölcseivel.
Sajnos, sok olyan keresztyén ember van,
aki nem ismeri ezt a szükséget, vagy ha ezt
ismeri, akkor nem ismeri a beteljesedés titkát. Vannak, akik csak a gondviselõ Atyában hisznek. Ismét mások már Jézus megváltásában is hisznek, de nem ismerik a
Szentlélek titkát. Pedig Isten a maga kimondhatatlan gazdagságában és teljességében fordult felénk, hogy egészen miénk
legyen, és mi õbenne mindent megnyerjünk, amire szükségünk van.
Ez a Szentháromság tanának a tulajdonképpeni üzenete!
Szabó Imre:
A bûnösök barátja (Igehirdetések)
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Fábry Sándor
önálló mûsora
2008. május 30.,
19 óra
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Jöjjön moziba,
a mûvelõdési
otthonba!
Május 17., 17 és 19 óra:

Winx Club – A mozifilm:
Az elveszett királyság titka
Színes, magyarul beszélõ, olasz
animációs film

Sárbogárd, József Attila
Mûvelõdési Központ
Telefon: 06 (25) 460 031,
06 (30) 9933 395

Roma kulturális és sportnap
Szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt
2008. május 24-én a sárbogárdi sportpályán
rendezendõ roma kulturális és sportnapra!
8.30 megnyitó — beszédet mond Oláh József, a Fejér Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke és Lakatos Péter Gyõzõ, a Sárbogárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnöke;
9.00 órától kispályás labdarúgó-mérkõzés;
9.20-tól ügyességi és rajzverseny a rendõrség munkatársainak közremûködésével;
9.50-tõl fõzõverseny;
10.40-tõl sörivóverseny felnõtteknek;
11.00 órától kötélhúzás;
12.40 közös ebéd;
13.00 „Jó ebédhez szól a nóta”;
13.30 köszöntõt mond Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke;
14.00 eredményhirdetés;
15.00 kulturális mûsorok, benne: MADI és Sanyi zenekara Érdrõl, és még sokan
mások.
Szeretettel várunk mindenkit!
Rendezõség

VÁROSI GYERMEKNAP
2008. május 24., szombat
Sárbogárd, Hõsök tere, 9-tõl 13 óráig
Program:
CSODAKÚT — A GABALYDA
BÁBSZÍNHÁZ ELÕADÁSA;
BÍRÓ KRISZTI GYERMEKMÛSORA;
ÓRIÁSCSÚSZDA;
KÉZMÛVES-JÁTSZÓHÁZ;
ARCFESTÉS; TÛZOLTÓBEMUTATÓ;
RENDÕRSÉGI BEMUTATÓ;
ÜGYESSÉGI VETÉLKEDÕK.
Mindenkit szeretettel várunk!

A Mágikus Dimenzió Birodalmában volt egy
lány, aki egyszer csak rájött, hogy õ tündér és
hercegnõ. Onnantól kezdve az élete teljesen
megváltozott, bátran kijelenthetõ, hogy tündérmesévé vált. Kiderült, hogy Bloom eredetileg a
Domino királyainak gyermeke, de örökbe fogadták. Bloomnak ki kell derítenie az igazságot
a vér szerinti szüleirõl, ezért oldalán elválaszthatatlan barátaival, a Winx tagjaival útra kel az ismeretlen dimenzióba. A Winx és a Specialisták
veszélyekkel teli kalandra készülnek, és hamarosan rájönnek, hogy a küldetés nem csupán
Bloom szüleinek megtalálásáról szól, hanem
ezen áll vagy bukik az egész mágikus birodalom
sorsa.

Mártír-megemlékezés
2008.

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt
a holokauszt Sárbogárd és környéki
zsidó áldozatainak emlékére tartandó
megemlékezésünkre, amelyet

2008. május 25-én, vasárnap
12. 30 órakor tartunk
a sárbogárdi izraelita temetõben.
Jöjjön el, és emlékezzünk együtt
a nácizmus helyi és környékbeli
áldozataira!
Szervezõk
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EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT
Nagymama
receptjei
Régi sütireceptek

Datolyacsók
20 dkg cukrot, fél csomag vaníliás cukrot és 3
tojásfehérjét sûrûre keverünk, azután hozzáadunk 15 dkg hosszúra vágott mandulát és 15
dkg kimagozott, keskeny darabokra szeletelt
datolyát. Ostyalapokra, vagy zsírozott, lisztezett sütõlapra diónagyságú csókokat rakunk, és
meleg sütõbe téve lassan szárítjuk. Hosszabb
ideig eltartható, igen jó zsúrédesség.

Zsírban sült
párnácskák
50 dkg lisztet, két evõkanál cukrot, kevés sót 4
dl tejjel jól összegyúrunk, majd kevés liszttel kevert 1 csomag sütõport adunk hozzá. A kinyújtott tésztából derelyevágóval négyzet alakú darabokat vágunk ki és forró zsírban sütjük. Még
forrón vaníliás cukorban jól megforgatjuk.

Mágnás dióspite
30 dkg lisztet, melyhez 1 csomag sütõport kevertünk, 18 dkg zsírral (vagy 22 dkg vajjal), 10
dkg cukorral, 1 egész tojással, 1 citrom reszelt
héjával és levével jól összegyúrunk. A tészta
egy részét félretéve nagyobb részét vékonyan
kinyújtjuk, és tepsibe téve, barack- vagy málnaízzel megkenjük.
20 dkg cukrot, 3 tojás sárgáját, 15 dkg õrölt diót, fél csomag vaníliás cukrot és a 3 tojás keményre felvert habját elkeverjük, s az ízzel megkent tésztára kenjük. A félretett tésztából pálcikákat sodrunk, s azokból rácsozatot készítünk,
melyet sütés elõtt tojással megkenünk. Lehetõleg magas oldalú tepsit válasszunk a sütéshez.
Ha kihûlt, a tepsiben felszeleteljük.

Új és használt motorkerékpárok adásvétele,
készpénzes felvásárlása állapotfelméréssel!

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

Eredetileg nem nézhetett ki rosszul az az
épület. Volt benne valami stílus! Még az is
lehet, hogy a Monarchia idején épült, amikor a magyar városok megkapták az arculatukat. Szemben vele a már-már kastélyszerû, lépcsõzetes bejáratú, tekintélyes
épület is egy letûnt kor üzenetét hordozza.
Meghallja ma valaki ezt az üzenetet?
Amikor elnézegetjük a régi Sárbogárdról
készült fényképeket, ugyanez az üzenet
szûrõdik hozzánk halványan. Arról beszél,
hogy volt valaha Magyarországon egy világ, amelyet aztán felrobbantott a történelem. Érdeklõdéssel és szánalommal vegyes
bámulattal nézzük a fényképeket. A régi
vasútállomás... A nagyvendéglõ… Egy szegényesebb, egyszerûbb élet rajzolódik ki
belõlük, egy mezõváros ábrája, ahol éltek
koldusszegény emberek, de jómódú gazdák, elõkelõ származású dzsentrik, vállalkozók is. Szerves világ volt, élõ hagyományra épült, folytonosságot képviselt.
Aztán jött egy bomba és szétröpítette az
egészet. A kúriák, kiskastélyok parkjai elgazosodtak, maguk az épületek romlani
kezdtek. Az az építmény, amelyrõl beszélni kezdtem, egy ládagyár nevû kóceráj fõépülete lett. A szemben levõ házban pedig
nemrég szûnt meg a kaszinó.
Volt valaha ládagyár is Sárbogárdon? Sokan talán nem is tudnak már a bogárdi ipar
eme reprezentánsáról. Egy gazos, sivár
síkság maradt a helyén, ékesen mutatva a
középipar sorsát Magyarországon. Csak a
régi ház maradt ott árván, mintha dacosan
vigyázna a strázsán.
Ahol tehát eredetileg urak kártyacsatái
folytak talán, késõbb, a kádári idõkben

gépírónõ kopogtatta az írógépet, aztán átadta a helyét a dühös õrkutyák õrizte parlagnak.
Azért írom ezeket, mert amikor pünkösd
vasárnapján jöttem hazafelé az állomásról,
némi döbbenettel láttam, hogy bontják a
szóban forgó épületet. A tetõt, amely az
egész háznak megadta az építészeti jellegét, már szét is szedték. Mondjam azt,
hogy sajnálom? Hogy talán lehetett volna
szép kis mûtárgyat újítani belõle? Kissé reménykedtem is abban, hogy az ott megtelepedni szándékozó cég megkegyelmez
neki, és beépíti a komplexumába. Úgy látszik, nem lehet. Nem illeszthetõ össze a
szabvánnyal.
Van az egészben valami jelképes. Az országunk utóbbi száz évben leírt útkanyarjait szimbolizálja, és a jövõre nézve is utalást ad. A ház helyén autóparkoló lesz,
vagy korunk istene, a pénz templomának a
falai magasodnak majd ott. Vásárlók tolonganak a bevásárlókocsijukkal, csilingelnek a pénztárgépek, ömlik a pénz. Magunkról is tudjuk, hogy nincs a világunkban fontosabb, mint ez. Ki merné tagadni?
Képmutató módon sajnálkozunk a múltunk maradványainak, magának a múltunknak a pusztulása felett, de közben alig
várjuk, hogy megnyíljon a bevásárlóközpont.
Nincs kegyelem! Régi mondás: Jaj a legyõzöttnek! Az érdekes tetõs ház hõsi halott
egy nagy csatában.
Csatát írtam. Mert hogy ki és mi nyeri a
háborút, azt senki nem tudja.
(L. A.)
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A királlyá koronázott majom
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
dzsungel, amelyben sokféle állat élt egymással békességben, boldogan. Egy öreg,
bölcs oroszlán uralkodott felettük.
Egyszer eljött a nap, amikor meghalt az
oroszlán, s az állatoknak új királyt kellett
választaniuk. Kié legyen a színarany, drágakövekkel díszített korona? Úgy határoztak, hogy minden jelentkezõ álljon elõ, és
az lesz a király, akire a legjobban illik a
korona.
Az állatok szépen sorba is álltak, de a koronával, bizony, egyikük sem tudott mit kezdeni. Az egyiknek túl nagy volt a feje, a másiknak túl kicsi, a harmadiknak a szarvai
voltak útban, a negyediknek pedig a fülei.
S ez így ment egészen addig, míg egy tréfás
kedvû majom gondolt egyet, felkapta a
koronát, és játszani kezdett vele.
Belebújt, mint a hulahoppkarikába, és vad
táncot lejtett. Aztán feldobta a koronát
magasra, elkapta, majd kézen állásba ugrott. A koronát forgatni kezdte a lába körül, a magasba rúgta, gyorsan talpra ugrott,
s ügyesen elkapta a kezével.
Az állatoknak tetszett a mutatvány, lelkesen tapsoltak. A majom a sikertõl felbuzdulva a saját fejébe nyomta a királyi jelvényt. Végül az állatok úgy döntöttek,
hogy a majmot kell királlyá koronázni.
Egyedül a róka nem értett egyet ezzel a határozattal, és hevesen tiltakozni kezdett:
— Az nem lehet, hogy egy ilyen mutatványos legyen a királyunk. Mindent el fogok
követni, hogy elvegyék tõle a koronát, még
mielõtt valóban királynak képzeli magát ez
a bohóc.
S ettõl kezdve leste a kínálkozó alkalmat.
Egy napon talált egy csapdát. Óvatosan
felemelte, s elrejtette a majomkirály fája
mellé, még levelekkel is gondosan betakargatta. Mikor pedig elérkezettnek látta
a percet, felkiáltott a majomhoz:

Rejtvény
Hogy hívják ezeket a Mezõföldön is élõ
virágokat? A latin nevüket is keressétek
meg.
Beküldési határidõ: május 20.
1.

— Uram, királyom, gyönyörû banánjaim
vannak! Szeretném felségednek ajándékozni õket! Tiszteljen meg azzal, hogy elfogadja! Csak kegyeskedjék lefáradni értük, mert nekem nagyon nehezemre esne
felmászni a fára.
A majom a banánért ennél sokkal nagyobb
utat is bármikor hajlandó volt megtenni.
Fürgén ereszkedett lefelé, nem gyanított
semmit a világon. Már nyúlt volna a banánért — ám lábain kattantak a csapda fogai.
A rókából kitört a nevetés:
— Micsoda ostoba a mi királyunk! Elég
egy-két banánt felmutatni neki, és besétál
a csapdába!
Összeterelte az állatokat, és egyre csak ezt
hajtogatta:
— Nézzétek csak, micsoda tökfejre helyeztétek a királyi koronát! Egy csapdát sem
képes felismerni. Vajon hogyan tud majd
bennünket nehéz helyzetekben segíteni,
ha nem képes saját magára vigyázni?
Az állatok belátták, hogy a rókának igaza
van, s mindjárt meg is fosztották a majmot
a királyi címtõl. Azóta ez az egyetlen
dzsungel a világon, amelynek nincsen királya.

2.

Megfejtés
A 19. heti rejtvény helyes megfejtései: Mi
az? Négy lába van, mégse jár, mindig csak
egy helyben áll, jó rajta a tele tál. (asztal)
Éjjel nappal mindig jár, mégis csak egy
helyben áll. (óra)
Mi az? Nappal tele, éjjel üres. (cipõ vagy
csizma)
Helyes megfejtést küldött be:

Törzsök Beáta
Sárbogárd, Tinódi u. 209.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

(A világ legszebb meséi sorozatból.)

Heti idõjárás

Tudod-e?
Miért veszélyes a
kullancs?
A kullancsok a pókok rokonai, nyolc lábuk van. A kullancsok fogazott csáprágójukkal szúrják meg a bõrt. A vért a szipókának nevezett szájszervvel szívják ki,
miután többféle véralvadásgátló anyagot
juttatnak a sebbe. A kullancsok veszélyt
jelenthetnek az emberek számára, mert a
fertõzött gazdaállatokról vírusokat, baktériumokat vihetnek át, így terjesztve a
betegségeket. A legveszedelmesebb betegségek az agyvelõgyulladás különbözõ
formái, melyek gyakran bénulást okoznak.

Hány lába van
a százlábúnak?
A százlábúak féregszerû, rejtõzködõ élõlények, melyek csak éjszaka merészkednek elõ búvóhelyeikrõl. Férgeket, csigákat és rovarokat zsákmányolnak. A legnagyobb trópusi fajok hossza elérheti a
33 cm-t. Képesek villámgyorsan sebességet változtatni, s egy pár sarlószerû karommal is fel vannak fegyverkezve,
amelynek tövében méregmirigyek ülnek.
Ezzel ragadják meg zsákmányukat, és belebocsátják mérgüket. Nevükkel ellentétben a százlábúaknak csak 17-70 pár lábuk van.

Csütörtökön jobbára napos, száraz idõ várható,
legfeljebb északkeleten alakul ki néhol rövid zápor. Pénteken már gyakran erõsen megnövekszik a gomolyfelhõzet, és többfelé lesz zápor, zivatar, a hevesebb gócokban felhõszakadás,
jégesõ kíséretében. A hétvégén már ismét több
lesz a napsütés, de szórványosan még ekkor is
várható zápor, zivatar. Eközben egyre melegebb
levegõ érkezik fölénk, így vasárnaptól egyre
többfelé a 30 fokot is megközelíti a délutáni hõmérséklet. A várható nappali hõmérséklet csütörtökön 23, 27, pénteken 22, 26, szombaton
23, 27, vasárnap 24, 29, hétfõn 25, 30 fok körül
várható.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Május 17., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Hét mérföld 8.40 Delta 9.15 Fel a
cipõvel! 10.10 Slapaj 10.40 Pizsamaparti 11.05 Egy kamasz lány naplója 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.10 Fogadóóra 12.40 Momentum 13.10 Klipperek 2.
0 13.40 Autóvízió 14.10 Bajnokok Ligája-magazin
14.40 Út Pekingbe 15.10 Botcsinálta bokszoló 17.15
Ötcsillagos szerelem 18.00 Lévai Kislexikon 19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek
20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 A társulat 22.30 Hírek
22.40 Sporthírek 22.50 A Prizzik becsülete 0.55
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ
6.25 Digimon 6.45 Kölyökklub 8.45 Disney-rajzfilmek
10.00 Receptklub 10.15 Játék 11.30 Ötletház 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Trópusi nyomozók
13.55 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 14.55 Szökésben 15.45 Kilenc túsz 16.45 A gyûrû titka 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Csak szex és más semmi
21.35 Tökéletes katona – A visszatérés 23.05
Viagra-tolvajok 0.55 Szerelem és más elmebajok 2.40
Egy rém rendes család 3.05 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.05 Így készült a Jurassic Park
címû film 10.05 Totalcar 10.35 Kalandjárat 11.10 Babavilág 11.50 Tökös csajok 12.20 Ed 13.15 Charlie – Majom a családban 14.15 Bûbájos boszorkák 15.15 Az elveszett ereklyék fosztogatói 16.20 Szabadítsátok ki
Willyt! 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 A kiválasztott – Ki lesz Uri Geller utódja? 22.00 Hóhatár – A félelem felpörget 24.00 A frontvonal mögött 1.35
Mentõhelikopter 2.25 Ed 3.15 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 7.00 Hírösszefoglaló 9.00 Útitárs 10.00 Szombat
délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Történet, hangszerelve
13.05 Kabaré 14.04 Cigányóra 15.05 Zöldövezet 15.30
Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek 17.04 Az
ötkarika jegyében 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Világóra 18.35 G7 – Gazdasági magazin 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül – a kultúráról 19.50
Mese 20.04 Ádám, Éva – gyertyalángból – Arckép
20.52 Zene 21.04 Ádám, Éva-gyertyalángból 21.58
Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Május 18., VASÁRNAP
MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér
8.55 „Így szól az Úr!” 9.00 Református magazin 9.25
Gondolatok a bibliában 9.55 Nyugat 100 – Fogadj örökbe 10.25 Médiamix 10.55 Moto GP 2008 12.00 Hírek
12.10 Moto GP 2008 13.20 Ecset és katedra 13.50
Moto GP 2008 14.50 Csuda pasi 16.35 Stílus 17.05 Kultúrház 17.35 Panoráma 18.30 BBC-exkluzív 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.55 Az én Antal Imrém 21.00 Tûzvonalban 22.00 A szólás szabadsága 23.05 Hírek 23.10
Sporthírek 23.20 Szeretõk és titkok 0.15 Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 Digimon 6.40 Kölyökklub 8.55 Jackie
Chan legújabb kalandjai 9.15 A tini nindzsa teknõcök új
kalandjai 9.35 Inuyasha 10.05 Receptklub 10.25 Játék
11.20 Európai idõ 11.40 MeneTrend 12.00 Híradó
12.10 Isteni sugallat 13.05 Magyar autósport-magazin
13.20 Forma-1-magazin 13.50 A dadus 14.20 Nagymenõk 15.15 Tiszta Hawaii 16.15 Nyomás utána! 18.30
Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Én, a kém 22.00 Heti hetes 23.20 Dzsingisz kán – A hódító 0.35 Rali-vb 1.05
Portré 1.40 Az idegen 3.10 Egy rém rendes család
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.35 Joey 10.05 Ingatlanbróker 10.40
Két testõr 11.15 Stahl konyhája 11.55 Tequila és
Bonetti 12.50 Baywatch Hawaii 13.50 Psych – Dilis detektívek 14.50 Smallville 15.50 Rex felügyelõ 16.50
Beethoven 2. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Van
Helsing 22.30 Kimondatlan 0.40 Képírók 3.00 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei krónika
8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04 Római
katolikus szentmise közvetítése 11.05 Gondolatjel
12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.05 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04
Hangalbum 16.04 Disputa 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 21.00 Kenó 21.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00

Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Rádiószínház 24.00
Éjszaka

Május 19., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 A
palota ékköve 10.55 Parlamenti napló 11.40 A sokszínû
vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi
12.30 Roma magazin 13.00 Domovina 13.30 Bûvölet
14.30 Igenis, miniszter úr! 15.05 Pénz-vidék 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 A tv
ügyvédje 21.10 Kék fény 22.10 Hétfõ este 22.45
Kultúrház 23.15 Hírek 23.25 Sport7 0.20 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 12.00 Hírek 13.35 Disney-rajzfilm 14.00 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Döglött akták
16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Gyõzike 22.15 Showder Klub 23.25 Alien Hunter – Az
idegen vadász 1.15 Reflektor 1.30 Bundesliga 2.45
Autómánia 3.15 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.05 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.10 Jóban-Rosszban 9.35
Stahl konyhája 9.40 Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop
11.40 Kvízió 12.40 Csajozás casanovával 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 Krimihétfõ NCIS 22.10 Gyilkos számok 23.10 Különleges ügyosztály 0.10 Tények este 0.45 Ördögi színjáték – A pap, a várúr és a boszorkány 2.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.04 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30
Az evangélikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.00
Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész
19.50 Mese 19.55 A Kaláka együttes két felvétele
20.04 Rádiószínház 20.21 Zene 20.30 Gyöngyszemek
20.35 Az ötkarika jegyében 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Május 20., KEDD
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 11.05 Elisa di
Rivombrosa 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15
Tv-taxi 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm
13.30 Bûvölet 14.25 Igenis, miniszter úr! 15.00 Engedjétek hozzám... 15.10 Katolikus krónika 15.40 Família
Kft. 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók
17.30 Hírek 17.45 Max, a zsaru 18.40 Az örökös 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Életképek 21.55 Kedd este 22.30 Kultúrház
23.00 Tûzvonalban 23.55 Hírek 24.00 Sporthírek 0.05
Tv-taxi 0.25 A tölgy
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 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
Vészhelyzet 22.20 A Grace klinika 23.25 XXI. század – A
legendák velünk élnek 24.00 Maffiózók 1.05 Reflektor
1.20 A bosszúálló 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.05 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.25
Stahl konyhája 9.30 Kvízió délelõtt 10.00 Teleshop
11.15 Kvízió 12.25 Pasik, csajok, fiesta 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 Gyilkos cápák 22.50 Kojak 23.55 Az ügy 0.30 Tények este 1.00 Alfred Hitchcock bemutatja 1.30 Szezon
3.10 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 Magán-

2008. május 15. Bogárd és Vidéke
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00
Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész
19.50 Mese 19.55 Két megzenésített vers a Kaláka
együttes elõadásában 20.04 Rádiószínház 20.22 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 21., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.45
Tv-taxi 10.10 A palota ékköve 11.10 Elisa di
Rivombrosa 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15
Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.00 Ecranul nostru 13.35 Bûvölet 14.30 Igenis, miniszter úr! 15.05 Kormányváró
15.35 Família Kft. 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.45 Max, a zsaru 18.40 Az
örökös 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkõzés Döntõ
23.10 Szerda este 23.45 Hírek 23.55 Sporthírek 0.05
Mtv ánplágd
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub 11.30 Ellopták a szivárványt 13.25 Disney-rajzfilm
13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Döglött akták
16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 A
Karib-tenger foglyai 23.25 Alias 0.25 Reflektor 0.40 Egy
gyilkosság forgatókönyve 2.30 Egy rém rendes család
2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.05 Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.10 Jóban-Rosszban
9.35 Stahl konyhája 9.40 Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop
11.40 Kvízió 12.50 Félénk vagyok, de hódítani akarok
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 Liptai Claudia-show 0.10 Tények este 0.45
Tizenhat szál gyertya 2.15 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 13.30
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 20.22 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 22., CSÜTÖRTÖK
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 Rondó 13.30 Bûvölet 14.25 Igenis, miniszter úr! 15.00 Fogadóóra 15.35 Família Kft. 16.35
Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek
17.35 Közlekedõ 17.50 Max, a zsaru 18.45 Az örökös
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Visszaszámlálás – Az Eurovíziós dalverseny második
elõdöntõje elõtt 20.55 Eurovíziós Dalverseny 2008 Második elõdöntõ 23.10 Csütörtök este 23.40 Hírek 23.50
Sporthírek 23.55 Tv-taxi 0.15 Magán-beszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 12.00 Hírek 13.25 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Döglött akták
16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 A
királynõ – Miss World és Miss Universe Hungary 2008
23.25 Házon kívül 23.55 Point Pleasant – Titkok városa
0.55 Reflektor 1.15 Infománia 1.45 Kingdom Hospital –
A félelem kórháza 2.35 Házon kívül 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.05
Mokka
8.00
Koffeinmentes
mokka
9.10
Jóban-Rosszban 9.35 Stahl konyhája 9.40 Kvízió dél-

Bogárd és Vidéke 2008. május 15.
elõtt 10.20 Teleshop 11.40 Kvízió 12.50 Pootie Tang
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 Egy gyilkos agya 23.15 Tangó
23.25 Csillagközi romboló 0.25 Tények este 1.00 Játék
életre halálra 2.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég
a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 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 23., 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! 15.05 Babatévé 15.35 Família Kft. 16.35 Ablak
17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.50
Max, a zsaru 18.45 Az örökös 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Tiszta kabaré! 21.10 Musicalslágerek 22.10 Péntek este 22.45 Kultúrház 23.15
Múlt-kor 23.45 Hírek 23.55 Sporthírek 24.00 Tv-taxi
0.15 Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkõzés Döntõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 12.00 Hírek 13.25 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Döglött akták
16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 CSI
– Miami helyszínelõk 22.15 Édes, drága titkaink 23.20
Asszonymaffia 23.50 Reflektor 0.10 Könnyû prédák
1.55 Itthon 2.15 Egy rém rendes család 2.40 Az internet
csodái 3.00 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.05
Mokka
8.00
Koffeinmentes
mokka
9.00
Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.30 Kvízió délelõtt 10.00 Teleshop 11.15 Kvízió 12.25 A Klinika húsz
év múlva 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 Így készült
az Indiana Jones és a kristálykoponya királysága címû
film 0.45 Cukorfalat 2.45 JAG – Becsületbeli ügyek
3.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A baptista 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 20.04 Rádiószínház 20.22 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 17., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Futball:
Megyei összefoglaló, 12.00 Lapszemle, 15.00 Roma
életképek, 17.00 Lélekút Szabó Imre bácsival (ism.),
19.00 Lapszemle, 20.00 Fejér Megyei Közgyûlés (35’),
Szoci majális Gyurcsánnyal, Végzõsök búcsúja a gimnáziumtól, 23.00 Lapszemle
Május 18., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 9.00 Fejér Megyei Közgyûlés (35’), Szoci majális Gyurcsánnyal, Végzõsök búcsúja a gimnáziumtól, 12.00 Lapszemle, 13.00
Roma életképek, 15.00 Anyák napja Vajtán (40’) illetve
Cecén (60’), Lázár Ervinre emlékezve (60’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Pünkösd a reformátusoknál (40’), Talitha Kúmi-koncert (95’), 23.00 Heti Híradó,
0.00 Sziréna
Május 19., hétfõ:7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 12.00
Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti
Híradó, 20.00 Lélekút Sz. Mikus Edit szexológussal —
ÉLÕADÁS, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Május 20., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
Pünkösdi tánc Sárszentágotán (60’), Családi nap Alapon (60’), Sárhatvan ünnepel (60’), 12.00 Heti Híradó,
13.00 Sziréna, 15.00 Pünkösd a reformátusoknál (40’),
Talitha Kúmi-koncert (95’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti
Híradó, 20.00 Roma életképek, 23.00 Heti Híradó, 0.00
Sziréna
Május 21., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
Pünkösd a reformátusoknál (40’), Talitha Kúmi-koncert
(95’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Kossuth
Zsuzsanna Általános Iskola — anyák napja (45’), Pünkösdi felvonulás Alapon (30’), Közmeghallgatás az
IVS-rõl (90’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Lapszemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Futball: Sárbogárd—
Csõsz-Tác, 23.00 Lapszemle
Május 22., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Futball:
Sárbogárd—Csõsz-Tác, 12.00 Lapszemle, 17.00 Lélek-

út Sz. Mikus Edit szexológussal, 19.00 Lapszemle,
20.00 Pünkösdi tánc Sárszentágotán (60’), Családi nap
Alapon (60’), Sárhatvan ünnepel (60’), 23.00 Lapszemle
Május 23., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola — anyák napja (45’), Pünkösdi
felvonulás Alapon (30’), Közmeghallgatás az IVS-rõl
(90’), 12.00 Lapszemle, 16.00 Pünkösdi tánc Sárszentágotán (60’), Családi nap Alapon (60’), Sárhatvan ünnepel (60’), 19.00 Lapszemle, 20.00 Roma életképek,
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 15., csütörtök: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Sárszentmiklós–Kisláng foci, 13.00 Heti
Híradó (14-18 óra között mûsorfrissítés), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Szotyi, Szotyi
visszatér, II. Vajta Fesztivál 1-2. rész (ism.)
Május 16., péntek: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Horgászverseny Örspusztán, Ballagó gimnazisták, Szoci majális, 13.00 Heti Híradó, 14.00 Tanítás a
tízparancsolatról (Kósa Károly), Tavaszi hangverseny
(ism.), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00
Anyák napja Vajtán és Cecén, Irodalmi túra
Rácegresen, A Fejér Megyei Közgyûlés ülése
Május 17., szombat: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Lélekút Szabó Imrével, A szilasi kovács
(ism.), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Anyák napja Vajtán és
Cecén, Irodalmi túra Rácegresen, A Fejér Megyei Közgyûlés ülése, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
20.00 Horgászverseny Örspusztán, Ballagó gimnazisták, Szoci majális
Május 18., vasárnap: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Szotyi, Szotyi visszatér, II. Vajta Fesztivál
1-2. rész (ism.), 13.00 Heti Híradó, 14.00 I. oszt. megyei
futball összefoglaló, Dég–Vajta foci, 18.00 Lapszemle,

Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Tanítás a tízparancsolatról
(Kósa Károly), Tavaszi hangverseny (ism.)
Május 19., hétfõ: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Horgászverseny Örspusztán, Ballagó gimnazisták, Szoci majális, 13.00 Heti Híradó, 14.00 Lélekút
Szabó Imrével, A szilasi kovács (ism.), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Anyák napja Vajtán és
Cecén, Irodalmi túra Rácegresen, A Fejér Megyei Közgyûlés ülése
Május 20., kedd: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 Tanítás a tízparancsolatról (Kósa Károly), Tavaszi
hangverseny (ism.), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Szotyi,
Szotyi visszatér, II. Vajta Fesztivál 1-2. rész (ism.),
18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 I. oszt.
megyei futball összefoglaló, Dég–Vajta foci
Május 21., szerda: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Anyák napja Vajtán és Cecén, Irodalmi túra
Rácegresen, A Fejér Megyei Közgyûlés ülése, 13.00
Heti Híradó, 14.00 Horgászverseny Örspusztán, Ballagó gimnazisták, Szoci majális, 18.00 Lapszemle, Heti
Híradó, Sziréna, 20.00 Lélekút Szabó Imrével, A szilasi
kovács (ism.)

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.
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fax: 06(1)303-4744.
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HIRDETÉSEK

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)
Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344.

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 összközmûves építési telek tervekkel együtt eladó. Ár: 2,5 millió. 06 (30) 398
2075. (006587)
Anyadisznók vágásra eladók. 250 Ft/kg. Érdeklõdni: 06 (30) 913 5795, Alsótöbörzsök. (006586)
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)
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.
Suzuki Swift I. 3 és 4 ajtós alkatrészek eladók. 06
(20) 922 7701. (006517)
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.
Palotapincsi kiskutyák eladók. 06 (20) 942 0969.

(006707)

(006649)

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)
BÁLÁSRUHA- ÉS CIPÕVÁSÁR május 20-án,
9-12 óráig a sárbogárdi mûvelõdési házban.
RUHÁK: 100-300 FT, CIPÕK: 500 FT. (006383)
Szobafestés, mázolás, tapétázás, KÜLSÕ
HOMLOKZATI HÕSZIGETELÉS, hideg-,
melegburkolás. 06 (70) 5397 882. (006633)

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.
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.
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)

Tetra-H (barna) és rántanivaló (fehér) csirke kapható, tisztítva elõjegyeztethetõ. Tinódi u. 52. Telefon:
06 (30) 384 2294. (006648)

Ház eladó. Két szoba, fürdõszoba, gázkonvektoros.
06 (30) 318 6144. (006647)
Elõnevelt csirke 280 Ft/db áron kapható. Házhoz
szállítás megoldható Sárbogárd és környékén. 06
(30) 276 8840. (006650)
Hitelek! Most induló költségek nélkül. Érdeklõdni:
06 (20) 323 6011. (006646)
Központban kétszobás, gázkonvektoros családi ház
eladó vagy kiadó. Telefon: 06 (30) 936 4371. (006644)
Ingatlan- és hiteliroda berendezéssel kiadó. 06 (30)
936 4371. (006645)
Eladó Pikoló bébihordós, piros-ezüst babakocsi. 06
(70) 240 9535. (006641)
Elõnevelt sárga csirke kapható. Sárbogárd, Tinódi
u. 107. 06 (70) 376 5263. (006640)
Árpád-lakótelepen lakás kiadó vagy eladó. 06 (30)
382 7209, 17 óra után. (006635)
60-80 dkg-os vörös csirkék kaphatók, 600 Ft/kg.
Cece, Hunyadi u. 12. 06 (25) 234 137. (006632)
Sárbogárd központjában kétszintes családi ház eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 970 7349. (006631)
170/70/54 éves, független, fiatalos, jó megjelenésû
nõ megismerkedne hasonló adottságú, káros szenvedélyektõl mentes férfival. Válasz csak sms-ben.
06 (30) 433 8449. (006629)
Palánta, paprika, paradicsom és egynyári virágok
eladók. Tósoki, Nagyhörcsök. Telefon: 06 (30) 464
0345. (006629)
Élelmiszerbolt eladó. 06 (30) 380 7206.
Sárbogárdon, József A. utcában elsõ emeleti téglalakás eladó. Irányár: 9 millió forint. 06 (20) 379 4454.
(006703)

Cecén, Dobó utcában másfélszobás, fürdõszobás,
konyhás családi ház eladó. 06 (30) 624 6255, 06 (30)
606 9931. (006653)
Paprika-, paradicsompalánta kapható. Tinódi u. 21.
(006610)

Albérlet kiadó kábeltévé-, internet-használattal. Telefon: 06 (30) 288 0007. (006659)
Családi ház eladó Sárbogárdon, az Árpád úton. Érdeklõdni: 06 (20) 490 5845.
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AKCIÓS TÁPOK
baromfi indító
baromfi nevelõ
tojó
kacsa nevelõ
pulyka nevelõ
tejporos malac
malac granulát
malac dercés
süldõ granulát
süldõ dercés
hízó granulát
hízó dercés
süldõ hízó konc.
zabos borsós tk. gran.
egységes kedvenc gran.
egységes kedvenc derc.
darakeverék
korpa
nyúl

2.255 Ft/20 kg
2198 Ft/20 kg
1999 Ft/20 kg
2198 Ft/20 kg
2398 Ft/20 kg
2498 Ft/20 kg
3898 Ft/40 kg
3798 Ft/40 kg
3828 Ft/40 kg
3732 Ft/40 kg
3698 Ft/40 kg
3524 Ft/40 kg
5410 Ft/40 kg
3498 Ft/40 kg
3498 Ft/40 kg
3394 Ft/40 kg
3298 Ft/40 kg
1598 Ft/25 kg
2098 Ft/20 kg

Érdeklõdni: Sárbogárd, Árpád utcai 61/a. szám alatti tápbolt.
Telefon: 06 (30) 382 4133
Nyitva tartás: hétfõtõl vasárnapig: 7.30-19.30-ig.

Ercsi melletti mezõgazdasági telepre
felvételre keresünk

1 FÕ NÖVÉNYTERMESZTÉSI
ÁGAZATVEZETÕT.
Igény szerint szállást ingyenesen
biztosítunk, vagy az útiköltséget térítjük.
Bemutatkozó leveleket „Ágazatvezetõ” jeligére kérjük
a szerkesztõségbe küldeni.

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

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

Május 15-étõl
SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR
tanfolyam indul.
Munkalehetõség és jutalék!
Jelentkezés: 06 (25) 508 980,
vagy Sárbogárd, Ady E. út 29.
(AN8EA0006389)

20

NYÍLT TÉR

Nyílt tér
Kérdezték

Kérdések,
vélemények
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Buszmegállók, mi lesz veletek?

Patkánytanya

Tûrhetetlen állapot
A Gergely és Gilice közön közlekedõ lakók már ki tudja, hányadszor fogalmazták
meg szerkesztõségünknek, valamint az
érintett képviselõknek és az önkormányzatnak is panaszukat, hogy tûrhetetlen állapotok uralkodnak a két utcában. Egyiküknek egy éven belül a második biciklije
ment tönkre a mély gödrök miatt, ráadásul
a rajta ülõ is csúnyán megütötte magát. A

kárt, persze, az utcák állapotáért felelõs
testület és hivatal nem téríti meg. Sõt, azokat sem vonják kérdõre és büntetik meg,
akik a KRESZ-tábla tiltása ellenére nehézgépjármûvekkel közlekednek a két
közben. Ez nemcsak az utat teszi tönkre,
hanem a gyalogosokat és bicikliseket is
veszélyezteti.

Kismamák kérték
NST-vizsgálat helyben
A 36. héttõl hetente, a 40. héttõl még gyakrabban kell bejárni Székesfehérvárra a kismamáknak az úgynevezett NST-készülékkel történõ vizsgálatra. A 20 perces vizsgálatért legalább 90 percet töltenek utazással, ami nagyon megterhelõ. A várandósság utolsó szakaszában a leendõ anyukák
nem vezethetnek egyedül, a kispapákat
azonban nem engedik el állandóan a munkahelyükrõl. Azt kérdezték: lehetne-e módot találni arra, hogy egy-egy kijelölt napon a nõgyógyász magával hozza ezt a kicsi
készüléket, és Sárbogárdon végezzék el a
vizsgálatot?
Szerkesztõségünk továbbította a kérést a
Fejér megyei Szent György Kórház illetékeseinek. A megbeszélések ez ügyben még
folynak.

Akadálymentesítés
Ugyancsak kismamák panaszolták, hogy a
zebráknál és több üzletben nem történt
még meg az akadálymentesítés, emiatt nehéz babakocsival közlekedni. Olcsó megoldásokkal, egy kis odafigyeléssel sokat lehetne segíteni ezen a helyzeten.
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

A Németh Lajos közben van egy évek óta
sorsára hagyott ház. Van gazdája, sõt, ide
van állandó lakosként bejelentve, a ház
környezetét mégsem tartja rendben. A ház
már a gazból és bozótból ki se látszik. A bozót már az úttestre és hátul, a szomszédos
telekre is kinõtt. Az udvari szeméthalmok
alatt rókák ütöttek tanyát. A házban eddig
még csak patkányok jártak, nemrégiben
azonban beköltöztek oda a hajléktalanok
is. A környékben lakók nem érzik magukat
emiatt biztonságban. Hiába szóltak a
szomszédok a tulajdonosnak, az mindenkit leteremtett. Azt kérdezik: mit lehet
tenni? Lehet-e kényszeríteni a tulajdonost, hogy hozza rendbe a telkét, vágja le a
gazt, tartsa rendben a porta környékét.

Válasz
Az önkormányzatnál kérdésemre elmondták, hogy a környékbeli lakók tegyenek bejelentést a lakossági osztályon. Ha a tulajdonos nem tartja rendben a portáját, a törvény kötelezi a veszélyt okozó állapot felszámolására. Amennyiben ezt hatósági
felszólításra sem teszi meg, kényszerítõ intézkedés is foganatosítható vele szemben.

Annak idején örültünk, hogy szép, új, üveges buszmegállók kerültek a régiek helyére Sárbogárdon. A vandálok a vasútnál
elõször csak egy üveget törtek ki egy heveny éjszakai verekedés alkalmából, aztán
— mint azt egy járókelõ elmondta — egy
felnõtt irányítása mellett fiatalkorúak
szakszerûen leszerelték a többi üveget, és
elvitték azokat az éjszaka leple alatt. A
padról is letörtek egy lécet. A vagyonõrökkel szembeni buszmegállóban is kitörtek
egy üveget. Azt sem látta senki? Ebben a
buszmegállóban is csikkek halomban, egy
nejlonban rothadó haltetem. Ha nem pótolják a törött üveget, ha nem takarítják a
buszvárókat, ne csodálják, ha végül minden tönkremegy.

Üzenet a virágtolvajnak
Hozzátartozóink, Kozma Kálmán és neje
sírjára rendszeresen viszünk virágot a Huszár-temetõbe. Szomorúan tapasztaljuk,
hogy a virágok rendszeresen eltûnnek a
sírról. Érthetetlen számunkra, hogy vetemedik arra egy ember, hogy ellopja egy sírról a virágokat. Elviszi egy másik sírra?
Esetleg abból él, hogy az ellopott virágokat
eladja? Nem gondol arra, hogy ezzel kegyeletsértést követ el? Kérjük, ha legközelebb viráglopásra vetemedik, gondoljon
arra, hogy ezzel milyen fájdalmat okoz
gyászoló embertársainak.
Gyászoló család
Lejegyezte: Hargitai Lajos
Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak
a rokonoknak, ismerõsöknek,
szomszédoknak, akik szeretett
hozzátartozónk,

NAGY PÁLNÉ,

HÁZASSÁG
Ezúton tudatjuk az örömhírt, hogy

Dr. Igor Czegelnyik és Sylvia Blaze
(magyar-amerikai állampolgár)
2008. május 17-én, 16 órakor
Sukorón házasságot kötnek.
Nászútra az esküvõ után
Monte Carloba mennek.

született Álló Lídia
temetésére eljöttek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, és részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönetet mondunk
a hozzátartozónk ápolásában résztvevõ,
Ady Endre úti ápoló-gondozó otthon
vezetõinek és munkatársainak
lelkiismeretes és áldozatkész
munkájukért.
Megköszönjük a Fõnix Bt. kegyeletteljes
munkáját is.
Gyászoló család

