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Májusi vigasság a Rucz-farmon
Egy kedves meghívásnak tett eleget szerkesztõségünk egész csapata: majálist rendezett ugyanis Rucz mama Vajtán, csodálatos birtokán. Már nem elsõ alkalom,
hogy eltölthettünk egy kellemes fél napot
az ott egybegyûlt közösségben. Barátként
fogadtak és láttak minket vendégül, így
teljesen otthon éreztük magunkat.
Irénke néni, a birtok asszonya meghatódva
köszöntötte a vendégeket, majd szép ruhájukban felsorakoztak a helyi dalos pacsirták, az Õszirózsák, és ajkukon több ismert
dallam csendült föl. A ’Két szál pünkösdrózsa’ kezdetû népdalt együtt énekeltük
velük. Aztán a hastáncos lányok csábos
tánca következett, a férfinép örömére.
Ebédre kétféle gulyást és pogácsát tálaltak
Rucz mama segítõi. Az ízletes ételt Markó
Norbert borával lehetett megkoronázni.

A

Mészöly Géza Általános Iskolában múlt héten rendezték a Mészöly-napokat. Voltak
vetélkedõk, sportnap és zárásként
— a József Attila Mûvelõdési
Központ színháztermében, zsúfolt teltház mellett — megrendezték a Mészöly-gálát, amelyen az
osztályok és iskolai mûvészeti közösségek mutatkoztak be produkciókkal. A legnagyobb sikere a tanárok és diákok közös színpadi
elõadásának volt, amelynek címe:
„A boszorkány hajaszála”. A bo-

Ebéd után, pihenésképpen, ki az asztal
mellett beszélgetett, ki az állatokat vette
szemügyre, vagy sétált egyet, a láthatárban
gyönyörködve. A gyerekek mindenütt feltalálták magukat: a lejtõs domboldalon jól
lehetett leszáguldani a játékmotorral, a lugasnál hinta és homokozó várta õket. A ka-

pu melletti füvön egy légvárat és pingpongasztalt is felállítottak, és különféle
vetélkedõket szerveztek az ifjúságnak, a
közelgõ gyereknap alkalmából.
Köszönjük ezt a fantasztikus napot, aminek részesei lehettünk!
Hargitai Kiss Virág

Mészöly-napok

hózatot Kocsis Józsefné rendezte. Mind a diákok, mind a pedagógusok
óriási színészi tehetségrõl tettek tanúbizonyságot, s méltán arattak óriási
közönségsikert.
Megjegyzendõ, hogy a Mészöly-gálát olyan nagy érdeklõdés kísérte, hogy a
mûvelõdési központ 350 ülõhelyes színházterme zsúfolásig megtelt. Körben legalább 100-150-en kényszerültek állni azok, akiknek már nem jutott
ülõhely.
Költõi kérdés: ha 200 fõs lenne a színházterem, hova tennék a kint rekedt
200-250 fõt?
Hargitai Lajos
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Díjugrató Alapon
Alapon mostanság mindig nagy a sürgésforgás, állandóan történik valami. Az elmúlt hétvégén például díjugrató lovasversenyt rendeztek Tavasz-majorban, amihez
szerencsére az idõjárás is kedvezett.
Számtalan résztvevõ nevezett a több kategóriában zajló megmérettetésre, köztük a
helyi kötõdésû Bálint László, Dobrádi
György és Kapoli István. Mindhárman különbözõ színekben indultak ugyan, de
mindegyikõjüknek ugyanúgy szurkoltunk,

hiszen többen régóta ismerik már õket a
korábbi sárbogárdi díjugratókról is.
Az Alapi Nagydíj után megkerestem Bálint Lászlót és Dobrádi Györgyöt, az egykori alapi ’lovas generáció’ két tagját, akik
igen erõsnek értékelték az alapi versenyt,
országos viszonylatban. Ma már mindketten saját vállalkozásban — nem kis sikerekkel — ûzik a lovas mesterséget: Bálint
László a Balaton közelében, míg Dobrádi
György Szombathely mellett.

A rendezvény egy-egy szünetében huszárok, lovas íjászok és a tatárszentgyörgyi
Mészáros család apró pónifogata szórakoztatták a közönséget. Figyelemreméltó,
hogy a különleges pónifogatot a család
gyermekei hajtják.
A pálya melletti régi kúria másik oldalán
felállított színpadon kulturális mûsorokkal léptek föl a helyi, a beloianniszi és
györkönyi néptáncosok, valamint a nagyvenyimi mazsorettek, este pedig a Titán
együttes.
Hargitai Kiss Virág

Az alapi díjugrató
lovasverseny eredményei
C0 kezdõ lovak versenye
1. Halasi Olívia, Kaposvár
2. Kóta Kata, Somogyi Betyár SE
3. Halasi Olívia, Kaposvár

B1/A
1. Ledneczki Dávid, Baja
2. Halasi Olívia, Kaposvár
3. Offenbéker Heléna, Pécs

B1/B stílusverseny
1. Herczog Edit, Gánt
2. Horváth Dóra, Tamási
3. Zentai Dóra, Pécs

B1/C

Kihívás napja Alapon
Minden évben nagy felfordulás van a faluban a „Kihívás napján”. Az idén a rendezvény szervezését átvette az alapi ifjúság.
Ilyenkor kicsi, nagy, felnõtt és gyerek egyaránt megmozdul és valamilyen sporttevékenységgel hozzájárul a nap sikeréhez. Ki
gyalogol, ki kerékpározik, ki focizik, vagy

valamilyen versenyben vesz részt. És ez
van éjféltõl éjfélig szüntelenül.
Délben virslivel vendégelik meg a gyerekeket, közben fõ a bográcsban az esti pörkölt,
amire sokan fenik a fogukat, hiszen kiváló
szakács és segítõi készítik a speciális, hazai
ízekben gazdag ételt.
/H/

1. Genedy Domonkos, Simontornya
2. Prisztács Blanka, Somogyi Betyárok SE
3. Apáti Nikolett, Dombóvár

B2 ifjúsági
1. Fa Lili, Székesfehérvár
2. Fa Lili, Székesfehérvár
3. Mráz Tamás, Badacsony

B2 nyitott
1. Sebõk János, Baja,
2. Zsoldos Attila, Sárbogárdi Lovas Egyesület
3. Bálint László, Bálint 2001. Kft.

Amerikai stafétapáros
1. Révész Ágnes—Fülöp Dávid
2. Weisengruber János—Herczog Emil
3. Bálint László—Dobrádi György

B3 Alap Nagydíja
1. Györgyi Barnabás, Lajosmizse,
2. Fülöp Dávid, Kaposvár
3. Szeder Tamás, Kisbér

KÖSZÖNET
Az Alapi Óvodásokért Közalapítvány
megköszöni minden támogatójának és segítõjének a 2008. évi családi naphoz való
hozzájárulást, a szervezésben, munkavégzésben és a mûsorban való részvételt.
Támogatóink és segítõink voltak:
Méhes Lajosné, Alap község polgármestere;
Alap község képviselõ-testülete; Méhes Lajos, az Alapi Mezõgazdasági Szövetkezet elnöke; Lévai Ferenc, Rétimajor, az Aranyponty Szövetkezet tulajdonosa; a Bóbita
Óvoda vezetõje és dolgozói; a Bóbita Óvoda

szülõi szervezetének vezetõje és tagjai; a Bóbita Óvoda tánccsoportja; Mezõföld Néptáncegyüttes; az alapi Margaréta Nyugdíjasklub vezetõje és tagjai; Jánosiné Buruncz
Mária és az Arany László Általános Iskola
tanulói; a cecei Kincskeresõ Óvoda óvónõi
és gyermekei; a sárbogárdi TITÁN zenekar;
Tóth Istvánné CBA, Tóth Zsuzsanna, Fekti
Miklós, Köõ Imre és felesége, Szemler Géza,
Ferencz Kornél, ifj. Zuppon Lajos, Alpek János alpolgármester és felesége, Sáfrány József, ifj. Sáfrány József, Bernáth Gábor,
Novák Edith iparmûvész, Agócs László, Veréb Judit táncoktató, Idei József, Fehérvári
István és családja, Vacsi Jánosné, Vargyas

György, Fekti Jenõ, Szõnyegi Imréné, Salamon Sándorné, Csiki Andrásné, Szemler János, Kaszás Jenõ; az ápoló és gondozó otthon dolgozói; Alap község polgárõrei; Veres
Péter és Veres Péterné.
Emellett köszönetet mondunk mindazoknak, akik névtelenül járultak hozzá a rendezvény sikeréhez, az alapítvány mûködéséhez.
Alapi Óvodásokért Közalapítvány: Kaszás
Károly elnök, Kissné Fekete Elvira titkár,
Tóth Istvánné, Hargitai Enikõ, Szopori
György tagok. Külsõ bizottsági tagok: Szemler Gézáné, Katona Attiláné, Márkusné Törõ Magdolna.
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Részt kér a polgármester a zsozsóból
„Ötöt ide, az én kis szûz markomba”
Rigó József, sárbogárdi építési vállalkozó
furcsa helyzetbe került Nagykarácsonyban, Mikulásfalván, amikor az általa elvégzett munka ellenértékét követelte a
polgármestertõl. De kezdjük az elején.
Nagykarácsony a magyar Mikulásfalvaként ismert, és jórészt ebbõl próbál idegenforgalmi vonzerõre szert tenni. Rigó
József építési vállalkozóként dolgozott a
templom körüli járda megépítésén, de beszállt a karácsony elõtti ajándékcsomagolásba, és a községháza felújításán is dolgozott. Õ maga is szeretett volna beszállni a
Mikulás-projektbe, míg a polgármester
csak az ötleteit akarta használni. Ebbõl
származott a kettõjük közti konfliktus.
Rigó József sárbogárdi építési vállalkozó
érdeklõdésemre elmondta, hogy korábban
semmi gond nem volt köztük. Tavaly is
dolgozott Nagykarácsonyban. Jó árat tudott adni, a munkájával meg voltak elégedve. Az idén azonban kistérségi pályázaton
2 milliót nyert Nagykarácsony az önkormányzat tetejének felújítására. Rigó József elmondása szerint a polgármester szerette volna, ha ezt a munkát egymillióból
megoldaná a vállalkozó, a másik milliót
pedig leszámlázná, és neki adná oda kápé.
Mivel az épület tartószerkezete is korhadt
volt, mindenképpen többe került a munka.

Ekkor már a nagykarácsonyi polgármester
félmillióval is megelégedett volna számla
nélkül, saját zsebbe. A vállalkozó azonban
úgy látta jobbnak, ha a rendõrséghez fordul.
Rigó József a polgármesterrel történõ tárgyalására magával vitt egy diktafont. Ezen
a laza tárgyaláson a polgármester még hanyagul tett egy megjegyzést is: „Remélem,
nem vagy beizélve, behangosítózva” —
mondta az autójában ülõ vállalkozónak,
amikor a pénz elosztásáról ejtettek szót.
A polgármester és Rigó József beszélgetésérõl készült hangfelvétel tanúsága szerint
az óvatlan polgármester azt mondta Rigónak: „Kell öt, úgy külön, azt ide az én kis
szûz markomba.”
A beszélgetés után Rigó följelentést tett a
rendõrségen, és átadta a terhelõ bizonyítékot is, ami alapján megindult a rendõrségi
vizsgálat.
A polgármester a helyzetet az egyik internetes hírportálon azzal magyarázta, hogy a
visszaosztott pénzbõl az 1.500 fõs falu iskolájának mellékhelyiségeire akarta költeni,
ahhoz vásárolta volna meg az építõanyagot. Ez a magyarázkodás persze cseppet
sem javít a volt polgármester helyzetén, hiszen a feketén szerzett pénz nem legális
módon való felhasználása is törvénytelen.

A képviselõ-testület — tudomást szerezve
az esetrõl — május 8-án 7:3 arányban feloszlatta önmagát. Ezért Nagykarácsonyban július végén új választás lesz. Errõl beszámolt a Dunaújvárosi Hírlap május 8-ai
száma is.
A polgármester szerint vesztegetéssel vagy
korrupcióval semmiképpen nem lehet õt
gyanúsítani, legfeljebb pénzügyi szabálytalanság elkövetésével. Ám ez sem valósult
meg; Rigó ugyanis az elvégzett munkáért
és az építõanyagért mindösszesen egymillió-hatszáznyolcvanezer forintot számlázott ki, amit az önkormányzat kifizetett neki. Vesztegetés, pénzvisszaosztás, korrupció tehát végül nem történt.
Az iskola kültéri WC-jének viszont továbbra sincs teteje, a polgármesteri hivatal
teteje pedig — az elmaradt teljes tetõszerkezet-felújítás miatt — hullámos.
Helyi képviselõk elmondták, hogy Réz István polgármester lemondatásához ürügyként használták fel a korrupciógyanút, az
igazi vád az, hogy nem fejlõdik a község.
„Mutassanak nekem ma Magyarországon
egy olyan kis falut, amelyik fejlõdni tud” —
kéri ki magának ezt a vádat a polgármester, aki egyébként a júliusi választáson független jelöltként újra kíván indulni a polgármesterségért.
Hargitai Lajos

Olimpiai láng

2008. május 2-ától 7-éig Kínában, Hainan szigetén, Sanja városában töltöttünk néhány napot Halász Judit színmûvésszel, Barabás
Éva szerkesztõ—riporterrel és dr. Lakatos Katalinnal (aki egy
gyermekalapítvány elnöke), hogy mindannyian részt vegyünk az
olimpiai láng körbehordozásában.
A lángot május 5-én, hétfõn vitték a magyar lángvivõk. Elsõként
Barabás Éva futott a lánggal 200 méteren át, majd jómagam, aztán
a lángot dr. Lakatos Katalin vette át, végül Halász Judit vitte tovább.
Csodálatos helyeken jártunk, és paradicsomi körülmények között
laktunk. A kínai emberek nagyon barátságosak, mosolygósak,
várják az olimpiát.
Szívesen tartanék élménybeszámolót képekkel, filmanyaggal errõl a megtisztelõ sportküldetésrõl.
Kovács István, Mikulás-nagykövet

Kapcsolatfelvétel: www.mikulasnagykovet.hu

4

DIVAT

2008. május 22. Bogárd és Vidéke

Tavaszi mustra a turkálókban
Kedvenc meteorológusom, a fiatalos, kedélyes, jóvágású Németh Lajos szerint is
visszavonhatatlanul itt a tavasz, sõt, most,
május közepén, ízelítõt kaptunk már a
nyárból is.
Nem várhatok tovább, sürgõsen át kell néznem a nyári ruhatáramat! Egy alapos válogatás után „kiszórtam” a szekrénybõl a téli
holmikat, amiket már nem akarok hordani;
minden évben ajándékozok belõlük, de jut
a családsegítõnek is. Elõ hát a selyemblúzokkal, nadrágokkal, pólókkal, blézerekkel! Gyorsan öltözöm, irány a turkák! Vajon most mi a kínálat?
Sok éve már, hogy használt ruhaboltokból
újítom fel a ruhatáramat. Rendszerint,
amikor a vásárlások után még egy kis „felesleges” aprópénz zizeg a pénztárcámban,
nem bírok magammal, a lábam állandóan
bevisz a turkákba. De van úgy is, hogy az
egyik kedves barátnõmmel bevesszük oda
magunkat egy-egy órára.
Olyan ez nálam, mint egy szenvedély; még
a játékszenvedélynél is rosszabb! Csak kevesebb pénzbe kerül, és az ember szinte tetõtõl talpig felöltözhet.
Járok idõnként pszichiátriai rendelésre,
ahol a Xanax-ot felírják, de errõl a szenvedélyemrõl még nem beszéltem a fõorvosnak; tudom, úgysincs ellene semmi pirula.
A tévében és a magazinokban rendszeresen figyelem, hogy idén az öltözködésben
mi a trendi.
Nézem az üzletek kirakatait itthon és Székesfehérváron is — elképesztõ drága minden.
Szeretem Zoób Kati divatirányzatát, mert
sok ötletes, egyszerû, hordható ruhát tervez. Két hete, egy reggeli mûsorban, a rádióban éppen õ beszélt arról, hogy sok jó ötlettel hogyan újíthatjuk fel a ruhatárunkat.

Ajánlotta, hogy akinek kevés a pénze, bátran keresse fel a turkálókat, hiszen sokszor
márkás holmikat lehet találni szinte újszerû állapotban; sok ismert színésznõ is ezt
teszi.
A téma kapcsán — ha nem untatom a kedves újságolvasókat — egy kis nosztalgiával
kitérek a pár évtizeddel ezelõtti öltözködésre. Ezt a visszatekintést a mostani fiataloknak szánom.
Az 50-es, 60-as években nagyon szép nyári
divat volt: virágos, bõ aljú nejlonruhák,
alatta csipkés nejlon alsószoknya. Nekem
is volt ilyen, Szegeden, a Kárász utcában
vettük, hozzá pántos szandált, magas, réz

sarokkal. Baján rózsaszínû, kétrészes piké
kosztümöt vettem. A kezünkön még a moziban is csipkekesztyû volt, amit mi horgoltunk. Sétáláskor „bûzlött” az utca utánunk
a Fekete macska és Puck kölniktõl, késõbb
a Vörös Moszkvától. Nadrágban akkor a
nõk nem jártak, nem is lehetett kapni. De
volt „csábos” harisnyatartónk, üvegszálas
nejlonharisnyánk, amin ha felfutott a szem,
szemfelszedõhöz vittük. Ma már a szemfelszedõk is eltûntek.
Õsszel nagy divat volt a zöld lódenkabát
(nõk, férfiak ezt hordták), tavasszal pedig
az Olaszországból szintén csomagban érkezett „orkánkabát”, ami jól tûrte a szelet,
esõt, és ápolt, eltakart; divatos volt barna és
zöld színben, 600 Ft-ért lehetett beszerezni
a zugárusoktól. Ebben feszítettünk, ha
esett az esõ, ha sütött a nap. Vékony nejlonból volt, nyugati fazonnal.
A fürdõruhák szemérmesebbek voltak. Az
egyrészes, fehér piké fürdõruhámon kis
szoknyarész is volt. A bikinik csak késõbb
jelentek meg. A férfiak konfekcióöltönyökben, szép ingben, nyakkendõben jártak; sportcipõben az utcán nem járt senki.
A strandon a férfiak „fecskét” hordtak, ami
egy bársonyos, kétrészes, feszes nadrág
volt, s ebben „pózoltak” a hölgyek elõtt. A
gyerekek is fecskében fürödtek. Emlékszem, hogy az én kislányom még az óvodába is abba akart menni. Nagyon kedvelt viselet volt ez a 60-as években.
Nagy elõrehaladás volt, amikor megjelentek a miniruhák és feszes, térden aluli halásznadrágok, meg a lófarok frizurák.
Farmernadrág sem volt. Akinek sikerült
Bécsbõl vásárolnia, vagy csomagban kapott, az sem merte hordani, mert nem nézték jó szemmel ezt a „nyugati” ruhadarabot. Mára már teret hódított a világban,
mert praktikus viselet.
Turkák akkoriban nem léteztek, mindenki
újat vett az áruházban.
A sminkdivat harsányabb volt, mint napjainkban: erõs színû, piros, vagy bordó rúzst
használtunk, és púdereztük az arcunkat.
Az arckrém az Opera és a jól reklámozott
Fabulon volt.
Eme kis visszatekintés után irigylem a mai
fiatalokat, akik fesztelenül viselik a kivágott pólókat, blúzokat, csinosak, szexisek.
Kár, hogy ebbõl a divatból kimaradtam. A
tényt, hogy az öltözködésben is új, merészebb stílusirányzatok vannak, tudomásul
kell vennünk.
A drága kiskosztümöket nem tudom megvásárolni, mert anyagi erõm nem engedi.
De Zoób Kati is biztatást adott, hogy idõnként körülnézzek a turkálókban, ahol néha
valóságos „kincsekre” akadok, s ilyenkor,
mint egy „zsákmányt”, úgy viszem haza, és
még pénzem is marad.
De ez nem mehet így sokáig! Talán mégis
pszichiátriai kezelésre lenne szükségem?
Szenvedélybetegségem volna? A legközelebbi rendelésen mégiscsak megemlítem
ezt a mániámat a fõorvos úrnak…
Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika
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Varázslatos Irán
4. rész
Yazdba érkeztem. A központban szálltam
meg, szobám ablaka a fõtérre nézett. Körben a háztetõkön a jellegzetes ’szélkémények’ (badgir) magasodtak. Esténként a teret ellepték a pakisztáni és afgán feketemunkások, várva a következõ alkalmi munkára. Reggelente a ‘zurkhane’-kból (tradicionális sporthoz való terem) kihallatszó
ütemes ritmus és a perzselõ nap ébresztett.
Zuhanyozni a folyosóból nyíló helyiségben
lehetett, elõre kellett szólni, hogy legyen
meleg víz. Amíg nemzetközileg föl nem töltõdtek a szobák, addig a tulajdonoson próbálgattam feljavult perzsatudásomat. Késõbb tizenéves unokahúgát bízta rám, hogy
neki meg az angolja fejlõdjön.
A hallban egy jó kis csapat verõdött össze. A
török, ausztrál és horvát fiúkkal elmentünk
vacsorázni, másnap pedig a városba. A horvát fiúval béreltem egy taxit, és kimentünk a
sivatagba, a Chak Chakhoz. Oda minden év
június 14-én zoroasztranus zarándokok érkeznek a világ minden tájáról, és 10-15.000
ember tölti meg a szent tûz közelét.
Yazd Irán geográfiai központja is, és talán
ezért, vagy a sivatagi homoktól éppen ott
mondott csõdöt a fényképezõgépem.
Egyik nap rávetettem magam a városra, és
sétáltam egyet a sikátorokban. Hallatlan élményt nyújtott eltévedni a tekervényes utcákon! Amikor nem tudtam, hol vagyok,
hát megkérdeztem. Késõbb mellém csapódott egy kedves lány, és vele sétáltam tovább. Mivel Yazdban elég sok a turista, drágábban is mérnek mindent. Hiába alkudozott ez a lány nekem a kiszemelt prédára, az
eladó rögtön látta, hogy nekem kell, és nem
adta alább. Otthagytam.
Késõbb meglátogattuk a Víz Múzeumát.
Egy régi házat rendeztek be ennek, mindent az ottani vízrendszernek szentelve, hiszen annál nagyobb kincs nem létezik a Földön. Láttam õsrégi „hûtõszekrényt”, ami
egy föld alatti helyiség apró ablakkal és kúttal. Ott hûtötték régen a fincsi dinnyéket
(is).
A szálloda tulajdonosa meghívott egy romos házba, amit a család most vett meg
50.000 dollárért abból a célból, hogy majd
átépítteti szállodának. Jellegzetes iráni
épület körudvarral, medencével, körben
rengeteg kisebb-nagyobb szobával. Az
egyikben egy menekült afgán család lakott,
leláttam a szobájukba a badgirból. Szemtelennek kellett lennem egy jó fényképhez.
Éppen akkor csattant el a gép, amikor a fiatal anyuka keze is a kisfia kobakján. Mosolyogva néztek föl rám.
Akkor írt naplómból íme egy részlet:
„Úgy tartják Iránban, hogy a yazdiak különösen kitartóak, okosak és kemények az
idõjárási viszonyok miatt. Az õ találmányaik is az úgynevezett ’qanat’-ok, azaz föld
alatti csatornák. Méltó képpel válok el
Yazdtól: egy koldus jött fel a buszra és gyönyörûen énekelt. A végén áment mondtak
az utasok, és a koldus leszállt. 400 pénzt ad-

tam neki, csörgõset, ami nem sok. Többet
kellett volna, és most lelkiismeret-furdalásom lett…
Most a sivatagban haladunk. Jobbra tõlem
messzire magas hegyek húzódnak, amik
egyike fekete, a másik meg sárga. Vajon mitõl fekete egy hegy, amikor mellette ott áll
az agyagszínû? Kopárak és olyan gyûröttek,
mint egy nyugdíjas rinocérosz. A hegyektõl
innen csak a semmi, akár a Holdon. Néha
megtörik a látképet apró, mindent túlélõ rökök. Másnap nem kis pénzt kért vendégbokrocskák. Vajon mi élhet meg itt még? látóm a távozáskor. Sajnos vitázni és érvelni
még nem futotta a nyelvtudásomból, de haragos arcot vágni tudtam. Tabas volt az
egyetlen hely, ahol kellemetlen élmények
értek.
Mashadban Sepideh barátnõm apukája
várt rám a buszmegállóban. (Akkor még ingyen lehetett városon belül a fali köztelefont használni.) Megint egy hét család, de itt
már angolul folyt a szó. Érdekes, hogy a barátnõmet az elmúlt 18 évben még sosem láttam, és most is a családjával találkoztam
elõször.
Anyukája roppant finomakat tálalt elém, és
az a tudatalatti érzésem támadt, hogy itt engem felhizlalnak, aztán leszúrnak disznótorosnak.
Sepideh húga a siíták egyik híres zarándokhelyén, a nagymecsetben dolgozott a
könyvtárban, így aztán keresztül-kasul járhattam az egészet. Az egyik teremben a
kedves dolgozók elõkerestek nekem egy 18.
századi német kódexet! Anyukájával bementünk a sírhoz, közben perzsául beszélgettünk. Állítólag nem engednek a közelbe
külföldit. Ha ez így igaz, akkor nekem nagy
mákom lehetett.
Ez az óriási terület a Dast-e Kevir nevet Sepideh húga nõi házibulit szervezett a tiszkapta. Stein Aurél kissé belegyalogolt, de õ teletemre. A férfinemûek ki lettek tiltva arsem bírta a gyûrõdést hosszabb ideig. Min- ra az estére. Beszélgettem fogorvosnõvel és
den sós. Ez egy kõsivatag, eddig csak képen jogásszal. Mindkettõ válófélben, nemküláttam.”
lönben a húg. A jogaikról beszélgettünk.
Így értem el Tabasba, Yazd és Mashad kö- Mást nem tudtam csinálni, mint meghallzött egy oázisvárosba. Sosem megyek oda gatni õket.
többet, mert több atrocitás is ért. Elõször is Mashadból vonatra szálltam. A kocsi elõtt
a taxiban mellettem szorongó fiúka elkez- fehér kesztyûs, díszruhás ember várta, hogy
dett csipkedni. Elszidtam minden nyelven, felszálljak. Nem gondoltam volna, hogy hía legszebben magyarul sikerült. Miután ki- rem idáig is elért. A kocsi folyosóin szõnyeg,
szállt a taxiból, még felém nézett. Kihasz- a fülkében telefon (a szolgálónak), az alvásnáltam az alkalmat, és egy félreérthetetlen- hoz párna. Indulás után jegyeket osztogatnek hitt kézjelzéssel megadtam az utolsó tak a büfében, ami egy ingyenes mozira
csapást neki. Csak mosolygott. Késõbb tud- szólt. Az étkezõkocsiban állt még egy szektam meg, hogy a felfelé mutató középsõ ujj rény is könyvekkel.
Iránban nem agressziót fejez ki, hanem elé- Egyszer megálltunk imádkozni. A társam
gedettséget…
nem szállt ki, hanem kivett a táskájából egy
Szállást sehol sem találtam. Az út menti kis csomagot, és óvatosan kibontotta. Apró
nagymecset (ami mellesleg az egyik leg- szemû homok volt benne. Azzal mosta meg
szebb látvány a környéken) egyik vendég- szertartásosan az arcát. Míg mosta, arra
szobájában ugyan meg tudtam volna aludni gondoltam, hogy én ezt azért nem bírnám
bagóért, de nem volt a szobában konnektor, ki, inkább a drágább krémeket kenem az arén pedig reggeli kávé nélkül képtelen va- comra. Mosdás után leterítette a kis
gyok bármire is. Taxisom felajánlotta, hogy imádkozókendõjét a kupé földjére, a szõaludjak meg náluk. Így is tettem. Nem kel- nyegre, rátette a maga kis imádkozókövét
lett volna. Igaz, vendégül láttak rendesen, (csak a siíták használnak ilyet) és homlokát
de valahogy hidegen, és sziesztakor nem minden lehajlásnál a kövecskéhez érintve
csukhattam magamra az ajtót. Fürdõhelyi- elmerült az imádságban.
ségük kint az udvaron a vécében álló csap- Folytatása következik.
ból állt. Fogalmam sem volt, hol fürdenek
Gulyás Ibolya
meg. Talán eljárnak közfürdõbe, mint a tö-
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Vizsgafogalmazások
Nyolcadikos tanulóink az 1999/2000-es tanév óta írásbeli és szóbeli szakaszzáró vizsgát tesznek magyarból, matematikából, történelembõl és egy választható tantárgyból. Ennek az az oka, hogy szeretnénk, ha egy összefoglalt, rendszerezett tudásanyaggal a tarsolyukban ballagnának el. Az irodalom írásbeli nálunk mindig fogalmazás, ami 3 témából választható ki. Ennek az eredménye ez a két dolgozat is.
IV. Béla Általános Iskola, Alsószentiván

Idegenvezetõként
dolgozom
Alsószentivánon
Idegenvezetõként Alsószentiván nevezetességeit két oldalról is
megközelíthetem. Ezek közül a kulturális emlékeink az egyik, a
másik pedig a természeti tájak.

Ha kulturális javairól vizsgálom ezt a kicsiny falut, akkor a vallási
épületekkel érdemes kezdeni. Legelõször a kápolnát mutatnám
be, mely közvetlenül a templomunk mellett található. Itt nemcsak
maga az építmény a látványos, mivel körbetekintésünk alkalmával szemünk elé tárul a leírhatatlanul gyönyörû alsószentiváni táj.
Mikor leereszkedünk a dombról, egyházunkat és környékét ismertetem meg a turistákkal, melyhez elmesélem az egyházunk
történetét is. Úgy gondolom, a már egyre korszerûbb polgármesteri hivatalunkra is érdemes pár percet szánnunk. Viszont amire
igazán büszkék lehetünk, az a mi iskolánk. Eme létesítmény jövõre jubilál, azaz eléri a 100 esztendõs kort, és emellett (legalábbis
szerintem) sok városi iskolánál is nagyobb színvonalat tart fenn.
Hogyha a természeti adottságai alapján mutatom be helységünket, talán még többet is tudok róla mondani, mint kulturális javainkról. Rögtön kezdeném a Kerék-heggyel, amelyhez egy falusi
legenda is párosul. Itt egy löszdomb található, mely több tízezer
évvel ezelõtt alakult ki a jégkorszakban. A domb alatt egy máig ismeretlen nép 12 termet alakított ki, Ez a barlanglabirintus a Búvólyuk, ahová a tatárjáráskor visszahúzódtak az emberek. A legenda szerint IV. Béla személyesen hívta õket elõ a föld mélyébõl,
amikor elmúlt a tatárveszély. Ezt követõen elsõsorban a mezõk,
rétek, majd a Tóház felé venném az irányt, ahol egy elképesztõ vízi világ alakult ki. A halastavat körülvevõ élõvilág állatokban és
növényekben egyaránt gazdag. A környezõ réteken, amit mindenképpen meg kell említenem, az a sisakos sáska, amely egész
Európában nálunk a legelterjedtebb. A falu széli diófaültetvényeknél mindenképpen megjegyezném dr. Szentiványi Péter
nevét. Õ az, aki talán az egész országban a legfinomabb diófajtát
tenyésztette ki.
Így foglalnám össze a turistáknak a helység történetét, látnivalóit.
Mi egy vidám közösség vagyunk, és büszkék vagyunk arra, amink
van, és ez a lényeg.
Katona Márton 8. o.

Könnyû lehet-e
felnõttnek lenni?
Fogalmazásomban szeretném bemutatni a felnõttek életének
elõnyeit és hátrányait egyaránt.
Könnyû lehet-e felnõttnek lenni? — hangzik a kérdés. Ha pár
nappal ezelõtt valaki azt mondja nekem, hogy erre a kérdésre nemet fogok válaszolni, akkor kinevettem volna. Most mégis máshogy érzek. Felnõttnek lenni nagyon is nehéz dolog lehet. Felelõsek nagyon sok olyan dologért, amiket gyermekfejjel nem sokan
értenének meg. Persze, egy gyerek egybõl arra gondol: „Bárcsak
én is felnõtt lehetnék!”, amikor pedig ott állnak a felnõttség, a felelõsségteljesség elõtt, mindig visszagondolnak azokra a boldog,
gondmentes évekre, amikor még gyerekként játszadoztak a
homokozókban, vagy bárhol máshol.
Egy nagykorú ember már nemcsak saját magáért, hanem a családjáért is felelõsséggel tartozik. Minden reggel, amikor felkelek,
anyukám már a munkahelyén van, és amikor hazaér, mindig nagyon fáradt. Nincs arra ideje és sajnos energiája sem, hogy munka
után még velünk játsszon. Ez persze akkor nagyon rosszul esik, de
tudom, hogy értünk teszi. Egy tizennégy éves gyerek a felnõttségben elõnyöket is próbál felfedezni. Például: sokáig fent lehetnek,
bármilyen filmet megnézhetnek a moziban, és addig vannak az
otthonuktól távol, ameddig csak szeretnének. Ezek így felsorolva
nagyon jól hangzanak.

De felmerül bennem egy kérdés: vajon pár év múlva ugyanígy fogom gondolni? Ha belegondolok, vannak olyan felnõttek, akik
már annak is örülnek, ha pár perc szabadidejük marad egy kávéra,
vagy egy kis baráti csevejre a régen nem látott barátnõvel. Ilyenkor arra gondolok, hogy nekem mennyivel jobb, mint a szüleimnek. Én nemcsak sokat találkozhatok a barátaimmal, de rengeteg
újat is szerezhetek belõlük. Vannak olyan felnõttek, akik a lelkük
mélyén örökre gyerekek maradnak. Örülök, hogy még gyerek
vagyok és szerintem egyáltalán nem könnyû felnõttnek lenni.
Béda Noémi 8. o.

Adó 1%
Az Alsószentiván Gyermekeiért Közalapítvány köszönettel
fogadja, ha adójának 1 %-ával hozzájárul alapítványunk mûködéséhez. A támogatást az iskola bútorzatának felújítására
fogjuk fordítani. Adószámunk: 18495504–1–07.
Tisztelettel és köszönettel: Kiss Attila kuratóriumi elnök
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Földünk és egészségünk
2008. április 26-án, szombaton, a Sárszentmiklósi Általános Iskolában a Föld napját ünnepeltük meg és egészségnapot tartottunk.
Ugyanolyan napnak indult ez is, mint a többi, de a tanítás mégis
egészen más volt. Mindenki izgatottan várta a programokat, melyeket a tanáraink állítottak össze nekünk. Az elsõ órában valamennyi osztály a saját tantermében takarított: a padokat mostuk,
tisztítottuk le. Nagy meglepetésre a fiúk is sokat segítettek. Közben négyfõs csapatokat alkottunk. A 2. órában elõadást hallgattunk az egészséges táplálkozásról a klubban. Nagyon érdekesnek
tartottuk, bármit kérdezhettünk a témával kapcsolatban. A 3.
órában a 7-8. évfolyamok osztályaiból egy-egy csapat gyümölcs—
zöldségfalatkákat készített, addig a többiek az udvaron és a kispályán szorgoskodtak: kapáltak, ültettek, locsoltak, gereblyéztek,
szemetet szedtek. A 4. órában a szelektív hulladékgyûjtésrõl és a
Földrõl néztünk filmeket, majd a csapataink feladatlapokat töltöttek ki a látottakkal kapcsolatban. Az utolsó órában sport következett a kispályán: a fiúk fociztak, a lányok labdáztak.
Köszönjük ezt a napot! Nagyon jól éreztük magunkat, jól el is fáradtunk, jólestek a falatkák!

A ’Földünk és egészségünk’ elnevezésû napon köszönjük védõnõként Molnár Krisztinának, elõadóként az ÁNTSZ munkatársainak: Keresztes Andreának és Nagyné Tóbel Máriának, a gyümölcs- és zöldségsaláták összes alapanyagának megvásárlásával a
Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért Alapítványnak a segítségét, közremûködését.

Kék Otília, Szabó Bettina 7. a,ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

Megyei atlétikaversenyek
A megyei atlétika-, többpróba-versenyen iskolánk két korcsoportban képviselhette idén tavasszal a sárbogárdi körzetet. Április 30-án a II. korcsoportos, 3-4. osztályos fiúk: Bögyös Bence, Salamon Dávid,
Baki Dániel, Vámosi Bence, Porkoláb Dávid és Csendes Ádám küzdöttek a székesfehérvári Sóstói Stadionban. Elismerésre méltó akarattal és teljesítménnyel a 6. helyet szerezték meg, szinte minden számban egyéni csúcsokat értek el. Mindössze 70 ponttal maradtak le a 3. helyen lévõ egyik sportiskola mögött. A III. korcsoportos, 5-6. osztályos lányok május 8-án vették át a stafétabotot, és a három
sportiskola „sarkát taposva”, szoros küzdelemben a 4. helyet szerezték meg.
Az a néhány centiméter, vagy másodperc, amivel tanulóink lemaradtak az „elõkelõbb” helyekrõl, talán
csak a modernebb sportolási környezet ismeretének, vagy egy szöges cipõnek a függvénye, vagyis
SZPONZOR kerestetik az iskolai sport támogatására, mert tehetséges fiataljaink vannak!
Balázs Sándorné testnevelõ tanár, ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

Madagaszkár
Randrianasolo Richard (mely magyarul annyit tesz: herceg), Madagaszkár tiszteletbeli magyarországi konzulja volt a vendége a

sárbogárdi gimnáziumnak.
Az eredetileg mérnök, programozó-matematikus, közgazdász 24 éve él Magyarországon családjával, és 2005
óta végzi a konzuli teendõket. Most a Szent Ouen Csillag Lovagrend illetve Müller
Viktória révén látogatott el
Sárbogárdra, hogy érdekes,
képekkel illusztrált elõadást
tartson szülõhazájáról az érdeklõdõ diákoknak és tanároknak.
A konzul meg volt hatva a
nagyszámú hallgatóságtól,
és elõadása végén úgy nyilatkozott, hogy szeretne még
visszajönni ide.
Hargitai Kiss Virág
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Fenstherm — ablak a világra
A Sárbogárd központjában nyílászáró-kereskedéssel foglalkozó Fenstherm Kft. új üzletággal robbant be
az üzleti világba. A közelmúltban hatalmas, éjjel világító reklámtáblát szereltek fel az üzlet portáljára.
Ezen az RTL Klub sztárriporterével hirdették meg az egész világra kiterjedõ utazási, kulturális szolgáltató, szervezõ és jegyirodájukat.
Sudár Gáborral, a cég sárbogárdi vezérképviseletének igazgatójával és munkatársával, Imre Bea utazásszervezõvel beszélgettem
a kezdetekrõl és arról, hogyan jött létre ez a nagyszabású vállalkozás.
Sudár Gábor: — A Fenstherm tíz éve foglalkozik nyílászárók
gyártásával, forgalmazásával. A sárbogárdi cég tevékenysége Fejér, Tolna, Pest és Bács-Kiskun megyére terjed ki. Mondhatjuk:
errõl a magyar cégrõl igazi sikertörténetet lehetne írni. Három
évvel ezelõtt Dalmáciában, Vodicében a cég telkeket vásárolt,

H-7000 Sárbogárd,
Ady Endre út 168.
Mobil:
+36 20/216-7279
Telefon/fax:
+36 25/462-078
E-mail:
sarbogard@fensthermtours.hu
www.fensthermtours.hu

közvetlenül a tengerparton, és azokon luxusapartmanokat épített
mélygarázzsal, úszómedencével. Ezekben az apartmanokban 900
fõ elszállásolására van lehetõség. Aki nálunk vásárolt nyílászárókat, azoknak kedvezményesen, napi 3.000 Ft/fõ áron biztosítottunk szállást. Ezt az akciót az idén is folytatjuk. A mai 12.000 Ft-os
szálláshelyet 4-5 ezer Ft-ért kapják meg vásárlóink.
— A Fenstherm akkor most mint új utazási iroda jelenik meg a piacon?
S: — Ez nem egy utazási iroda a sok közül. A legolcsóbb belföldi
körutazástól és wellnesshétvégéktõl kezdve a világ minden tájára
adunk ajánlatot, csoportos és egyéni igény szerint. Állandó „last
minute” utakkal állunk rendelkezésükre. Az utas biztonságát egy
nagy tõkeerejû cég garantálja. És ne gondoljanak csak nagy dolgokra. Cégünk, a Fenstherm Tours, kulturális jegyirodaként is
mûködik: színház- és koncertjegyek, állatkerti, vidámparki, ökoés aquaparki belépõjegyek, dunai és balatoni hajókirándulások
jegyeinek egyedi értékesítésével is foglalkozunk. Ne induljon el
családjával különbözõ programokra bizonytalanul! Vásárolja
meg elõre, helyben jegyeit ugyanannyiért, mint a helyszínen, csak
nálunk várakozás nélkül! Szervezünk az ausztriai Parndorfba hétvégi bevásárlónapokat busszal. Ez azt jelenti, hogy az utas reggel
felszáll a buszra, bevásárol a több mint százféle márkát forgalmazó bevásárlófaluban, olcsóbban mint itthon, mindezt fejenként
4-5.000 Ft-ért. Indulás megállapodás szerint hét közben, vagy hétvégén. Családi események, esküvõk különleges megrendezésére
is van sokféle lehetõségünk, pl. Egerben, Egyedhegyen van egy
exkluzív udvarházunk, ahol szálloda, étterem, lovastanya ad lehetõséget arra, hogy egy ifjú pár álmai esküvõjét megtartsa. Ezeknek a szervezését Sudár Réka és Imre Bea végzi. Bármilyen
kívánság valóra váltásában segítünk. Forduljon hozzánk ötleteivel! Keressen minket bátran! Szeretnénk, ha minél többen vennék igénybe Sárbogárdról és környékérõl is szolgáltatásainkat.
Minden érdeklõdõt örömmel fogadunk Sárbogárd központjában
lévõ irodánkban.
Keresse fel a Fenstherm Tours sárbogárdi irodáját személyesen,
vagy telefonon, illetve e-mailben.

Elérhetõségeink: tel./fax: 25/ 462-078,
mobil: 20/ 533-0833, e-mail:
sarbogard@fensthermtours.hu,
web: www.fensthermtours.hu.

FELHÍVÁS
A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd 2008. szeptember 21-én, 12 órára a
béke nemzetközi napján demonstrációt szervez a békéért, a háborúk ellen.
A demonstrációhoz csatlakozásra hívjuk fel a város civil szervezeteit.
Kérjük a szervezetek vezetõit, hogy részvételi szándékukat a
hbe.sarbogard@gmail.com e-mail címre, vagy levélben 2008. május 30-áig a
Gál Sándor, 7000 Sárbogárd, Attila u. 16., 3/9. címre jelezni szíveskedjenek.
A részletekrõl az érdeklõdõknek a 06 (20) 460 8508-as telefonszámon, vagy
a fenti e-mail címen nyújtunk tájékoztatást.
HBE Sárbogárd vezetõsége

/X/

Lesz gyermekjóléti
szolgálat
A Sárbogárdi kistérség keddi, Mezõszilason
tartott ülésén többszöri nekifutásra elfogadták
a „Háló” Dél-Mezõföldi Szociális Gyermekjóléti Központ létesítését. Ezzel kapcsolatban
részletes beszámolót következõ számunkban
olvashatnak.
/H/
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FELHÍVÁS ÁLLÁSHIRDETÉSRE

A FLÓRA

A sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 1 fõ üres állás betöltésére

BABABOLTBA

gyógymasszõr és ápolónõi végzettséggel
felvételt hirdet.

megérkeztek a Siesta és Carlo
bõrszandálok 5990 Ft-tól!
Kicsiknek nagyra szabva!
MINDENT EGY HELYEN,
AMIRE A BABÁNAK
SZÜKSÉGE LEHET!

A felvétel feltétele: gyógymasszõr és ápolónõi végzettség.
Bérezés: közalkalmazotti besorolás szerint.
Jelentkezni írásban lehet, melynek határideje 2008. június 15.
A jelentkezés helye: polgármesteri hivatal, ESZI-iroda (fszt. 13. ajtó),
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. Telefon: 06 (25) 461 306.

Sárbogárd, Tompa M. u. 25.
(A Gréta Bútor udvarában.)
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-12-ig,
13-17-ig, szombaton: 8-12-ig.

Szakács Benõné ESZI-igazgató

Új és használt motorkerékpárok adásvétele,
készpénzes felvásárlása állapotfelméréssel!

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

ANGOL NYELVTANFOLYAMOK
Kezdõ: 30 órás
Középhaladó: 30 órás
Tankönyv: New Headway

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

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

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

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

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR
Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)
2008. május 24-én, szombaton.

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.

Értesítés
Nagymama
szakácskönyve
A Szent István Általános
Iskola története 1926-2005

Hargitai Lajos szerkesztésében:

Értesítjük tisztelt Fogyasztóinkat, hogy

Sárbogárd 1956

2008. május 26-29-éig, 8-14 óra között
Sárbogárdon az alábbi utcákban
KARBANTARTÁS
miatt vízhiány várható.

Leszkovszki Albin:

Kompországi szerelmek
Hargitai Ildikó:

Horváth Lajos:

Likból lett leány

Iskoláskönyv;

dr. Lendvai Gábor és
dr. Horváth András:

Almádi Sándor:

Labdarúgó kisokos(kodó)
Szõnyegi Hajnalka szerkesztésében:

Sárbogárdi Iparos Olvasókör
jegyzõkönyve

Mezõföld rejtett kincsei
Bogárd és Vidéke
Lapkiadó és Nyomda,
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
telefon: 06 (25) 508 900.

2008. május 26.: Mátyás király u.;
2008. május 27.: Tinódi u., Hatvani u., Lázár u., Bethlen u., Töbörzsök teljes területe;
2008. május 28.: Töbörzsök teljes területe;
2008. május 29., Bethlen u., Tinódi u.,
Töbörzsök teljes területe.

Megértésüket elõre is köszönjük!
Sárrét-Víz Kht.
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’Sznupi’ — tornazáró
Hétvégén rendezték meg nagy érdeklõdés mellett a ’Sznupi’ tornazáró versenyét. Több
mint 120 gyerek vett részt ezen a tornán az óvodás korosztálytól a 10-12 évesekig. A legidõsebbek jövõre az U13 utánpótlás-bajnokságban fognak már szerepelni.
A mérkõzések után minden gyerek emléklapot és egy csokit kapott.
/H/

VERSENYKIÍRÁS a Sárbogárdi
Napok keretében megrendezésre
kerülõ asztalitenisz-versenyre
A verseny helye: Sárbogárd, Szent István
Általános Iskola tornacsarnoka.
A verseny ideje: 2008 június 7., szombat,
9 óra. Versenyszám: 2 fõs csapatok
versenye, rövidített DC-formában.
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 szervezõk

A

z U13 utánpótlástornát
hétvégén Sárszentmiklóson rendezték. A tornán
négy csapat vett részt. Elsõ lett
Sárszentmiklós csapata, õk
jutnak tovább a megyei versenyre, második Sárbogárd,
harmadik Cece-Vajta közös
csapata, negyedik Mezõfalva.
Az elsõ helyezésért folyó,
2:2-es döntetlenre végzõdõ
meccs után a helyezést
11-esek rúgásával döntötték
el. Ebben a sárszentmiklósiak
bizonyultak jobbnak, vagy szerencsésebbnek. A mérkõzés
után közös képet készítettünk
Sárbogárd és Sárszentmiklós
csapatairól. Ezen a szinten, ha
rivális is a pályán a két csapat,
a sportbarátság összeköt.
/H/

Asztalitenisz-hírek
Az utolsó mérkõzések kerültek lejátszásra az elmúlt héten a megyei és NB III-as
bajnokságban is. A megyei bajnokságban játszó csapat Szabadbattyánba látogatott, és a Németh János, Csizmadia János, Szõnyegi Tibor, Tóth Katalin, Tósoki
Fanni összeállítású csapat 10-8-as gyõzelemmel fejezte be a bajnokságot, és 5
pontjukkal a tizedik helyen végeztek.
Az NB III-as csapat a forduló utolsó mérkõzésén hazai asztaloknál fogadta a
Kisapostag csapatát. A hazaiak a szokásos felállásban álltak az asztalokhoz:
Dörögdi Gábor, Lovász Lajos, ifj. Papp László és id. Papp László. A kezdés is a
szokásos volt, a párosok mérkõzésével indult a játék. Innét azonban már nem a
szokásos folytatás volt, mert a Lovász-ifj. Papp és a Dörögdi—id. Papp páros is
nyerte a mérkõzését, és máris kettõ-nulla a hazaiak javára. A további eredmények is hasonlóan alakultak: Lovász Lajos négy mérkõzést nyert, Dörögdi Gábor
(komoly edzõi fejmosás után) két mérkõzést, id. Papp László is két mérkõzést,
ifj. Papp László pedig egy mérkõzést nyert, kialakítva így a 11-7-es hazai gyõzelmet. Ezzel az eredménnyel a csapat 15 ponttal a kilencedik helyen zárta a bajnokságot. Még egy-két egyéni verseny van hátra ebben a szezonban, és utána
rövid nyári szünet, majd megkezdõdik a felkészülés az õszi bajnoki fordulóra.
Mindenkinek jó pihenést és nyaralást kíván a SAK csapata

Utánpótlástorna
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A Femol-csoport eredményei:

Cece–Baracs 1-0 (1-0)
Cece, 300 nézõ, vezette: Hajdú Balázs
Cece: Kimiti, Hegedûs Gy., Pintér, Király,
Csuti, Tóth, Hegedûs J. (Németh), Klazer,
Szikszai (Simon), Tángli, Juhász.
Baracs: Vaszócsik, Bodi, Éliás, Horváth,
Suhajda, Radnó, Bartók, Meggyes (Peredi), Szurma, Mészáros P. (Mészáros Á.),
Szabó.
Nagyon jó talajú pálya, szép számú közönség várta a csapatok mérkõzését. Az elsõ
negyed órában tapogatózó játék eredmény
nélkül. Az 5. percben Hegedûs Gy. távoli
lövése száll kapu mellé. 12. perc: Szabó veszélyezteti a hazai kaput, lövése kapu fölé
száll. 18. perc: Tángli pontos indításával
Juhász faképnél hagyja a védõket és a kifutó Vaszócsik mellett a hálóba lõ, 1-0. 21.
perc: Szikszai beadását Tángli gólhelyzetben kapu mellé lövi. 24. perc: Szabó kerül
gólhelyzetbe, az ötösrõl leadott lövését
Kimiti szögletre menti. 26. perc: Szabó
szögletét Király fejeli a mezõnybe. A 30.
percben újabb hazai helyzet, Tángli beadását Juhász elõl felszedi a kapus. 36. perc:
Juhász 20 méteres lövése kapu fölé megy.
42. perc: a vendégek legveszélyesebb támadója, Szabó végez el szabadrúgást, 16
méterrõl leadott lövése kapu fölé száll. 44.
perc: Juhász közeli lövését védi a vendégek
kapusa.

A II. félidõben a baracsi csapat cserékkel
próbál frissíteni, eredményesebbé tenni a
támadójátékot, de a hazai szervezett védõjátéknak nem találja az ellenszerét. Az 53.
percben Hegedûs J. 18 méteres lövése
megy kapu mellé. 63. perc: Szurma 10 méterrõl leadott lövését védi Kimiti. 68. perc:
Tángli kapáslövését Vaszócsik teszi ártalmatlanná. A 75. percben Suhajda lövését
védi a hazai kapus. 79. perc: Juhász játssza
magát tisztára, majd az ötösrõl kapu fölé
lõ. 82. perc: Klazer egy cselsorozattal hagyja maga mögött a vendégek védelmét,
majd a kifutó kapusba lövi a labdát. 84.
perc: Bartók közeli lövését védi a hazai kapus. 87. perc: az utolsó hazai helyzet, Juhász pontos beadását Németh a kapusba
lövi. Ezzel a gyõzelemmel csapatunk hazai
mérlege a tavaszi szezonban továbbra is
100 %-os, vagyis 5-bõl 5 gyõzelem.
Ifjúsági mérkõzés: 1-5 (1-3)
A mérkõzés már az elsõ félidõben eldõlt. A
vendégek gólra törõ játékára nem volt ellenszere a hazai csapatnak. Góllövõ: Király.
Május 25-én, vasárnap, ifjúsági és felnõtt
csapatunk 15.30 és 17.30 órakor Lepsényben játszik bajnoki mérkõzést. Indulás
13.30-kor a sportpályáról.
Hajrá Cece!

A Déli-csoport eredményei:

A Déli-csoport állása:

Dég—Sárszentágota 3-0 (0-0)
Góllövõk: Horváth, Gulyás, Cseke.
Elõszállás SE—Kulcs 2-1 (0-0)
Góllövõk: Németh, Barabás, illetve Radnó.
Nagylók—Beloiannisz 2-8 (1-3)
Góllövõk: Horváth, Kucsera, illetve Tóth
(4), Szolomosz (2), Moharos, Varga. Kiállítva: Horváth (Nagylók).
Besnyõ—Nagyvenyim 2-1 (1-0)
Góllövõk: Miklós, Matkovics, illetve Bata.
Perkáta—Alap 0-4 (0-1)
Góllövõk: Fenekes (2), Bánóczki, Imre.
Rácalmás—Vajta SE 3-1 (1-0)
Góllövõk: Antal (2), Bán, illetve Polyák.
Kiállítva: Cisló, illetve Horváth, Szalai.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

P. L.

1. Nagyvenyim
22 18
2. Dég
23 16
3. Sárszentágota
22 15
4. Beloiannisz
22 14
5. Alap
22 12
6. Besnyõ
22 9
7. Rácalmás
23 7
8. Nagylók
22 8
9. Elõszállás
22 7
10. Kulcs
22 5
11. Vajta
22 5
12. Perkáta
22 3
13. Mezõkomárom
22 2
Besnyõtõl 4 büntetõpont levonva.

2
4
3
4
5
7
8
2
4
5
2
-

2
3
4
4
5
6
8
12
11
12
15
19
20

99-27
60-19
67-35
62-39
57-25
41-41
44-46
46-64
46-41
34-54
37-52
22-94
22-100

56
52
48
46
41
30
29
26
25
20
17
9
6

1
2
4
3
7
5
3
2
2
4
8
5
1
6
3

5
6
5
6
6
8
10
12
13
12
11
13
16
13
20

75-31
67-31
70-33
70-33
49-28
36-31
50-36
38-38
49-52
36-34
35-44
35-51
39-76
40-52
24-84

A Femol-csoport állása
1. Pálhalma
26 23 1 2 100-23 70
2. Adony
26 17 4 5 65-24 55
3. Seregélyes
26 16 3 7 83-44 51
4. Baracs
26 15 4 7 49-21 49
5. LMSK
26 14 4 8 46-35 46
6. Káloz
26 12 3 10 59-40 40
7. Cece
26 11 5 10 48-45 38
8. Kisapostag
26 10 5 11 42-47 35
9. Mezõszilas
26 8 7 11 61-60 31
10. Mezõfalva
26 12 6 8 46-33 27
11. Lajoskomárom
26 8 3 15 31-65 27
12. Enying
26 7 5 14 42-69 26
13. Sárbogárd
26 7 5 14 35-67 26
14. Tác-Csõsz
26 6 7 13 46-64 25
15. Zichyújfalu
26 6 5 15 44-69 23
16. Füle
26 1 2 23 19-110 5
Mezõfalvától 15 büntetõpont levonva.

Tisztelettel meghívjuk
a XIII. Bruzsa
Miklós-emléktornára.
A rendezvény idõpontja:
2008. május 24., szombat.

A Roneko-csoport állása:
1. Velence
26 20
2. Kápolnásnyék
26 18
3. Alba Regia
26 17
4. Bicske
26 17
5. Sárszentmiklós
26 13
6. Polgárdi
26 13
7. Kisláng
26 13
8. Szabadegyháza
26 12
9. Sárosd
26 11
10. Aba-Sárvíz
26 10
11. Bakonycsernye
26 7
12. Etyek
26 8
13. Sárszentmihály
26 9
14. Iváncsa
26 7
15. Pusztaszabolcs
26 3
Csór visszalépett a bajnokságtól.

Kisapostag–Seregélyes SE 0-4 (0-1)
Gólszerzõ: Tömör Cs., Takács, Benczik,
Ladányi. Ifjúsági mérkõzés: 0-8.
Mezõszilas–Káloz SE 2-7 (0-3)
Gólszerzõ: Szepesi, illetve Molnár (4), Balogh, Májer D., Varga. Ifjúsági mérkõzés:
1-6.
Pálhalma SE–Adony 4-1 (2-0)
Gólszerzõ: Salamon (3), Reichardt, illetve
Král. Ifjúsági mérkõzés: 1-0.
Enying–LMSK 0-2 (0-1)
Gólszerzõ: Hornyák, Csizmadia. Ifjúsági
mérkõzés: 0-0.
Cece–Baracs 1-0 (1-0)
Gólszerzõ: Juhász. Ifjúsági mérkõzés: 1-5.
Sárbogárd SE–Tác-Csõsz 3-0 (1-0)
Gólszerzõ: Csendes (2), Bognár. Ifjúsági
mérkõzés: 6-2.
Mezõfalva–Füle 7-0 (4-0)
Gólszerzõ: Barta (2), Rajna (2), Szepesi,
Szilva, Sebestyén. Ifjúsági mérkõzés: 9-2.
Zichyújfalu–Lajoskomárom 2-0 (0-0)
Gólszerzõ: Mogyorósi, Németh. Ifjúsági
mérkõzés: 3-0.

61
56
55
54
46
44
42
38
35
34
29
29
28
27
12

A helyszín:
a sárszentmiklósi nagypálya.
Program:
8.30 órától: gyülekezõ a nagypályán;
8.30: koszorúzás a sárszentmiklósi temetõben Bruzsa Miklós tanár úr sírjánál;
8.50: a XIII. labdarúgótorna megnyitója a nagypályán, utána sorsolás;
9 órától: mérkõzések;
Kb. 12 órától: eredményhirdetés.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak
a rendezõk: a Sárszentmiklósi Általános
Iskola és a Sárszentmiklós Egyesület
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HITÉLET

A Biblia éve 2008
Az alábbi írások a Bibliáról szólnak a
Hatvani Református Gyülekezet és
Szórványgyülekezetei Lapjának számaiból.

életet, és gyûlöletet éreztem azok iránt,
akiket korábban szerettem. Kapcsolataim
elhidegültek, hosszú ideig az úrvacsorai
közösséget is elkerültem, mert harag volt a
szívemben sorsom és szeretteim iránt is.

Szeretem Isten Szavát!

Elmentem ugyan néha az istentiszteletre
és a bibliaórákra, de csak hallgattam az
igéket. Köszönet a testvéreknek, hogy felkaroltak és azt tanácsolták, hogy olvassam
céltudatosan a Bibliát. Tanácsukat megfogadtam. Új erõre kaptam és szinte „újjá
születtem”. Most ismét szeretek élni. Gyûlöletet senki iránt nem érzek. Szívesen segítek bárkinek, aki kéri. Gyakran kérek az
Úrtól, de szeretek hálát is adni neki. Számos igét megtanultam, s élek is velük. Még
ellenségeimért is imádkozom, hogy Isten
bocsásson meg nekik, hiszen nem tudják,
mit cselekszenek.

A Biblia: Ige, Isten szava. Az a szó, amely
teremtette a világot és minket, embereket.
Az a szó, amely fenntartja a világ rendjét.
Az a szó, amely világosságot tud nyújtani
elménkben és szívünkben.
Az a szó, amely bûnbánatra serkent, amely
megnyugvást és reménységet ad.
Megmutatja az utat, amely a létre visz. Tanulmányozd!
Én szeretem Isten szavát.
Rné

A hangulatom és a Biblia
A Biblia az a könyv, amelyet nem lehet
megunni. Mindegy, hányszor olvassuk,
mindig nyújt valami újat számunkra. Minden kérdésünkre választ találunk a Bibliában. Én is ezért szeretem olvasni.
Nekem nincs kedvenc Igém. Mindig a hangulatomtól, vagy a körülöttem zajló eseményektõl függ, hogy melyik áll közelebb a
szívemhez.
Csékéné Nelli

Céltudatos Bibliaolvasás
Pár évvel ezelõtt nagyon sok szomorú dolog történt az életemben. Több szeretett
családtagomat vesztettem el. Olyan lelki
megrázkódtatások értek, hogy azok beteggé tették a lelkemet. Aztán sorozatos megbántásokat kaptam, fõleg azoktól, akik közel álltak hozzám. Sajnos annyira kifordultam magamból, hogy rossz gondolataim
támadtak. Elvesztettem az életkedvemet,
és szerettem volna meghalni. Szidtam az

Minden Testvéremnek azt kívánom, hogy
hasonló csodákat éljen át a Biblia olvasásakor, s váljon lelki hasznára a Biblia, mint
ahogy számomra kinccsé vált.
Vné

Mindennapi kenyér
A Biblia Isten Igéje. Döntõ jelentõsége
van számunkra. Nekem olyan fontos a
mindennapi bibliaolvasás, mint a mindennapi kenyér.
Isten a Biblia által tanít és békességet ad.
Az élet egy nagy kihívás, de az Ige olvasása
erõt ad a mindennapi nehézségek legyõzésére. A legkedvesebb Igém a Jn 3,16 „Mert
úgy szerette Isten a világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Azért kedvencem ez az Ige, mert
amikor elõször hallottam egy evangelizáción, engem is személyesen megérintett

Miért szeretem
a Bibliámat?
Mert ez az egész könyv Jézusra mutat. Isten szava, és ezért az élet zsinórmértéke.
Tele van hozzám küldött örömüzenettel és
isteni ígérettel. Olvassuk és éljük naponként, és hirdessük mindenhol üzenetét!
Kanalics Gábor

Jókor jött vigasztalás
Reggelente nagy várakozással veszem kezembe a Bibliámat. Izgalommal várom,
hogy ma mit üzen nekem az én Uram. Olvasás közben fel-felkiáltok: Uram, honnan
tudta, hogy ma ezekre a drága vigasztaló
szavakra és útmutatásokra van szükségem? Az olvasott igeversekbõl naponta arra kapok biztatást, hogyha elfogadom az
Úr Jézus Krisztust Uramnak és Megváltómnak, akkor Õ megbocsátja bûneimet,
megvigasztal, megerõsít hitemben és elveszi félelmeimet. Tudom, hogy szeret és
gyermekévé fogadott engem. Vigyáz rám,
hogy el ne tévedjem, és irányítja cselekedeteimet. Biztat, hogy kérjek Tõle bármit,
amire lelkemnek-testemnek szüksége van.
Amikor az Ige olvasása után elmondom
hálaadó imámat, lelkemet béke, öröm és
boldogság tölti be, s értem, hogy Isten velünk van, s vigyáz gyermekeimre és unokáimra egész nap. Nagyon üres lenne az
életem, ha naponta nem vehetném kézbe a
Bibliát. Õ felüdíti a lelkem az igaz és
megrendítõen gyönyörû szavai által.

Csékéné Nelli

Boldog, aki olvassa

A Biblia éve 2008. május 20.
Kedves olvasóink!

Bodor Ferencné

Mártír-megemlékezés
2008.
Tisztelettel meghívjuk Önt
a holokauszt Sárbogárd és környéki
zsidó áldozatainak emlékére tartandó
megemlékezésünkre, amelyet

Amint már sok forrásból értesülhettek róla, a Magyar Bibliatársulat kezdeményezésére a katolikus, a református és az evangélikus egyház a 2008. esztendõt a Biblia évének nyilvánította. Kezdeményezésük célja, hogy az egyháztól elidegenedett és oly
sokféle szempont által vezérelt közéletben megszólaltassák a kereszténység alapüzenetét, ami azonos a Biblia üzenetével, az evangéliummal. Erre bátorít mindannyiunkat a Biblia éve mottója is: „Boldog, aki olvassa…” (Jelenések könyve 1,3)

2008. május 25-én, vasárnap
12. 30 órakor tartunk

A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja Önt és kedves
családját 2008. május 26-án (hétfõn) 18 órára a polgármesteri hivatal
dísztermébe, ’A Biblia jelenléte és hatása napjainkban’ címû elõadásra.

Jöjjön el, és emlékezzünk együtt
a nácizmus helyi és környékbeli
áldozataira!

Vendégünk: Dr. Bogárdi Szabó István református püspök.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Szervezõk

a sárbogárdi izraelita temetõben.

Bogárd és Vidéke 2008. május 22.

PROGRAMAJÁNLÓ

Fábry Sándor
önálló mûsora
2008. május 30.,
19 óra
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Jöjjön moziba,
a mûvelõdési
otthonba!
Május 24., szombat, 19 óra:

Egy bébiszitter
naplója
Színes, feliratos, amerikai vígjáték

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

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az Összefogás
Pusztaegresért Egyesület által rendezett,
2008. május 24-én, 9 órától tartandó

EGÉSZ NAPOS GYERMEKNAPI RENDEZVÉNYRE,
amelyen kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
Helyszín: a pusztaegresi focipálya.
Programok napközben:
* foci (nevezés 600 Ft, ami tartalmaz egy italt
és egy meleg étkezést);
* vetélkedõk kicsiknek, nagyoknak és vállalkozó kedvû felnõtteknek (pl: járdarajz, színezés,
csokievés, kötélhúzás, lufifújás, gipszfestés,
fakanálhajítás, zsákban való futás, hulahoppozás, ugrókötelezés, sör-, málnaivás, sakkverseny, kerékpáros ügyességi verseny saját
bringával);
* ingyenes ugrálóvár, arcfestés stb.;
* tûzoltósági bemutató;
* rendõrségi bemutató;
* Suzuki tesztautó-vezetés.

Este:
* jótékonysági bál a kultúrházért, a kultúrházban (pártolójegyek kaphatók: Sipos Attila, Magyar Balázs, Molnár Mária, Nagy Orsolya).
19.00:
* óvodások fellépése;
* a sárhatvani és pusztaegresi nyugdíjasklubok elõadása;
* az este folyamán a zenét Vájer Tomi és bandája húzza;
* tombola (tombolatárgyak felajánlását szívesen fogadjuk);
* finom sütemények, szendvicsek.
Napközben a bográcsban rotyog majd babgulyás, pacalpörkölt és halászlé.
Sipos Attila

Annie, friss fõiskolai diplomájával a kezében nehezen tudja eldönteni, hogy anyja álmait valósítsa meg, vagy saját vágyait követve továbbtanuljon. A sors egy váratlan megoldást kínál a
döntés elhalasztására: a lány megismerkedik
egy, a New York-i felsõ tízezerhez tartozó családdal. A következõ pillanatban már egy ötéves,
kisfiúnak látszó ördögfióka nevelõnõje, aki mindent elkövet, hogy megnehezítse Annie dolgát.

Roma kulturális
és sportnap
Szeretettel meghívunk
minden érdeklõdõt
2008. május 24-én,
8.30 órától
a sárbogárdi sportpályán
rendezendõ roma
kulturális és sportnapra!
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!

Új vezetõség
a borbarátoknál
Szuper György elnök lemondása után a
Sárszentmiklósi Borbarát Kör új vezetõséget választott. Elnöknek választották Szilveszter Jánost, titkár lett Fekete János,
pénzügyi felelõs Horváth István, jegyzõkönyvvezetõ Molnár János, a kapcsolattartásért felelõs és pályázatfigyelõ munkát
Nagy György végzi majd.
Legközelebbi programként a Bogárdi Napokon rendeznek borbemutatót és kóstolót, valamint a borbarátok két csapattal neveznek a fõzõversenyre is.
/H/
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A BIBLIA ÉVE KAPCSÁN
Nagymama
receptjei
Mustáros szelet
Hozzávalók 4 személyre: 4 szelet kicsontozott sertéshús (karaj, comb, tarja), 1 pohár tejföl, 100 g reszelt sajt, 4 ek mustár, 4
gerezd fokhagyma, grillfûszer, ételízesítõ,
liszt, étolaj.
Elkészítés: A kiklopfolt hússzeleteket fûszerezzük, ételízesítõvel megszórjuk. A fokhagymát tisztítás után apróra vágjuk, forró olajban
megfuttatjuk, majd a húst lisztbe forgatjuk,
és mindkét oldalát elõsütjük. Az elõsütött
hússzeleteket jénai tálba rakjuk, ráöntjük a
fokhagymás olajat, és kb. 150 ml vizet. Minden szelet húsra egy-egy ek. mustárt kenünk,
majd ételízesítõvel összekevert tejföllel meglocsoljuk, végül reszelt sajttal megszórjuk. A
tálat alufóliával befedjük, és forró sütõbe
tesszük. 15 percig sütjük, ezután a fóliát leszedjük. Szép pirosra sütjük. Kukoricával dúsított rizzsel tálaljuk.

Csopaki pincepörkölt
Hozzávalók 4 személyre: 700 g sertéslapocka (vagy marhalábszár), 150 g sertésvelõ, 70 g zsír, 2 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, pirospaprika, kömény,
õrölt bors, só, 200 g lecsó, 150 ml csopaki
olaszrizling.
Elkészítés: A lapockát megmossuk, megtisztítjuk és kockákra vágjuk. A megtisztított,
szeletelt vöröshagymát zsíron megpirítjuk,
hozzáadjuk a köménymagot, zúzott fokhagymát, pirospaprikával meghintjük, és hozzátesszük a húst, sóval, borssal ízesítjük. Majd
beletesszük a lecsót (idényben kockára vágott zöldpaprikát, paradicsomot), csopaki
borral felengedjük, felforraljuk, amikor már
majdnem kész, akkor hozzáadjuk a megtisztított sertésvelõt. Rövid ideig fõzzük, és forrón
tálaljuk. Köretként adhatunk mellé fõtt burgonyát, nokedlit, tarhonyát, de friss kenyér is
nagyon illik hozzá.

Saláta kínai kelbõl
Hozzávalók 4 személyre: 1 db kínai kel, 1
pohár joghurt, 2 cddb fõtt tojás, 1 db alma,
1 csomó kapor, 10 dkg majonéz, 1/2 citrom, 3 dkg barna cukor, só, õrölt fehér
bors.
Elkészítés: A fenti anyagokat apróra vágjuk,
és egy tálban összekeverjük. Hûtõben lehûtjük és hidegen tálaljuk. Kiegészíthetjük különbözõ zöldségekkel, paprikával, retekkel,
uborkával, esetleg finomra vágott füstölt
marhanyelvvel, sült-fõtt csirkével, kemény
sajtokkal.

Ha jól számolom, itthon hat Biblia található. Van egy nagyon régi, mintegy százéves,
szétesett példány, az õsi, családi Bibliák típusa. A Károly Gáspár-féle fordítást tartalmazza. De van egy szép, fekete kötésû,
angol nyelvû kiadás is a házban. Van továbbá egy az ifjúságnak szánt, hatásos illusztrációkkal díszített kötetünk is, amelynek levált a borítója. Aztán a Vas István
válogatásában kiadott változat is megvan.
Egyszer Dél-Magyarország egyik városában vásároltam egy, a Szentföldön készített, fényképekkel díszített Szentírást. Az
ábrák szinte kézzelfogható konkrétságban
varázsolják az olvasók elé azt a tájat, világot, ahol a bibliai történetek lejátszódtak,
ezek miatt vettem meg a kötetet. Már nem
tudom, hogy került hozzánk egy Rómában
1951-ben kiadott Újszövetség. Két katolikus szerzetes fordította görög eredetibõl.
Ez összesen hat.
Most, hogy számba vettem ezeket a példányokat, elgondolkodtam. Bizony érdekes,
hogy ugyanaz a szöveg ilyen sok változatban van meg egy különösen erõs vallásossággal nem jellemezhetõ családnál. Kell,
hogy itt valami titok legyen. A Biblia a
könyvespolcon ott van a többi kötet mellett, teljesen úgy néz ki, mint a többi könyv,
de soha nem jutna eszembe, hogy egy szinten kezeljem amazokkal. A könyv külsõ itt
csak álca. A Szentírás könyvnek álcázza
magát, pedig egészen más. Azt mondják, a
világtörténelem legelterjedtebb mûve. A
régi rendszerben ebbõl a szempontból elõszeretettel hasonlították össze a Kommunista kiáltvánnyal, Marx és Engels mûvével. Azt mondták, hogy ez a két könyv jelent meg a legnagyobb példányszámban,
amióta létezik könyvkiadás. Na hiszen! Jó
kis párosítás! Nehéz két ellentétesebb dolgot egymás mellé állítani. Marxék mûve a
gyûlöletrõl, a harcról, mások javainak eltulajdonításáról szól; a boldogságot teljesen
evilági, pénzügyi alapon tekinti elérhetõ-

nek. Szerinte a boldogulás csak mások legyõzése, kifosztása árán érhetõ el. Vele
szemben a Biblia feltételez egy Világszellemet, egy Teremtõt, aki merõ szeretetbõl
létrehozta mindazt, ami létezik, az életet
isteni lényegûnek tekinti, jóságot, szeretetet hirdet.
Anélkül, hogy kommunistának mondhatnánk, a mai társadalmi gyakorlat inkább a
marxi alapvetés szellemét tükrözi. Ne törõdj mással, csak a magad hasznával! Az
autód ablakából kitekintve nyomd el magadban a lelkifurdalást, ha a szemeteskukában turkáló, éhezõ gyereket látsz, és
hajts tovább. Ezzel szemben a bibliai tanítás az anyagiassággal szemben a lelkiséget
hangsúlyozza, és tömören szólva az emberiség fennmaradásának esélyét fogalmazza meg. Hozzátehetjük: az eljátszott esélyt.
A szerzés törvénye minden más törvényt
legyõz. Még születés elõtt megtizedeljük
az utódainkat, mert a gyermeknél fontosabb a balatoni telek meg a külföldi utazás.
Esetleg a digitális tévé, a mosogatógép, az
ital, a cigaretta. Az ipari termelés eufóriája
távlatilag lakhatatlanná teszi a Földet.
Rohanás a szakadék felé nyitott szemmel.
Van még esély? A szent könyv az elveszett
paradicsomról beszél.
A városi könyvtárban rendeztek egy mini
kiállítást a Bibliáról. Ugyanis a jelenlegi év
a Biblia éve. Eszébe jutna valakinek megrendezni a Kommunista kiáltvány évét?
Vagy akármely más könyvét? Azt, hogy
most van a Biblia éve, természetesnek veszi a legtöbb ember.
Ámbár van egy friss hír: az eddig a világon
a legnagyobb lélekszámúnak tekintett katolikusok létszámát épp napjainkban meghaladja a mohamedán vallás hívõinek száma. Elgondolkodtató! Lehet, hogy közeledik az idõ, amikor világszerte a Korán évét
ünnepli majd az emberiség?
(L. A.)

Szeretettel várunk mindenkit a rétszilasi gyermeknapra

2008. május 31-én, szombaton,
9 órától
a kultúr udvarára.
Ízelítõ a programokból:
ingyenes légvár és rodeóbika, GRIMASK (bábelõadás),
Palánta Misszió, Bíró Kriszta,
Black Time, Képviselõ Band, MÁRIÓ, sárbogárdi fúvósok,
Titán együttes, valamint kézmûves-foglalkozások és
vetélkedõk, tesztautó-vezetés, focibajnokság.
Részletes program a jövõ heti lapszámban!
Rétszilasért Egyesület

Bogárd és Vidéke 2008. május 22.

GYEREKSAROK

A PÁVATOLLAKKAL ÉKESKEDÕ
SZARKA
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
szarka. Mindig hajtotta a kíváncsiság, s egy
napon messzebbre kalandozott otthonától, mint máskor. Egyszerre egy nagy kertben találta magát, s ott éppen két páva sétálgatott nagy büszkén. Micsoda káprázatos pompa! A szarka még sosem látott ehhez foghatót. Kopottnak és jelentéktelennek kezdte érezni magát, de azért összeszedte a maradék bátorságát, és megkérdezte a királyi lényektõl, kik is õk.
— Pávák vagyunk — válaszolt az egyik,
farktollait büszkén legyezõ alakúra tárva,
aztán meg is fordult, hogy a szarka kellõen
megcsodálhassa a színes pávatollakat, s ráadásul éleset, messze hangzót kiáltott.
A szarka ámult-bámult. Végül megilletõdve elköszönt, de hazafelé is folyton a pávákra gondolt.
— Milyen gyönyörû madarak! Akik ilyen
szépek, bizonyára nagyon boldogok! — sóhajtozott.
Vágyakozva merengett a pávák szépséges
tollruháján. Addig ábrándozott róluk, míg
saját magát egyre csúfabbnak kezdte látni.
Még a víz tükrét is elkerülte, hogy ne kelljen szembenéznie saját képmásával. Attól
a naptól rászokott arra, hogy meglesse a
pávákat. Milyen büszkén vonultak fel és
alá! Le sem tudta venni róluk a szemét.
Egyszer aztán meglátta, hogy az egyik páva
elhullajtotta egy tollát. A szarka szívdobogva várta a naplementét, akkor óvatosan, nehogy valaki meglássa, felemelte
csõrével a pávatollat, hazavitte, otthon pedig jól elrejtette.
Ettõl kezdve a szarka nap mint nap a pávák
nyomában járt, persze, csak tisztes távolra
tõlük, s gondosan összeszedte minden kihullott tollukat. Mikor aztán már négy tollat rejtegetett otthon, nem bírt magával tovább. Fenyõgyantával saját farktollai közé
ragasztotta féltett kincseit, kihúzta magát,

büszkén felvetette a fejét, és fel-alá
kezdett sétálgatni elképedt barátnõi elõtt.
— Mit szóltok, micsoda tollaim vannak?!
— szólt diadalittasan. — De nem is úgy nézek ki, mint ti, közönséges kis szarkák! Helyet, helyet kérek, nem férek el! Engedjetek! Szegénykéim, istenem, de szánalmasak vagytok!
A barátnõi ámulata méltatlankodássá vált.
Végül pedig nevetésben törtek ki, és
bosszantani kezdték a páváskodót. Egyikük, talán irigységbõl is, azt találta mondani:
— Te csak szarka vagy, és ékeskedhetsz
akárki tollaival, szarka is maradsz!
— Nemcsak csúfak vagytok, hanem ostobák is! — sziszegett gõgösen, és elhatározta, hogy ezentúl majd a büszke pávákhoz
csatlakozik.
Mikor a pávák megpillantották a különös
madarat, csakugyan azt hitték, hogy közülük való, csak éppen valami baleset folytán
elveszítette ékes tollai nagyobb részét. Így
hát részvéttel fogadták maguk közé. A félreértés felbátorította a szarkát, s azt akarta, hogy ne csak befogadják, csodálják is.
Szerencsétlen ötlete támadt: utánozni
akarta a pávák hangját, s rekedten kárálni
kezdett. Ezzel aztán leleplezte magát, a
pávákat pedig elfutotta a méreg. Kicsipkedték a szarkából az idegen tollakat, és
csõrükkel addig üldözték a betolakodót,
míg az el nem menekült az udvarról.
A szarka megtépázottan, szégyenkezve
sántikált vissza barátnõi közé. Csakhogy
ott sem járt jobban, mert õk is elüldözték
maguk közül.
Ki sem mert mozdulni otthonról, míg a tollai újra ki nem nõttek. Megértette, hogy
pávatollakkal csak páva, szarka pedig csak
szarkatollakkal lehet szép.
(A világ legszebb meséi)

Tudod-e?
Hogyan él
a tenger farkasa?

Jó-e a cápa
szaglása?

A fekete-fehér színû kardszárnyú delfinek (más néven gyilkos bálnák) a sarkvidéki vizekben fordulnak elõ. Valamennyi
delfin közt a legnagyobbak és legértelmesebbek. Testméretükhöz képest nagy
agyuk van, melynek jelentõs része a hangok feldolgozására szolgál. Ez fontos az
egymással való kapcsolattartásban. Emberrel szemben többnyire békés magatartást tanúsítanak.

Ez a vérengzõ, hatalmas állat akár 8 méter hosszú is lehet. Rátámad a fürdõzõkre, búvárokra és a széllovasokra. A haltól
a delfinig mindent megeszik. Az áramvonalas test, félhold alakú farok és a széles
mellúszók elárulják, hogy jó úszó. Szájában több párhuzamos fogsor húzódik, és
akár néhány naponként új fogakat is tud
növeszteni, melyek nagyon élesek. Szaglása is kitûnõ: több száz méter távolságból is megérzi a vért, akár egy cseppet is.
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Rejtvény
Fejezd be a közmondásokat!
Aki á-t mond, ….
Jobb adni, ….
Kétszer ad, ….
Amilyen az adjonisten, ….
Hátrább az …!
Ki mint veti ágyát, ….
Ágyúval lõ ….
Ajándék lónak ….
Ajtóstul ront ….

Beküldési határidõ: május 27.

Megfejtés
A 20. heti rejtvény helyes megfejtése: 1.
magyar zergevirág, latin neve: Cyperus
longus; 2. gyöngyvirág, latin neve: Convallaria majalis.
Sajnos, helyes megfejtést senki sem küldött be.

Heti idõjárás

Péntekig folytatódik a változékony, csapadékos
idõ. Csütörtökön még sokfelé, pénteken már
csak szórványosan – fõként délen – várható zápor, zivatar. A hét végéig nagy területeken hullhat összességében jelentõs – akár a 20-30
mm-t meghaladó – csapadék. A hétvégén – a
jelenlegi számítások szerint – a magasban száraz, kissé hûvös levegõ érkezik hazánk fölé,
ezért a korábbiaknál naposabb idõre számíthatunk. Csapadék már csak elvétve fordul elõ. A
hõmérsékleti értékek az átlagos közeli, vagy kevéssel az alatti tartományban maradnak. A várható nappali felmelegedés csütörtökön 18, 23,
pénteken 17, 23, szombaton, vasárnap, hétfõn
18, 22 fok körül alakul.
www.metnet.hu

VICCEK
— Gyurika! Miért az ablakon keresztül
jársz be a házba?
— Anya azt mondta, hogy ha rossz jegyet kapok, át ne lépjem a küszöböt.
***
— Te Gizike, nagyon szépen fejlõdik az
osztályod! Arra a kérdésre, hogy ki volt
a legnagyobb királyunk, már csak nyolcan írták, hogy a Burger King!
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Május 24., 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 Bajnokok Ligája-magazin 14.10 Euro 2008
14.40 Út Pekingbe 15.10 Kosárlabda playoff mérkõzés
17.15 Ötcsillagos szerelem 18.05 Lévai Kislexikon
19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Visszaszámlálás – Az Eurovíziós dalverseny döntõje elõtt 20.55 Eurovíziós dalverseny 2008 0.20 Hírek 0.30 Sporthírek
0.35 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ
6.25 Digimon 6.45 Kölyökklub 8.40 Disney-rajzfilmek
9.55 Receptklub 10.15 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Trópusi nyomozók 13.40
Forma-1 15.25 A dadus 15.50 Kilenc túsz 16.50 A tolvajok hercegnõje 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30
Szuper vihar 2. – Ha eljön a világvége 23.00 Öld, ahogy
éred! 1.10 Sokkshow 2.40 Egy rém rendes család 3.05
Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.35 Nigel Marven kalandjai –
Állati nyomozók 10.30 Totalcar 11.05 A világ legerõsebb emberei 11.40 Babavilág 12.15 Tökös csajok
12.45 Ed 13.40 Charlie – Majom a családban 14.40 Bûbájos boszorkák 15.40 Az elveszett ereklyék fosztogatói 16.45 TMNT – Tini nindzsa teknõcök 18.30 Tények
19.00 Magellán 19.30 Taxi 4. 21.30 Életfogytig 23.40
Az átok 1.40 Mentõhelikopter 2.30 Ed 3.20 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 7.00 Hírösszefoglaló 9.00 Útitárs 10.00 Szombat
délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Történet, hangszerelve
13.05 Kabaré 14.04 Cigányóra 15.05 Zöldövezet 15.30
Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek 17.04 Az
ötkarika jegyében 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Világóra 18.35 G7 – Gazdasági magazin 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül – a kultúráról 19.50
Mese 19.55 A Kaláka együttes egy dala 20.04 Európa
megrablása 20.57 Zene 21.04 A rettenetes bohóc
21.22 A történet értelme 21.51 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 25., VASÁRNAP
MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér
9.00 Csellengõk 9.25 Velem mindig történik valami
9.50 „Így szól az Úr!” 10.00 Metodista magazin 10.25
Református ifjúsági mûsor 10.35 Az utódok reménysége 11.05 Beszélgetés a bibliáról 11.15 Bibliafordító Luther 11.45 Zsidó jelképek 12.00 Hírek 12.05 Építészet
és közélet 12.35 Velem mindig történik valami 13.05 A
vándorló palota 15.05 Velem mindig történik valami
15.35 Az utókor ítélete 16.05 Unokáink sem fogják látni
16.35 TudósShow 17.30 KészPénz 18.00 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 9.00 Jackie
Chan legújabb kalandjai 9.20 A tini nindzsa teknõcök új
kalandjai 9.40 Inuyasha 10.10 Receptklub 10.25 Játék
11.25 Európai idõ 11.45 MeneTrend 12.00 Híradó
12.10 Isteni sugallat 13.10 Magyar autósport-magazin
13.30 Forma-1 16.30 A Mick Jagger Projekt 16.55 MR.
Óvóbácsi 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Artúr király 22.40 Heti hetes 24.00 Portré 0.35 Alias játszma
2.15 Kingdom Hospital – A félelem kórháza 3.00 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 4. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Irigy
Hónaljmirigy 21.05 Mission Impossible 3. 23.45
Képírók 1.30 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 Református istentisztelet közvetítése 11.05 Gondolatjel
12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül

13.05 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04
Hangalbum 16.04 Disputa 17.30 Krónika 17.50 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 26., 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 10.50 Parlamenti napló 11.40 A sokszínû
vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi
12.30 Roma magazin 13.00 Domovina 13.35 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 17.45 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 11.15 Receptklub 11.30 Mozimatiné 12.00 Hírek 13.45 Disney-rajzfilm 14.10 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Döglött akták
16.25 Balázs-show 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 Gyilkos cápák 1.15
Reflektor 1.30 Kingdom Hospital 2.25 Autómánia 2.55
Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna 9.10
Jóban-Rosszban 9.35 Stahl konyhája 9.40 Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop 11.40 Kvízió 12.50 Kétbalkezes
kiskölyök 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 Vámpírok klubja 2.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.30 A görög katolikus 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 19.30 Nyelv-ész 19.35
Gyereksáv 20.04 Rádiószínház 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 27., 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 11.10 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 17.50 Max, a zsaru 18.45 Az örökös 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Szulák és más 22.10 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.15 Tûzvonalban 0.10 Hírek 0.15 Sporthírek 0.25
Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub 11.35 Mozimatiné 12.00 Hírek 13.25 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Döglött akták
16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Vészhelyzet 22.15 A Grace klinika 23.20 XXI. század – A
legendák velünk élnek 23.55 Maffiózók 1.10 Reflektor
1.25 Halálos csábítás 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna 9.00
Jóban-Rosszban 9.35 Stahl konyhája 9.40 Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop 11.40 Kvízió 12.50 Gondolatbûnök
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
23.50 Az ügy 0.25 Tények este 1.00 Alfred Hitchcock
bemutatja 1.30 Szomorú vasárnap 3.25 Aktív

2008. május 22. Bogárd és Vidéke
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 5.00 Hajnal 6.00 180
perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ
11.25 Vendég a háznál 11.45 Vacka Rádió 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 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.30 Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv
20.04 Rádiószínház 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 28., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50
Tv-taxi 10.05 A palota ékköve 11.10 Elisa di
Rivombrosa 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15
Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.00 Ecranul nostru 13.35 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 18.45 Az
örökös 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Elvarázsolt dollár 21.45 Szerda este 22.20 Kultúrház 22.55 Lapozó 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.40
Tv-taxi 23.55 Élet mindenáron
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub 11.35 Itt a földön 12.00 Hírek 13.25 Disney-rajzfilm
13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Döglött akták
16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Tomboló vírus – A harmadik világháború 23.05 Alias
0.05 Reflektor 0.25 Moszkva a Hudson partján 2.35 Egy
rém rendes család 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna 9.10
Jóban-Rosszban 9.35 Stahl konyhája 9.40 Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop 11.40 Kvízió 12.50 Ed – Madarat
tolláról 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 Mi kérünk elnézést! 0.10 Tények este 0.45
Kampókéz 2.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka Rádió 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 19.30
Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv 20.04 Rádiószínház 20.30
Összeállítás a Terror Háza konferenciájából 21.04 Barikád és zongora 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 29., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.55 A
palota ékköve 11.10 Elisa di Rivombrosa 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Rondó 13.30 Bûvölet 14.30 Igenis, miniszter úr! 15.05 Fogadóóra 15.35
Família Kft. 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.50 Max, a zsaru 18.40 Az örökös
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Szempont 21.10 A la carte 22.10 Csütörtök este 22.40
Kultúrház 23.15 Abszolút 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek
24.00 Tv-taxi 0.15 Magán-beszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub 11.35 Mozimatiné 12.00 Hírek 13.10 Disney-rajzfilm 13.40 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Döglött akták
16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.45
Point Pleasant – Titkok városa 0.45 Reflektor 1.05
Infománia 1.35 Kingdom Hospital – A félelem kórháza
2.30 Házon kívül 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna

Bogárd és Vidéke 2008. május 22.
9.10 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió
délelõtt 10.05 Teleshop 11.20 Kvízió 12.30 Szupercsapat négy keréken 14.25 Drága testek 15.25 „Szentek”
kórháza 16.25 Sentimel – Az õrszem 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.40
Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10 Mint a kámfor 23.25 Tangó 23.35 Csillagközi romboló 0.35 Tények este 1.10
Végsõ vágás 2.45 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 11.25 Vendég a háznál 11.45 Vacka Rádió 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 19.30 Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv 20.04 Rádiószínház 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 30., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50
Tv-taxi 10.15 Önök kérték! 11.10 Elisa di Rivombrosa
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30
Sorstársak 13.00 Sírjaik hol domborulnak... 13.30 Körzeti magazinok 14.30 Igenis, miniszter úr! 15.05 Babatévé 15.35 Família Kft. 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15
Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.45 Max, a zsaru 18.40 Az
örökös 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Csináljuk a fesztivált! 22.00 Péntek este 22.35
Kultúrház 23.05 Múlt-kor 23.35 Hírek 23.45 Sporthírek
23.50 Tv-taxi 0.05 Szõke szélvész
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub 11.35 Mozimatiné 12.00 Hírek 13.10 Disney-rajzfilm 13.40 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Döglött akták
16.25 Balázs-show 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 0.15 A gyémánt átka
2.00 Itthon 2.20 Kingdom Hospital-A félelem kórháza
3.05 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna
9.05 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió
délelõtt 10.05 Teleshop 11.20 Kvízió 12.30 Bomlott
Boudu beköltözött 14.25 Drága testek 15.25 „Szentek”
kórháza 16.25 Sentimel – Az õrszem 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.40
Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10 Született feleségek
22.10 Popdaráló 23.10 Beugró 23.45 Tények este 0.15
Stephen King – Sorvadj el! 1.55 JAG – Becsületbeli
ügyek 2.45 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 11.25 Vendég a háznál 11.45 Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 Az unitárius 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
19.30 Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv 20.04 Rádiószínház
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 24., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Futball:
Sárbogárd—Csõsz-Tác, 12.00 Lapszemle, 14.00 Pingpong: Sárbogárd—Kisapostag, 15.00 Díjugrató Alapon, 17.00 Lélekút Sz. Mikus Edit szexológussal (ism.),
19.00 Lapszemle, 19.55 Kossuth Zsuzsanna Általános
Iskola — anyák napja (45’), Pünkösdi felvonulás Alapon (30’), Közmeghallgatás az IVS-rõl (90’), 23.34 Lapszemle
Május 25., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00 Kossuth
Zsuzsanna Általános Iskola — anyák napja (45’), Pünkösdi felvonulás Alapon (30’), Közmeghallgatás az
IVS-rõl (90’), 12.00 Lapszemle, 13.00 Díjugrató Alapon,
15.00 Pünkösdi tánc Sárszentágotán (60’), Családi nap
Alapon (60’), Sárhatvan ünnepel (60’), 18.00 Sziréna,
19.00 Heti Híradó, 20.00 Hitélet, 23.00 Heti Híradó,
0.00 Sziréna
Május 26., hétfõ:7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 12.00
Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 17.00 Pingpong: Sárbogárd—Kisapostag, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó,
20.00 Lélekút Huszár Andrással — ÉLÕADÁS, 23.00
Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Május 27., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
Pünkösdölés Alapon, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna,
15.00 Hitélet, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Díjugrató Alapon, 22.00 Pingpong: Sárbogárd—Kisapostag, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Május 28., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
Hitélet, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Modellezõk Töbörzsökön (35’), Majális a Rucz-farmon (40’),
Madagaszkár (50’), Május 1 Örspusztán (45’), 18.00
Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lapszemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Futball: Sárszentmiklós—Kápolnásnyék,
23.00 Lapszemle
Május 29., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Futball:
Sárszentmiklós—Kápolnásnyék, 12.00 Lapszemle,

14.00 Fiúkézilabda — országos elõdöntõ Alsóörsön,
15.00 Utánpótlás Sárszentmiklóson, Sárbogárdon,
17.00 Lélekút Huszár Andrással, 19.00 Lapszemle,
20.00 Pünkösdölés Alapon, 23.00 Lapszemle
Május 30., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Modellezõk
Töbörzsökön (35’), Majális a Rucz-farmon (40’), Madagaszkár (50’), Május 1 Örspusztán (45’), 12.00 Lapszemle, 16.00 Pünkösdölés Alapon, 19.00 Lapszemle,
20.00 Díjugrató Alapon, 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 22., csütörtök: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 I. oszt. megyei futball összefoglaló,
Dég–Vajta foci, 13.00 Heti Híradó (14-18 óra között
mûsorfrissítés), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
20.00 A kétfejû fenevad (színházi elõadás), Harlot –
rockzenei klipmix, Ópusztaszer (ism.)
Május 23., péntek: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Piros Pünkösd napján – Alap, Pünkösdi tánc
Sárszentágotán, 13.00 Heti Híradó, 14.00 Pünkösd a
sárbogárdi reformátusoknál, Talitha Kúmi koncert,
18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Családi
nap Alapon, Sárhatvan ünnepel
Május 24., szombat: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Lélekút Sz. Mikus Edit szexológussal, A
pálfai szüreten (ism.), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Családi
nap Alapon, Sárhatvan ünnepel, 18.00 Lapszemle, Heti
Híradó, Sziréna, 20.00 Piros Pünkösd napján – Alap,
Pünkösdi tánc Sárszentágotán
Május 25., vasárnap: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 A kétfejû fenevad (színházi elõadás),
Harlot – rockzenei klipmix, Ópusztaszer (ism.), 13.00
Heti Híradó, 14.00 Cece–Lajoskomárom, Cece–Sere-

gélyes futballmeccsek, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 20.00 Pünkösd a sárbogárdi reformátusoknál,
Talitha Kúmi koncert
Május 26., hétfõ: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Piros Pünkösd napján – Alap, Pünkösdi tánc
Sárszentágotán, 13.00 Heti Híradó, 14.00 Lélekút Sz.
Mikus Edit szexológussal, A pálfai szüreten (ism.),
18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Családi
nap Alapon, Sárhatvan ünnepel
Május 27., kedd: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 Pünkösd a sárbogárdi reformátusoknál, Talitha
Kúmi koncert, 13.00 Heti Híradó, 14.00 A kétfejû fenevad (színházi elõadás), Harlot – rockzenei klipmix,
Ópusztaszer (ism.), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Cece–Lajoskomárom, Cece–Seregélyes
futballmeccsek
Május 28., szerda: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Családi nap Alapon, Sárhatvan ünnepel, 13.00
Heti Híradó, 14.00 Piros Pünkösd napján – Alap, Pünkösdi tánc Sárszentágotán, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Lélekút Sz. Mikus Edit szexológussal, A pálfai szüreten (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.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
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BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512 (0972293)
Kazánok GARANCIÁVAL 99.000 Ft-tól,
radiátorok AKÁR 40% ENGEDMÉNNYEL,
hitelre is eladók! 06 (70) 341 9532 (756096)
FEHÉR ABLAK KFT. Mûanyag nyílásszárók
gyártása, forgalmazása, beépítése.
Kérje INGYENES ÁRAJÁNLATUNKAT
személyesen bemutatótermünkben:
Sárbogárd, Ady E. út 101., telefonon:
06 (20) 939 1579, 06 (70) 453 7448,
e-mailen: kfimpexbt@invitel.hu;
www.feher-ablak.hu
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
KÜLSÕ HOMLOKZATI HÕSZIGETELÉS,
hideg-, melegburkolás. 06 (70) 5397 882.
HITELÜGYINTÉZÉS!
06 (20) 447 2994, 06 (70) 453 7289. (006770)
GIPSZKARTONOZNI tudó betanított vagy
SZAKMUNKÁSOKAT keresünk.
06 (20) 219 9620
FÜGGETLEN PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ segít
eligazodni bonyolultnak tûnõ pénzügyeiben.
Telefon: 06 (30) 931 8865. (006760)
Tisztított BONTOTT TÉGLA eladó.
06 (30) 678 9130. (006678)
Sárbogárdon és környékén HÁZAK,
LAKÁSOK ELADÓK. 06 (20) 447 2994. (006670)
Eladó 600-as SZALAGFÛRÉSZ tartalék
fûrészlapokkal. 06 (25) 460 041 (006675)
Lekner Kegyelet Temetkezési Szolgáltató
Kft. 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 (30) 435 9021, 06 (25) 460 059.
SÍRKÖVEK felújítását, tisztítását vállalom
gépi csiszolással. 06 (30) 494 0305. (006772)

A CITY CARTEL INGATLANIRODA

helyi képviselete

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

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.
(006707)

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 15.000 Ft-ért eladó. 06 (70) 338 5085.
Tápkockás és szálas palánta kapható. Paprika, paradicsom, fûszerpaprika, dinnye. Cece, Deák u. 81.
Telefon: 06 (30) 640 7435. (006384)
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)
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)
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.
Ház eladó. Két szoba, fürdõszoba, gázkonvektoros.
06 (30) 318 6144. (006647)
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 csirke és elõnevelt kacsa kapható. Cece,
Hunyadi u. 12., 06 (25) 234 137. (006632)
Sárbogárd központjában kétszintes családi ház eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 970 7349. (006631)
Bútorozott, egyedi fûtésû lakás kiadó. 06 (20) 213
3184. (006630)
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)
Albérlet kiadó kábeltévé-, internet-használattal. Telefon: 06 (30) 288 0007. (006659)
Bontott cserép eladó. 06 (30) 322 3756. (006765)
Kímélt állapotú, háromrészes ülõgarnitúra eladó. 06
(30) 858 1459. (006765)
Fiatal férfi munkatársat keresünk raktárosi munkakörbe, targoncavezetõi engedély elõnyt jelent. Jelentkezni személyesen: Krencz Nagyker, Sárbogárd.
Szõlõ, 800 öl, eladó az iparban teljes felszereléssel.
Irányár: 1,5 millió Ft. Telefon: 06 (30) 588 0637.
(006853)

Árufuvarozást, költöztetést vállalok. Telefon: 06
(30) 3398 958. (006700)
Bontott tatai cserép eladó. 06 (30) 252 1068.
Hitelügyintézés! 06 (20) 447 2994, 06 (70) 453
7289. (006770)
Kiemelt bérezéssel vagyonõröket és vagyonõri igazolvány nélküli munkavállalókat felveszünk. Telefon:
06 (30) 334 6791. (006696)
Fiatal vagyonõröket nyári rendezvények biztosítására, kiemelt bérezéssel felveszünk. Telefon: 06 (30)
334 6791. (006696)
Sárbogárdon, Árpád-lakótelepen, 55 m2-es lakás eladó. Érdeklõdni lehet: 06 (30) 382 1142, 06 (30) 956
4619. (006695)
Olcsó rezsijû, egyszobás lakás, hosszú távra kiadó.
06 (70) 773 6158. (006694)
Építési telek eladó. Alap, építési engedély, víz, villany van. Érdeklõdni: 06 (20) 939 1042, 06 (20) 293
7039. (006693)
Szmolenszk hûtõszekrény kis hibával ingyen elvihetõ. 06 (25) 462 782.
Családi ház (138 m2) Sárbogárdon 1074 m2-es telken sürgõsen eladó. 3 szoba+padlásteres, 2 és fél
szoba, 3 terasz, melléképületek. Irányár: 15 millió Ft.
06 (70) 3356 413. (006684)
Sárbogárdon közmûvesített építési telek eladó. 06
(30) 632 4392. (006683)
Sárbogárdi bisztróba pultost felveszünk. 06 (20)
249 7386. (006681)
Hitelre van szükséges? Jelzáloghitelek: ingatlanvásárlás, építés, szabadfelhasználású hitelkiváltás.
Személyi kölcsön vállalkozóknak is. Végrehajtás kiváltás. BÁR-listásoknak is van megoldás. Keressen!
Segítünk! Telefon: 06 (70) 318 1165. (006676)
Telek eladó Töbörzsökön. Víz, villany, csatorna, fúrt
kút van. 06 (20) 374 9280, 06 (70) 326 3962. (006660)
Fém biztonsági bejárati ajtók eladók. Ár: 59.000 Ft.
06 (70) 453 7289. (006770)
Csirkevásár. Tinódi u. 52. Tisztítva elõjegyeztethetõ. 06 (30) 384 2294.
Sárbogárd, József A. utcában bútorozott lakás kiadó. 06 (20) 937 6156.
Petúniapalánta 100 Ft-ért, petúnia 250 Ft-ért, muskátli 300 Ft-ért kapható. Krisztina Dísznövény, Sárbogárd, Árpád u. 65/a.
Ady-lakótelepen lakás kiadó. Telefon: 06 (30) 429
3403.
Családi ház eladó. 06 (30) 330 2615. (006771)
2 db kisteljesítményû gázkonvektor eladó. 06 (30)
209 9371.
Fémvázas csarnok, 8x40 méteres, sürgõsen eladó.
Telefon: 06 (30) 9566 295.
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HIRDETÉSEK

Bútort a gyártótól!
FAIR 2002 Kft.
VÁSÁROLJON NAGYKER ÁRON,
ITT HELYBEN, SÁRBOGÁRDON!
Kárpitos bútorok, fenyõbútorok,
étkezõgarnitúrák
óriási szín- és szövetválasztékkal,
raktárkészletrõl és rendelésre egyaránt.
Továbbá rendelhetõk szekrények, szekrénysorok,
gardrób- és kisszekrények, komódok és
egyéb kisbútorok és kiegészítõk.

BENTEX BIOMATRACOK FORGALMAZÁSA
A LEGJOBB ÁRON!
Saját gyártású szivacsos és rugós matracok
akár méretre is rendelhetõk.
Kárpitos kellékek forgalmazása.

V á l l a l j u k b ú t o r á n a k át h ú z á s á t ,
teljes körû felújítását, szállítását,
díjmentes h elyszíni felmérését.
ELÉRHETÕSÉGEK: FAIR 2002 KFT.
SÁRBOGÁRD, KÖZTÁRSASÁG ÚT 93.
Telefon: 06 (20) 982 6630
Fax: 06 (25) 469 986. E-mail: fairkft@tolna.net
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Közösen segítettek

Nyílt tér

Méhrajzás
Most van a méhrajzás ideje. A Vágóhíd utca sarkán, az egyik ház udvarán egy fát
szállt meg egy méhraj. Ilyen esetben ajánlatos szólni egy méhésznek, aki örül is, ha
egy új méhcsaláddal gyarapszik az állománya.
/H/

L

Temetõi
tolvajok
Nemcsak a Huszár-temetõbõl lopják a virágokat, hanem a Varga-temetõbõl is —
jelezte egyik olvasónk. Hiába van felkötözve a sírra a mûvirág, leveszik, és otthagyják
a drótot. Mindent visznek, legyen az a legegyszerûbb, legolcsóbb virág, mint például
a szõlõvirág vagy a petúnia. Ha valakinek
ennyire tetszik és kell, miért nem kér inkább? Szívesen adnának nekik a sírt gondozó hozzátartozók, de NE LOPJÁK EL a
virágokat! Mert ez kegyeletsértés!

akatos Eszter kisfia, Makó Patrik halmozottan sérülten született, ezért állandó felügyeletet, folyamatos gondozást
igényel. Mivel nem tud járni, és a sajátos
testhelyzete sem teszi lehetõvé, hogy egy
hagyományos babakocsiban szállítsák, és
az egyre nagyobb kisfiúnak már egyébként
is kicsi lenne a hagyományos babakocsi,
szükségessé vált egy speciális kocsi beszerzése. Erre azonban nincs anyagi lehetõsége a családnak.
A kisfiúnak fejlesztõ foglalkoztatást tartó
Csipike Egyesület és a házi gyermekfelügyeletet szervezõ Kézen Fogva Alapítvány — látva az édesanya nehéz helyzetét
— kérte több egyesület, alapítvány segítségét, hogy megvásárolhassák a gyermek fej-

lõdéséhez nagyon fontos, de nagyon drága,
még tb-támogatással is közel milliós értékû eszközt.
A Kézen Fogva Alapítvány, a Csipike
Egyesület, a Philia Egyesület, a Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért Alapítvány, a Roma Kisebbségi Önkormányzat,
valamint a képviselõk egy csoportjának az
összefogásával a közelmúltban sikerült
megvásárolni ezt a speciális gyermekszállító kocsit, amelynek ünnepélyes átadására
és megáldására vasárnap a szentmise keretében került sor.
Az édesanya a család nevében hálás szívvel
fogadta az adományt.
/H/

Szétlopják a katonai bázist
A szarvaspusztai dombtetõn
régen szupertitkos rakétaelhárító katonai bázisok mûködtek. Ezek közül az egyiket,
amelyet csak járõrözéssel õriznek, már szinte teljesen kifosztották, még a kaput is elvitték.
Legutóbb éppen a múlt héten

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág
Hálás szívvel köszönetet
mondunk mindazoknak, akik
szerették

JUHÁSZ FERENCET,
utolsó útjára elkísérték,
sírját virággal elhalmozták,
fájdalmunkban osztoztak,
betegségében ápolták,
és bármily módon
segítségünkre voltak.
Gyászoló család

jártak ott hívatlan látogatók, akik persze vasért
mentek oda. A rendõrség
a mostani tolvajokat elfogta, de bizonyára jönnek
majd újabbak, akik visznek mindent, ami fémbõl
van.
/H/

