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Megemlékezés
a kopjafánál
Még a 80-as években kopjafát állított a sárbogárdi honvéd helyõrség az 1848-as hõsök emlékére a Huszár-temetõben. Itt koszorúztak évrõl évre a hõsök napja alkalmából. Aztán megszûnt
a helyõrség, és elárvult a kopjafa is.
Most elhatározta a Honvéd Bajtársi Egyesület, a Honvéd Nyugállományúak Klubja és a Nyugdíjas Rendõrök Egyesülete, hogy
közösen rendbe hozzák a kopjafát és környezetét. Ez a munka
hétvégére elkészült, majd a hõsök napja alkalmából ünnepélyesen koszorút helyeztek el a kopjafánál.
/H/

Gyereknap a Hõsök terén
Sok érdekes programmal várták a Hõsök terére szombaton a gyerekeket. Volt óriáscsúszda, ügyességi játékok, gyerekmûsor a
színpadon, lehetett mûanyag halakra horgászni csokiért, rajzolni
az aszfaltra, és részt venni a kézmûves-foglalkozáson.

Kijöttek a térre a rendõrök és a tûzoltók is. Ki lehetett próbálni a
rendõrök igazi fegyvereit, és be lehetett ülni a rendõrautóba, tûzoltóautóba is. Meghökkentõ volt egy kicsit, hogy felpróbálhatták
a gyerekek a tüntetések tömegoszlató eszközeit, a pajzsot, tomfát,
sisakot.
/H/
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Hagyd a másét,
ökör, részeges, pösze!
A Petõfi-szõlõhegyen az egyik szõlõ sarkán olvastam ezt a dobozfedélre írt, karóra
kiszegezett, haragos fölszólítást: „Hagyd a
másét, ökör, részeges pösze!”
Ennek a dobozfedélnek hosszú és felettébb szomorú története van. Ez a történet
az élet természetes rendjének a felbomlásáról szól. A fölháborodott üzenet elõzménye egy sok esztendõ óta kisebb-nagyobb
intenzitással dúló szomszédháború. Valaha pedig jó volt a viszony a két szomszéd
között. Aztán valami véget vetett a szomszédbarátságnak. A két szõlõ közt keskeny
mezsgye van itt is, mint mindenütt a szõlõhegyekben. Jószerivel csak olyan széles ez
a mezsgye, hogy éppen el lehet rajta járni.
A szõlõhegyekben ezek a mezsgyék egymás segítésének a szimbólumai voltak ezredévek óta, amióta Noé apánk átmentette a nemes növényt az özönvíz elõtti világból. Munka közben ezen a mezsgyén koccantak össze a kapák, ami lehetõséget
adott néhány barátságos szóra, egy kis pihenésre, netán betérni a pincéhez egy pohár hûs borra. Akkor még élt a szolidaritás. Ha megbetegedett a szomszéd, a másik elintézte nála is a sürgõs permetezést,
vagy meghúzatta a szõlejét is, ha nála járt
éppen a lovas ember.
Amikor megszûnik ez a szolidaritás, megkezdõdik a bomlás. Ennek a bomlásnak a
képei mindenütt ott látszanak a szõlõhegyben. És nemcsak itt, hanem szerte az egész
országban.
Ha régen végigtekintettünk egy magaslatról a hegyközségen, egységes egésznek látszott, alig különbözött egyik birtok a másiktól; fentrõl nem látszottak a mezsgyehatárok sem. Ma már egyre több az elhagyott, gazos szõlõ, omladozó pince, a régi
barátok meg ellenségekké váltak, s egyre
több helyen jelennek meg a szögesdrótok,
kerítések.
Itt, e dobozfedeles helyen is a határon
megy a vita. Mindig van ok a veszekedésre.
Például az, hogy ki meddig kapálhat a
mezsgyén. Az egyik tulajdonos felrója a
másiknak, hogy késõn kapál, áthullott a
szomszédba a gazmag. Egyik évben kirotázta az egyik szomszéd a másiknak a
mezsgyehatár közelébe ültetett krumpliját, merthogy az túl közel volt a szõlõjéhez.
Akkor az is újságtéma lett. Most pedig azt

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

gondolta ki az egyik szomszéd, hogy õ
akácfát ültet a szõlõsorokba, hivatkozva a
mai liberális világ divatos elvére, miszerint
azt csinál a saját birtokán, amit akar. Meg
is tette. Ma már embermagasságú, lombos
akácfák hajladoznak nála minden szõlõsorban. Efölött, persze, a szomszédja nem
tudott napirendre térni, hiszen a szõlõ és
az akác nem fér meg egymással, mert az
akác olyan, mint a tarack. Ahova egyszer
befészkelte magát, atombombával se lehet
kipusztítani, mert még a radioaktív sugárzásnak is ellenáll, mint a svábbogár. Ráadásul az akác nem tûr meg maga körül
más kultúrnövényt. Akácot ültetni szõlõbe
fölér egy bioterrorizmussal. Az akác hódítási stratégiája az, hogy a messze nyúló, felszíni gyökereivel kiszívja a talajból a nedvességet és a tápanyagot, ezért a környezetében a növények többsége elpusztul. A
szomszéd szõlõjétõl alig másfél méterre
van ez az újonnan ültetett akácerdõs szõlõ.
Ezért tette ki ijesztésül a szóban forgó dobozfedelet is.
Lapunk 1991. június 28-ai számától folytatásokban olvashatták az István-szõlõhegy
elõzõ század elején íródott történetét
Kalácska László tanár úr szerkesztésében.
Tanulságos lenne azt elolvasni a maiaknak
is. Azelõtt, amikor még élt a hegyközség,
szigorúan megszabták, hogy a zártkerti jellegû szõlõskertben mit lehet termelni.
Akácot semmiképpen! A gyümölcsfáknak
is kellõ távolságban kellett lenni a szomszéd ültetvényétõl, és a fák nem vethettek

árnyékot a szomszédos szõlõre. Még azért
is büntettek, ha valaki nem permetezett
idõben, s ezért a szõlõjében elszaporodtak
a kártevõk. Aki megszegte a törvényt, arra
a hegybíró szigorú büntetést szabott ki.
Sajnos manapság nem mûködnek az emberek békés egymás mellett élését segítõ
írott és íratlan törvények, és a háború után
szétvert hegyközségek se éledtek újra.
Manapság rendszeresek a terménylopások
a határban, és a présházbetörések. A szõlõhegybe akadálytalanul bejáró, idegen
csavargók lelopják a kordonokról az alumíniumhuzalt, a tetõkrõl a hullámlemezt,
és azt büntetlenül értékesíthetik az átvevõhelyeken. Senki nem kérdezi meg, hogy
komám, honnan hoztad ezt a temérdek
sok drótot, alumíniumot. Persze, régóta
nincs csõsz se a hegyen. Nem éri meg tartani, mert a maga termelte borát se adhatja
el legálisan a gazda. A borhamisítók bezzeg ezer hektoliterszám készítik büntetlenül, magas politikai patrónusaik védõ árnyékában a kannás bort. Azt se kérdezi
senki, hol termett az általuk kotyvasztott
falmelléki, szalmán és mûtrágyán készített, mesterségesen színezett lötty.
Nem csoda hát, hogy amikor végigmentem
a pincesoron, sok helyen láttam a kiírást:
„Szõlõ és a présház eladó”. Menekülnének
a gazdák, ha valaki megszabadítaná õket a
hajdan nagyon értékes, mára alig forgalomképes ingatlantól.
Hargitai Lajos
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Gyermekjólét közösen
A szociális ellátás és a gyermekjóléti szolgálat közös megszervezésére már 2006 óta tesznek erõfeszítéseket a Sárbogárdi kistérség települései. Sokáig ez Sárbogárd ellenállásán bukott meg. Pedig az együttmûködés Sárbogárdnak is érdeke lenne. Ez különösen akkor lett nyilvánvaló, amikor egyértelmûvé vált, hogy közös,
kistérségi mûködtetés esetén az állam jelentõs összegû kiegészítõ
támogatást biztosít a feladat ellátásához. Jelentõs a kár, hiszen
együttmûködés híján sokmilliós támogatástól esik el Sárbogárd és
a kistérség valamennyi települése.
Többszöri nekifutásra sem sikerült tetõ alá hozni az egységes kistérségi együttmûködést e téren Sárbogárd vétója miatt. A feladatot viszont kötelezõ ellátni, ezért valamit mindenképpen tenni
kellett. Végül azt találták ki, hogy ha két régióra osztják a területet, akkor Sárbogárd is kakas maradhat a maga „szemétdombján”. Döntöttek is arról, hogy létrehozzák a „Háló” Dél-Mezõföldi Szociális és Gyermekjóléti Központot hét település (Cece,
Vajta, Sáregres, Alap, Alsószentiván, Mezõszilas, Igar) együttmûködésével, 10.700 lakos ellátására, Sárbogárd pedig Hantossal
és Nagylókkal társulva hozza létre a másik központot. Ennek keretében ellátják a családsegítést, gyermekjóléti szolgálatot, házi
segítségnyújtást, szociális étkeztetést, idõsek nappali ellátását, és
ha mindez beindul, a házi szociális ellátás keretében a jelzõrendszeres segítségnyújtást is megszervezik.

Január végén fogadták el az alapító okiratot a hét településre vonatkozóan, március végén döntöttek a vezetõi pályázat kiírásáról
és a feladatellátásról. A mûködési engedély jóváhagyását a napokban várják.
Ha minden rendben lesz, akkor már tudnak mûködni, és azt várják, hogy erre már a nyáron sor kerülhet.
Az egyes feladatokat eddig is ellátták. Ha létrejön az egyesített
kistérségi intézmény, abban minden dolgozót továbbra is alkalmaznak, sõt, bõvítésre is sor kerül majd.
Kiegészítõ normatívát azonban mindaddig nem tudnak igénybe
venni, amíg a sárbogárdi egyesített szociális és gyermekjóléti szolgálatnak nem lesz mûködési engedélye. Erre mindeddig — megfelelõ végzettségû vezetõ híján — nem kerülhetett sor.
Magyar József, a Sárbogárdi Kistérségi Társulás elnöke elmondta, hogy ezzel párhuzamosan június 30-áig benyújtanak egy 120
milliós KDOP-pályázatot az új intézmény infrastrukturális feltételeinek megteremtésére. Ennek önrészét a hét déli település a
lakosság számarányában biztosítja. A pályázatról a soron következõ, június 19-ei ülésükön döntenek.
Remélik, hogy õszre a mûködési engedélyek is rendben lesznek
az egész térségben, ezáltal pedig biztosított lesz az intézményrendszer zavartalan mûködése.

Emlékezés a mártírokra
Vasárnap délelõtt a zsidó temetõben emlékeztek a fasizmus áldozataira, a haláltáborokban elpusztult, Sárbogárdról és a környezõ településekrõl elhurcolt mártírokra.
Már nem él Stern Sándorné, aki ezt a rendezvényt minden esztendõben megszervezte. Helyére lépett azonban egy lelkes fiatalember, Lakk Norbert, aki nagy ügyszeretettel dolgozott azon, hogy az alkalomhoz méltó legyen a megemlékezés.
Sokan eljöttek. A mártírokra emlékezett a
budapesti zsidó rabbi és Bõjtös Attila evangélikus lelkész, majd a megjelentek elhelyezték az emlékezés köveit és virágait az
emlékmû talapzatán.
/H/
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Egy pusztaegresi gyermeknap története
Az egyesület megalakulása óta készültünk
erre a napra. A délelõtti programok 9 órakor kezdõdtek a focipályán. A gyerekek
nagyon élvezték a nekik szánt programokat, öröm volt látni a mosolygós arcokat,
amikor az egyes vetélkedõk nyereményét
átvették. Persze, nem csak a gyõztesek
kaptak ajándékot, a részvételt is díjaztuk,
hiszen ez a nap róluk és nekik szólt. Akinek
nem volt kedve versenyezni, az rajzolhatott, festhetett. Minden korosztály számára voltak programok, melyeket ki is használtak.
A foci szünetében került sor a tûzoltóság
bemutatójára, amit nagy figyelemmel kísért mindenki. Csodálkozó arccal nézték,
amikor egy vállalkozó szellemû kisfiú
egyetlen ujjával — az emelõpárna segítségével — szabályozta a tûzoltóautó emelését.

A nap folyamán a Suzuki Barta által számunkra biztosított autók kihasználtsága is
szinte 100 %-os volt.
A rendõrség autója 11 óra körül érkezett a
helyszínre. A gyerekek és felnõttek figyelmét rabul ejtette az általuk bemutatott
fegyverarzenál és felszerelés. Kihasználták a lehetõséget, és pajzsot, gumibotot ragadtak. A vállalkozó kedvû apukák meg is
jegyezték, hogy a golyóálló mellényt nem
szívesen viselnék órákon keresztül.
Ezzel a programmal egy idõben az ebéd is
elkészült. Háromféle menü volt: babgulyás, halászlé és pacalpörkölt. Sajnos, egy
hirtelen jött zápor megzavarta a felhõtlen
szórakozást. Szerencsére, amilyen hirtelen
jött, olyan hirtelen el is állt az esõ. Miután
mindhárom bogrács kiürült, kijelenthetjük, hogy finom volt minden.
Ebéd után folytatódtak a programok.
Megérkezett Bíró Kriszti, a gyerekek nagy
örömére. Hosszú sorban álltak elõtte, és
várták, hogy kalózokká, pillangókká, tigrisekké, vagy más mesefigurákká változhassanak. Aki akart, közben kerékpáros
ügyességi, málnaivó-, csokoládéevõ-versenyen vehetett részt. Aztán Bíró Kriszti közös játékra és éneklésre hívta a gyerekeket.
A csillogó szemek mindent elárultak. Az

egész nap mûködõ ugrálóvár is nagy sikert
aratott.
Az esti jótékonysági rendezvényhez a kultúrház biztosította a helyszínt. Nem csak
szülõk, nagyszülõk voltak kíváncsiak az
óvodások színvonalas mûsorára. Nem kevés idõ, türelem kellett ahhoz, hogy a dalok, mondókák, körjátékok ilyen szépre sikerüljenek. Ezt követõen a sárhatvani
nyugdíjasklub énekkara gazdagította
énekkel és verssel mûsorkínálatunkat.
Természetesen a pusztaegresi nyugdíjasklub is mûsorral készült erre az estére. Katonadalokat, verset, mókás színdarabot
adtak elõ. Mindenki meglepetésére fergeteges cigánytánccal zárták mûsorukat.
A jóízûen elfogyasztott vacsora után aztán
kezdetét vette a bál. A zenét, sokak nagy
örömére, Vájer Tamás és zenekara szolgáltatta. A táncparkett pillanatok alatt
megtelt; aki akart, a kimerülésig rophatta.
A szünetben került sor a nagy mennyiségû,
értékes tombolatárgyak kisorsolására,
melynek nagy része adományokból gyûlt
össze.
Fáradtan, de megelégedéssel — hogy
munkánk nem volt hiába való — hajnali öt
órakor tértünk haza kipihenni magunkat.

Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak
a támogatását, akik hozzájárultak a gyermeknap és a jótékonysági rendezvényünk
sikeréhez: Suzuki Barta, Aranyponty Halászati Zrt., Légió 2000 Security Kft.,
Pusztaegresi Katolikus Egyházközösség,
Rostás István, Rostás László, Molnár István, ifj. Molnár István, Holcz Mónika,
Tóth Csaba, Syngenta Növényvédelmi
Kft., Pákozdi István, Gázmodul-Weisz
Kft., Orova 2000 Szabadidõbolt, Rendõrkapitányság Sárbogárd, Fejér Megyei
Balesetmegelõzési Bizottság, Tûzoltóság
Sárbogárd, Rétszilasért Egyesület, Magyar Ferenc, a Kölyökvár Óvoda óvodásai
és dolgozói, Sárhatvani Nyugdíjasklub,
Pusztaegresi Nyugdíjasklub, Harangozó
Zoltán, Rézkígyó Gyógyszertár, Domján
János péksége, Sztupa Zoltán, Vagyóczki
Gyula (vegyesbolt), Sztupa Ferenc (vegyesbolt), Holcz László, Fischer István,
Zsoldos Attila, Juhász János polgármester, Grigóliát István, Grigóliát Gábor, Irka
Papír- és Játékbolt, Fõtéri Cukrászda, Lottózó — Tenke Józsefné, 100 Ft-os bolt Sárszentmiklós, Gábris István, Rõdner Vagyonvédelmi Kft., Sárszentmiklósi Általános Iskola, Sárbogárd SE, Zsebõk Zoltán
(vasbolt), Jakab Róbert mesterfodrász,
Pekács Szilvia, PC Kuckó, Virág- és Ajándékbolt — Kiss Zoltán, T-Mobile, 100
Ft-os bolt Sárbogárd, Ajándékbirodalom,
Sárréti Híd, Bogárd és Vidéke Lapkiadó.
És nem utolsósorban köszönetet mondunk mindazoknak, akik a támogatójegy
megvásárlásával, tombolatárgyakkal vagy
a bálon való részvétellel hozzájárultak célunk eléréséhez. Természetesen köszönet
azoknak az egyesületi tagoknak is, akik
minden erejüket összegyûjtve megszervezték és lebonyolították az egész napos rendezvényt.
Az egyesület nevében:
Sipos Attila, az Összefogás Pusztaegres
Jövõjéért Egyesület elnöke
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Vándorúton az Iringón
Nagyszerû túrát tettünk az Iringó tanösvényen, Nagylókon, az elmúlt szombaton. Sokadmagunkkal indultunk útnak a szépen felújított turistaháztól, ami a község szélén, a lovaspálya mellett, a
Piroska-tó közelében áll. Jöttek gyerekek és felnõttek a helyi, az
alsószentiváni és a töbörzsöki iskolából, ifjak a gimnáziumból, és a
gyaloglás szerelmesei, mint például Vígh-Tarsonyi László, Nagylók tiszteletbeli polgára, a Mezõföld túra szervezõje.
A több mint 10 kilométeres vándorút mindig tartogatott valamilyen meglepetést: hol birkalegelõn vágtunk át, hol „égig érõ” fûben, föld- vagy betonúton, lombok alatt és mezõn baktattunk; ezer
bogár és madár hangja, nyíló virágok és zsenge levelek illata töltötte be a levegõt; itt tehenek bõgtek, amott birkák bégettek, majd
egy fa alá gyûltek delelni, ahogy a Nap az ég tetejére hágott.
Meg-megálltunk gyönyörködni a természet változatos gazdagságában. Ittunk pár kortyot, pihentünk egyet a tavaszi hérics megállónál, ahol a szorgos asszonyok frissítõkkel várták a túrázókat,
aztán folytattuk utunkat.
Bizony, rendesen elfáradtunk, mire — mintegy öt óra elteltével —
visszaértünk a turistaházhoz, de megérte a látvány és a jó társaság.
Csodáltam, hogy a gyerekek, akik részt vettek a túrán, milyen fáradhatatlanul gyalogoltak egész úton. (Nemkülönben a kutyánk,
aki derekasan viselte a menetelést, habár az út utolsó harmadában
többször is az árnyékba heveredett.)
Csak biztatni tudok mindenkit, hogy legalább egyszer járja végig
az Iringó tanösvényt — biztosan felejthetetlen élményekben lesz
része.
Hargitai Kiss Virág

Emléktorna hat csapattal
Tizenharmadik alkalommal rendezték
meg a Bruzsa Miklós-emléktornát a hétvégén a sárszentmiklósi sportpályán. A tornára a környékbeli iskolák focicsapatait hívták meg. Ezzel a tornával tisztelegnek minden évben a kiváló tanáregyéniség emléke
elõtt, aki évtizedeken át sokat tett a sportért mind az iskolában, mind az iskolán kívül. Hosszú éveken át Tar István szervezte
nagyon jól a találkozókat. Aztán kisebb
megtorpanás után az iskola vette kezébe a
tornák megrendezését.
A torna hagyományosan úgy kezdõdik,
hogy a résztvevõ csapatok néhány tagja kimegy a temetõbe, és koszorút helyeznek el
Bruzsa Miklós sírján. Most is így történt.
A tornát Horváth Ferencné, a Sárszentmiklósi Általános Iskola igazgatója nyitotta meg. A megnyitón részt vett Juhász János polgármester is.
Fekete László, Bruzsa Miklós volt tanítványa, Tihanyi László ünnepi sportmezében
vezette a meccseket.
A torna végén minden csapat oklevelet kapott, és díjazták a legjobban szereplõ csapatokat és játékosokat.
Eredmények:
Az 5-6. helyért: Mezõszilas—Sárszentágota 2:0, a 3-4. helyért: Alap—Sárszentmiklós
2:1 játszott.
A döntõben Sárbogárd Nagylók csapatával
1:1-es döntetlent játszott, ezért hetes rúgá-

sokkal döntötték el, ki legyen az elsõ helyezett. Ezen 3:2 arányban Sárbogárd gyõzött,
és õk vihették haza a vándorkupát is.
A torna végeredménye:
I. helyezett: Mészöly Géza Általános Iskola, Sárbogárd;
II. helyezett: Nagylóki Általános Iskola;
III. helyezett: Arany László Általános Iskola, Alap.
A torna gólkirálya: Szabó Ervin, Nagylók.
A torna legjobb kapusa: Szopori Gábor,
Sárbogárd.

A torna legjobb játékosa: Körmendi
Ádám, Alap.
Az emléklapokat, okleveleket, érmeket és
a kupát Horváth Ferencné és ifj. Bruzsa
Miklós adta át a segítõknek és a résztvevõknek.
Köszönet a Sárszentmiklós SE vezetõinek
a pálya és hangosítás biztosításáért,
Fekete Lászlónak, Tar Istvánnak és Rehák
Sándornak a játékvezetésért!
-való-
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Varázslatos Irán
5. rész
Teheránban csak egy éjszakát maradtam.
Transzportom vendégelt meg a családjánál. A következõ napon buszra szálltam, és
elindultam Isfahanba, hogy felfedezzem a
várost és meglátogassam egy régi barátomat, akivel oly sok idõt töltöttem el Isztambulban idegenvezetõként.
Isfahanba túl korán érkeztem; barátom,
Hussein üzlete még zárva volt. A hatalmas
téren leültem egy padra, a melegedõ napra, és elképzeltem, hogy a fûben alszom.
Hussein évekig élt a családjával Isztambulban és szõnyegkereskedéssel foglalkozott.
Nála jobb üzletembert ritkán találni. Nemcsak azért, mert több nyelven is beszél, hanem mert a végtelenségig udvarias, nagy
empátiával rendelkezik, rengeteget tud a
szõnyegekrõl, humoros, és emberismerete
határtalan. Nagyon sokat tanultam tõle.
Mielõtt mély álomba zuhantam volna,
megelevenedett a tér, kezdtek kinyitni az
üzletek, járkálni az emberek.
Amikor beléptem az üzletbe, tátva maradt
Hussein szája a csodálkozástól. Sok-sok
tea mellett elevenítettük fel a régi szép idõket. Az akkor pár hónapos kisfia már 15
éves volt, és azóta született még egy kislánya is.
Beszélgetés után bevetettem magam a bazár sûrûjébe. Nagyon tetszett, fõleg azért,
mert senki nem szólított meg, nem tapadt
rám, nem erõszakoskodott az eladással.
Azt néztem és olyan sokáig, ameddig csak
akartam.
Estére családi vacsora várt. Hussein felesége jól beszélt törökül, a fiú is, csak a kislány nem.
Másnap vízumot hosszabbíttattam. Yusuf
kísért el, a fiú. Nagyon nehézkesen ment az
ügyintézés, és együtt szidtuk a bürokráciát
törökül. Négyórányi várakozás után közölték, hogy Hussein nyilatkozata nélkül nem
kapom meg a vízumot. Késõbb kiderült,
hogy szállásomnak az õ címüket írtuk be,
amit nem kellett volna. Ha egy akármilyen
szálló címét írom be, fél óra leforgása alatt
enyém az új vízum. Hussein eljött, nyilatkozott, hogy mindenben ellát, és végre
megkaptam a hosszabbítást. Majdnem egy
napomba került ez a „tudatlanság”.
Yusuffal még végigjártuk a várost.
Íme naplómból egy részlet: „Június 3.: este
piknikeztünk az egyik híd tövében. Június 4.:
ma piknikeztünk egy másik híd tövében.”
Sok mindent akkor nem láttam Isfahanból, de a családdal remekül telt az idõ.
Asszimilálódtam, és éltem én is az életüket.
Pár nap múlva visszabuszoztam Teheránba. Transzferem náluk szállásolt el. A három fiatal lánya és a fia még otthon éltek, a

legidõsebb lány nemrég ment férjhez.
Transzferem fõzött, mert a felesége egy
agyvérzés után majdnem teljesen lebénult.
Ott ült a kis hallban minden nap, néha kibotladozott az apró kertbe is. A család elmesélte, hogy az anyukájuk újra tanult járni és beszélni. Elõször kissé nehezen értettem, amit mond, aztán hozzászoktam. Kikérdeztem az ottani rehabilitációs lehetõségekrõl, az állapotáról, és próbáltam belé
lelket önteni. Sokszor vicceltem vele, és
együtt tornáztunk. Hiányolt, amikor Nedaéknál töltöttem egy éjszakát.
Az egyik lánnyal bebuszoztunk a bazárhoz.
Igen jó tanítói érzékkel rendelkezett:
ügyesen magyarázott, ha nem értettem,
megpróbálta egyszerûbb szavakkal kifejezni ugyanazt, így aztán ismét rengeteget
fejlõdhetett a perzsatudásom. Esténként
társasjátékot játszottunk, és megnéztük a
legnagyobb lány lakodalmas videofelvételeit.
Titokban kellett a bulit tartani, mert férfiak és nõk együtt voltak. Ilyenkor kibérelnek valahol egy helyiséget és lefizetik a
környékbeli „morcosarcúakat”, a rajtakapást megelõzendõ.
A képernyõn ott mosolygott, beszélgetett,
evett-ivott és finoman táncikált szépen felöltözve a vendégsereg. Semmi kurjongatás, szóváltás. Arra gondoltam, hogy
ugyan, miért is kell betiltani egy koedukált
örömünnepet, amikor olyan udvariasan és
finoman viselkednek úgyis. Hiába volt titokban az egész megtartva, mégsem vetkõztek ki magukból.
Transzferem olyan finomakat fõzött, hogy
ott gyûjtöttem a legtöbb receptet Iránban,
és minden alkalommal megnyaltam a tíz
ujjamat is evés után! Állandóan ott legyes-

kedtem a konyhában fõzés közben, és próbáltam ellesni a tudományát. Le a kalappal
elõtte, hogy a munkája mellett még erre is
tudott idõt szakítani. Õ keresett egyedül a
családban. A lányok még egyetemen tanultak, a fiú pedig nem jutott munkához addig.
Egyik nap kocsival kimentünk a Damavend oldalába, ahol rengeteg nyaralót
emeltek mostanában. Õk is vettek egy rozzant épületecskét, és azt pofozgatták fel
családi nyaralónak.
Elérkezett az indulásom hajnala. Az egyik
lócán aludtam át a hallban azt a pár órát,
körülöttem el-elszórva a másik három
lány, az egyetlen hálószobában a férj, a feleség és a fiú.
A gépem hajnali 5-kor indult, így már 3
elõtt el kellett indulni a reptérre.
Menet közben transzferem rámutatott a
járdán álló fiatal lányokra, és közölte, hogy
azok a prostituáltak. Nem tudtam, hogy ott
is léteznek, magamtól fel nem ismertem
volna õket.
A repterén — megfelelõ útmutató táblácskák hiányában — fogalmam sem volt, hogy
melyik kaputól indul a gépem. Összevissza
járkáltam, és beálltam automatikusan egy
hosszú sor végére. Kicsit furcsának tûnt,
hogy csak nõk álltak ott feketében, mint
egy sereg varjú, de hát biztosan õk is arrafelé jönnek, mint én, gondoltam. Aztán
egy kis idõ után csak gyanús lett a dolog, és
megkérdeztem, hova mennek. Kiderült,
hogy az évi „hadzs”-ra, Mekkába. Gyorsan
elinaltam onnan.
Nagy nehezen végül megtaláltam az amszterdami indulást.
Amikor megérkeztem Schipolra, és levettem a fejkendõm, hirtelen kiszolgáltatottabbnak éreztem magam. Egyfajta szürkeség töltött el, és egy szó sem jutott eszembe
hollandul…
Vége
Gulyás Ibolya
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Túléltem Uri Geller showját!
A TV2 „A kiválasztott” címû nagysikerû
showja több héten át szombatonként szinte
odaszögezte az embert a tévé elé.
Azóta Uri Geller már rég Monte Carloban
szervezi a következõ mûsorát, de én még
most is hatása alatt vagyok a bemutatott látványos, ám cseppet sem veszélytelen produkcióknak. Ezt csak úgy tudtam átvészelni, hogy a közvetítések alatt pár tálka eperrel nyugtatgattam magam.
Meg kell állapítani, hogy sok tehetséges, rátermett fiatal mentalistánk van, akiknek sikeres jövõt lehet jósolni, s majd megértjük
azt is, hogy új Rodolfók születnek.
Tehát nem volt hiány izgalmakban a bemutatott számok alatt, de legalább addig sem kellett hallgatnunk a
tévében, hogy mennyit emelkedik a gáz ára, hány postást raboltak
ki, s mennyi lesz a disznóhús, a kenyér ára.
Nem irigyeltem a mûsorban szereplõ közremûködõket sem: szegény Hargitai Bea modell idegrendszere már-már felmondta a
szolgálatot; a legutolsó produkciónál Szekeres Nóra mûsorvezetõ
és a jelölt (aki a végén a „kiválasztott” lett) az utolsó pillanatban
futottak ki az épületbõl, mielõtt a kazetta felrobbant volna. A
közvetítés alatt egy zabszemet sem lehetett volna…, annyira izgultam.
Nagyon tetszett a tévében az a bejátszás is, amikor Bessenyei Péter világhírû mûrepülõnk felvitte Uri Gellert a levegõbe egy kis
sétarepülésre, ezzel jól megfircongtatva õt. Gondolom, mire Uri
Geller földet ért, addigra azt a kis magyar tudását is elfelejtette.

Megnyugtató volt, hogy elegáns mosolya
azért a repülés után visszatért.
A heti adások alatt — Uri Geller biztatására — én is elõvettem egy kiskanalat, de hamar vissza is tettem, mert az még anyukám
1932-bõl való nászajándéka volt. Csak nem
hagyom, hogy ez az alpakka kiskanál meggörbüljön, 1 éves koromtól ezzel etettek!
Másikat kerestem hát, és több héten át a tévé tetején hagytam, de se meg nem görbült,
se le nem esett.
De nem adtam fel a reményt, hiszen nincs
mindig ilyen lehetõségem.
Elõvettem a fiókból egy 20 éve megállt, felhúzós, kedves orosz karórámat, és azt is feltettem a tévé tetejére, úgyis rég meg akartam már csináltatni. Ha
elindult volna, megspórolhattam volna a javíttatás költségét, de a
mai napig is áll. Csalódott lettem.
Végül utolsóként, mint a reményt vesztett, rátettem a képernyõre
a kezem Uri Geller tenyerére, nekem is jól jött volna egy kis feltöltõdés a következõ hétre. Aztán figyeltem magam. Semmi plusz
energia, ebéd után még lustább, álmosabb voltam, mint eddig, kávét kellett innom, hogy este megnézhessem a „Jóban-Rosszban”
címû sorozatot. Semmi munkaláz a következõ napokban sem.
Úgy tûnik, énrám nem hatott Uri Geller varázslata, de a többhetes show mégis nagyon izgalmas, érdekes, jó mulatság volt!

„Amit teszünk, csak egy csepp a tengerben.
Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb
volna a tenger. Mindazt, amink van, elveszítjük, és csak amit másoknak adtunk, az
marad a miénk.”
calcuttai Teréz anya

tot kapott a természettudományi szaktanterem, az informatikaterem, a tanári szoba, az igazgatói iroda és a titkárság is. Ezt a
folyamatot szeretnénk folytatni jelenlegi
adománygyûjtõ akciónkkal. Amennyiben
Önnek lehetõsége van rá, köszönettel
vesszük, ha adományával hozzájárul az iskola bútorzatának felújításához és alapítványunk mûködéséhez.

Tisztelt Adományozó!
Ezúton is tisztelettel köszöntöm Önt az
Alsószentiván Gyermekeiért Közalapítvány nevében.
Nem is olyan régen az alsószentiváni IV.
Béla Általános Iskola csupán öt tanterembõl s felújításra szoruló épületrészekbõl
állt. Ez azonban már a múlté. 2004 és 2007
között egy három lépcsõben végrehajtott
beruházásnak köszönhetõen teljesen megújult az intézmény épülete, infrastruktúrája. Megépült egy új iskolai szárny, amelynek fölszintjén tornaterem, emeletén informatikai szaktanterem, tanári szoba,
igazgatói iroda és titkárság került kialakításra. A volt tornaterem helyén természettudományi szaktantermet hoztak létre, a
volt informatikaterem helyén orvosi szoba
létesült. Teljesen megújult a vizesblokk és
a folyosói aula is, a régi tantermekben pedig megtörtént a fûtés, a padlózat és a
világítás korszerûsítése, valamint a nyílászárók cseréje.
Az épület képeit figyelve Önt is örömmel
és büszkeséggel töltheti el annak tudata,
hogy ennek a jövõnek szóló beruházásnak
adományával részese lehetett.
Most ismét az Ön nagylelkûségére számítunk, amikor újbóli támogatását kérjük.

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

Az adomány 30 %-a a személyi jövedelemadóból levonható, s amennyiben szeretne
élni ezzel a lehetõséggel, kérjük, hogy
adószámát tüntesse fel a csekk közlemény
rovatában, hogy az errõl szóló igazolást kiállíthassuk Önnek.
Az iskola felújításába, az adott anyagi keretek közé a régi, több évtizedes bútorzat
cseréje már nem fért bele. Ehhez igyekeztünk megkeresni a forrásokat, s a 2006/
2007-es tanév óta fokozatosan új bútorza-

Alapítványunk adószáma:
18495504-1-07; bankszámlaszámunk:
11736051-20012508.
Segítségét Alsószentiván gyermekei nevében elõre is köszönjük!
Kiss Attila kuratóriumi elnök
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon
Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83. Tel.: 06
(25) 460-163, 463-490.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.
tel.: 06 (30) 6257-807,
tel.: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal feltesszük a kérdést:
„Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az
idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

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

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

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

Ha nem ég a gáz...!

Ha nem viszik el a szemetet idõben,

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

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

Ha „süket” a telefon...!
A 06(80)820-143-as, ingyenes telefonon lehet
a hibát bejelenteni. Minden más kérdésben forduljanak a tudakozóhoz a 198-as számon.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es telefonszámon hívhatók.

Orvosi ügyelet:
(Havonta közöljük)

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

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

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

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

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

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta
közöljük az ügyeleti listát.)

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

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

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd, Ady E. út 79-83.
SZAKRENDELÉSEK - Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.
Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 9-14-ig, pénteken 9-13-ig.
Gégészet: minden kedden és pénteken, 9-12-ig. Június 20-28-ig a rendelés szünetel.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig. Június 17-én a
rendelés szünetel.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A betegellátás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órájában
új beteget nem fogadnak.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig. Június
13-17-én a rendelés szünetel.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés és tüdõszûrés:
hétfõn, kedden, pénteken 8-14-ig, csütörtökön 1218-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig. Június
5-6-án a rendelés szünetel.
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

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

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET:
SÁRBOGÁRD, HANTOS, NAGYLÓK
Sárbogárd, Ady E. út 79-83., telefon: 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

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

AZ ALAPI LOVASNAP
TÁMOGATÓI
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (Budapest); Nagy Lajos polgármester, Nagy János nemzetközi fuvarozó, Szántó József vállalkozó (Alsószeniván); Bájer
Tiborné vállalkozó (Cece); Ertván Istvánné vállalkozó, Dörögdy Miklós vállalkozó,
Gothárd János vállalkozó (Sárbogárd); polgármesteri hivatal, Szluha László, Kovács
János vállalkozó, Kisari Lajos vállalkozó, Fehérvári István vállalkozó, Fehérvári Norbert vállalkozó, Suplicz Attila vállalkozó, Idei József vállalkozó, ifj. Idei József vállalkozó, Gazda Kft., Vámosi Zoltán vállalkozó, Horváth Pál vállalkozó, Takács József
vállalkozó, Magai József vállalkozó, Suplicz István vállalkozó, Vargyas György vállalkozó, Bogdán Sándor vállalkozó, Szakács Bt., Zsigmond Györgyné vállalkozó, Köõ
Imre vállalkozó, Pájer kocsma Tóth István, Tóth Istvánné — CBA kisáruház, Tóth
Zsuzsanna vállalkozó, Kovács Mihály vállalkozó, Farkasházi Bt., Alpek János vállalkozó, Kaszás Jenõ vállalkozó, ifj. Szabó János vállalkozó, Madarasai Zoltán vállalkozó, Sárréti Vadásztársaság, ifj. Kaszás Károly vállalkozó, Erõs Gábor vállalkozó,
Durka József vállalkozó, Erõs István vállalkozó (Alap).
Mindannyiuknak köszönet a támogatásért!
Szervezõk

9

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

2008. június
A belföldi szállítást is végzik.
I. körzet — Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai
Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres:
május 31-június 1.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629;
június 7-június 8.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd, Ady E. u. 50., 06-20-4719-054;
június 14-június 15.: dr. Pál István, Sárbogárd, Ady E. u. 226., 06-20-5301-582;
június 21-június 22.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156.,
06-30-5208-877;
június 28-június 29.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376.
II. körzet — Káloz, Nagylók, Hantos,
Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza:
május 31-június 1.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-9749-065;
június 7-június 8.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-9749-065;
június 14-június 15.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404;
június 21-június 22.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a. , 06-30-6393-977;
június 28-június 29.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404.
A hatósági állatorvosi ügyelet
a 06-30-9563-168 számú
telefonon érhetõ el.
(I-II. sz. körzet, továbbá Igar,
Mezõszilas, Dég, Lajoskomárom,
Mezõkomárom, Szabadhídvég,
Pélpuszta)
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Móré Attila, a kamara elnöke

Megemlékezés a hõsök napjáról
A sárbogárdi református gyülekezet a vasárnapi istentiszteletet követõen, majd egy
évtizedes hagyományt követve, megemlékezést tartott a templomkertben a világháborús emlékmûveknél.
A Himnuszt követõen Jákob Zoltán a hõsök napja jelentõségérõl szólt, és ismertette a nap történetét.
Ezt követõen Szummer Ádám játszotta „A
nagy bécsi kaszárnyára…” kezdetû katonadalt Bartók Béla feldolgozásában. Csík
Sándorné helyezett el koszorút a gyülekezet nevében.
Az ünnepséget a Szózat hangjai zárták.
/H/
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SPORT
„Édes átok:
Utolsó napig és hajszálig
Gyermek-szemmel
Nézni a világot.”
(Ady Endre: Az örök gyermekség)

Meghívó
Szeretettel és tisztelettel várjuk
Önt hozzátartozóival együtt

2008. május 31-én,
a dégi gyermekotthon és a Bálint
Gyula Alapítvány szervezésében a

Bálint Gyula
Gyermekvédelmi Napra
Programok:
9.30—10.00: regisztráció;
10.00: megnyitó, koszorúzás (helyszín: Bálint
Gyula-emléktábla, Széchenyi u. 13., lakásotthon).
A kastélyparkban egész nap programok, játékok gyermekeknek és felnõtteknek. Mindenkire
számítunk! Kispályás foci, számháború, tipphopp, medvevadászat és még sok minden más.
Filmvetítés (több órás anyag a volt nevelõotthon életébõl, kezdés 13 órakor a kastélyban).
Földanya körjáték (Bocs Alapítvány) és lehetõség a saját személyes ökolábnyom kiszámítására.
A gyermekotthon nevelõinek élõ koncertje.
Kb. 18 óra: a Khamoro cigány ének és táncegyüttest hallhatjuk, velük táncolhatunk.
Este: tábortûz, szalonnasütés.
Ebéd: babgulyás (egyénileg hozott anyagból és
eszközökkel, fõzõverseny keretében; fát biztosítunk).
A helyszínen büfé üzemel.
A programok, az ebéd, a szalonnasütés és a fõzõverseny tervezhetõsége végett kérjük, részvételi szándékáról május 23-áig (péntek) jelezzen vissza a következõ elérhetõségek egyikén:
www.anagytestver@freemail.hu,
vagy az iwiw-en.
Tel.: 06 (30) 578 8026 Kakas Krisztina,
06 (70) 933 7001 Takács Árpád.
A gyermekotthon honlapjának címe:
www.anagytestver.freeweb.hu

2008. május 29. Bogárd és Vidéke

Lepsény–Cece 1-0 (1-0)
Lepsény: Juhász, Varga, Teichel T., Teichel J., Sütõ, Nyikos, Lakatos (Tombor)
Csizmadia, Gombor (Nagy), Kerti, Hornyák (Németh).
Cece: Kimiti Z., Hegedûs Gy., Pintér, Király, Hegedûs J., Tóth, Klazer, Tángli,
Szikszai (Kimiti L.), Juhász, Barta (Simon).
Nagy iramban kezdõdött a mérkõzés,
mindkét csapat támadólag lépett fel. 5.
perc: Teichel J. 25 m-es lövése száll kapu
fölé. 8. perc: Pintér hosszú indítását Juhász
nem éri el. 12. perc: Sütõ szögletét Teichel
kapu fölé fejeli. A 15. percben Pintér
hosszú indítása Szikszait találja helyzetbe,
aki a kapusba lövi a labdát. 20. perc: Szikszai szabadrúgását Tóth fejeli kapura, a
kapus hosszúra hárítja a lövést. 22. perc: a
nagy kedvvel játszó Tóthot Gombor kíméletlenül felvágja, ezért sárga lapot kap. 25.
perc: Klazer lövését üti szögletre a hazai
kapus. A 28. percben Gombor 20 m-es szabadrúgása megy kapu mellé. 32. perc:
Szikszai szabadrúgását a védõk kifejelik. A
34. percben Gombor újabb belépõje Tóthnak, aki ápolásra szorul. A játékvezetõ tévesen Teichel T.-nek ad sárga lapot. A 40.
percben a kiállítást megúszó Gombor lövése száll kapu mellé. 42. perc: Tóth beadását a késõn kimozduló kapus mellett
Juhász fejeli a hálóba, a játékvezetõ „téve-

sen” a gólt érvényteleníti. 44. perc: az
üresen hagyott Nyikos az ötösrõl kilövi a
hosszú sarkot, ezzel vezetést szerez csapatának, 1-0.
A II. félidõre a sokat szabálytalankodó
Gombor helyére Nagy állt. A 49. percben
Barta 18 méteres szabadrúgása kapu fölé
száll. 60. perc: Király 16 m-rõl leadott lövése kapu mellé megy. 63. perc: Tángli ellen a
16-oson belül elkövetett szabálytalanság
után a játékvezetõ továbbot intett. 68.
perc: Sütõ 25 méteres szabadrúgását védi
Kimiti. 77. perc: Simon 16 m-rõl kapu fölé
lõ. 85. perc: Nyikos lesrõl indul, és az üres
kapu mellé gurít. 88. perc: Pintér távoli lövését védi a hazai kapus. Ezen a mérkõzésen a bírói hármas kritikán aluli játékvezetést produkált. Nagyon lejtett a pálya a
hazaiak javára.
Ifjúsági mérkõzés: 0-3 (0-3)
Sinka már a 20. másodpercben megszerezte a vezetést, és az elsõ félidõben lõtt mesterhármasával eldöntötte a mérkõzést.
Góllövõ: Sinka (3).
Június 1-jén, vasárnap, ifjúsági és felnõtt
csapatunk 15.30 és 17.30 órakor Mezõfalva csapatát fogadja bajnoki mérkõzésen.
Hajrá Cece!
Pozsár László

Romanap a focipályán

Szeretettel meghívunk
minden kedves érdeklõdõt a

június 1-jén (vasárnap)
a nagylóki sportpályán tartandó

CSALÁDI JUNIÁLISRA.
10.00: zenés megnyitó, kispályás foci és kézi;
13.00: mazsorettcsoportok felvonulása;
15.30: ifjúsági mérkõzés (Nagylók–Alap);
17.30: felnõttek mérkõzése (Nagylók–Alap);
20.00: tombola.
A nap folyamán: aerobic gyermekeknek,
bohóc, arcfestés, divatbemutató
(a ruhák megvásárolhatók), büfé!
Jó szórakozást kíván
a Nagylóki Flamingó Mazsorettcsoport!

Hétvégén rendezte meg nagy érdeklõdés mellett a Sárbogárdi
Kisebbségi Önkormányzat a roma kulturális- és sportnapot a
bogárdi focipályán. Nemcsak helybõl, hanem a környezõ településekrõl is sokan jöttek az eseményre.
Hat csapat vett részt a focibajnokságon, amelyen a sárbogárdi
közmunkások csapata nyert, második lett a sárkeresztúri Siker
FC, harmadik a sárbogárdi ifik, negyedik a Brazilok csapata.
A sörivóversenyt Barkóczi János nyerte, a gyermekeknek rendezett rajzversenyen elsõ lett Raffael Péter, második Raffael
Rita, harmadik Lakatos Ditta.
Mire vége lett a focibajnokságnak, megfõtt az ebéd is. Az egyik
bográcsban Gróf Ferenc készített csülökpörköltet, a másikban
halászlé készült, melyet Lakatos Györgyné és családja fõzött.
A díjkiosztó után késõ estig húzta a talpalávalót az érdi Madi és
Sanyi zenekar.
/H/
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Sárszentmiklós–Kápolnásnyék 0-0 (0-0)
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Vámosi, Szabó L., Palotás, Emperger, Salga,
Markovics, Bakos (Arany), Káli (Varjas),
Zámbó (Szabó Z.). Edzõ: Horváth Csaba.
Kápolnásnyék: Vörös, Nagy, Kocsis, Szenes, Barkóczi, Rácz, Gál, Ódor (Unger),
Sellei, Besser, Salacz. Edzõ: Szenes, Salacz.
A forduló rangadójára, mint az összeállításból is kitûnik, erõsen tartalékosan tudtunk felállni; tisztában voltunk vele, hogy
teljes csapattal is nehéz mérkõzés vár ránk.
A mérkõzés elsõ negyed órájában semmi
említésre méltó esemény nem történt,
szemmel láthatóan mindkét csapat a védekezésre helyezte a hangsúlyt. A közelemben állók meg is jegyezték: ha ez így megy
tovább, nem lesz mit írnom az újságba.
A 16. perctõl felgyorsultak az események,
mindkét csapat elõtt adódott lehetõség, de
— mint az eredménybõl is kitûnik — eredménytelenül.
Összegezve a látottakat: egy jó iramú mérkõzésen igazságos eredmény született. Bár
meg kell jegyeznem, hogy a mérkõzés legnagyobb helyzete a vendégcsapat elõtt
adódott a 68. percben, amikor Gál 10 méterrõl leadott, gólra tartó lövését hihetetlen reflexszel védte Papp.
Így tartalékosan jónak tûnik még hazai
környezetben is a döntetlen, különösen fi-

gyelembe véve, hogy azt egy élmezõnyhöz
tartozó, ezüstéremért harcoló csapat ellen
értük el.

A Femol-csoport
eredményei:

A Femol-csoport állása:

Füle–Tác-Csõsz 2-4 (1-2)
Gólszerzõ: Nagy, Tóth, illetve Pál, Kovács,
Babai (2). Ifjúsági mérkõzés: 2-3.
Mezõfalva–Enyingi VSE 4-1 (1-1)
Gólszerzõ: Rajnai (2), Szilva (2), illetve
Gergics. Ifjúsági mérkõzés: 4-0.
Seregélyes–Sárbogárd SE 1-0 (1-0)
Gólszerzõ: Imre. Ifjúsági mérkõzés: 3-0.
Káloz–Zichyújfalu 0-0

Ami a jövõre nézve biztató, hogy fiatal,
még ifjúsági korú játékosaink jól beilleszkedtek a csapatba, sõt, meg merem kockáztatni: meghatározó emberek lettek.
Az eddigi eredményeink azt mutatják,
hogy egy kifejezetten jó védelmünk van,
melyet alátámaszt azon tény is, hogy a legkevesebb gólt mi kaptuk (28), de a csatársorunk hagy kívánnivalót maga után, mivel
nagyon kevés gólt (49) szereztek, de ebben
a 3 pontos rendszerben a 8 döntetlenünk
kevés pontot hozott.
Hétvégén igazi 6 pontos mérkõzésre Polgárdiba utazunk, ahol az eddigi eredményeinket figyelembe véve egy döntetlennel
nagyon meg lennék elégedve. Polgárdi
után ismét rangadót játszunk az Alba Regia ellen, hazai pályán, majd Sárszentmihályra látogatunk. Ha Polgárdiban szép
eredményt érünk el, akkor meggyõzõdésem, hogy az ötödik helyünket bebiztosítottuk.
Az ifjúsági mérkõzés elmaradt, mert a vendégcsapat nem jelent meg, ezért 3-0-s gólkülönbséggel miénk a 3 pont.
Szabó Béla

1. Pálhalma
27 24 1 2 103-23 73
2. Adony
27 18 4 5 76-25 58
3. Seregélyes
27 17 3 7 84-44 54
4. Baracs
27 15 4 8 51-24 49
5. LMSK
27 15 4 8 47-35 49
6. Káloz
27 12 5 10 59-40 41
7. Cece
27 11 5 11 48-46 38
8. Kisapostag
27 10 5 12 43-58 35
9. Mezõszilas
27 9 7 11 64-62 34
10. Mezõfalva
27 1 6 8 50-34 30
11. Tác-Csõsz
27 7 7 13 50-66 28
12. Lajoskomárom
27 8 3 16 31-68 27
13. Enying
27 7 5 15 43-73 26
14. Sárbogárd
27 7 5 15 35-68 26
15. Zichyújfalu
27 6 6 15 44-69 24
16. Füle
27 1 2 24 21-114 5
Mezõfalvától 15 büntetõpont levonva.

A Déli-csoport eredményei:
Kulcs–Mezõkomárom 1-0 (0-0)
Gólszerzõ: Hadnagy.
Vajta–Besnyõ 1-1 (0-1)
Gólszerzõ: Simon, illetve Skultéti.
Alap–Nagyvenyim SE 3-2 (1-1)
Gólszerzõ: Imre, Fenekes, Czaffer, illetve
Nemes.
AEK Beloiannisz–Elõszállás 3-1 (1-0)
Gólszerzõ: Szotirisz (2), Varga, illetve Mészáros.
Sárszentágota–Rácalmás 4-1 (1-0)
Gólszerzõ: Tóth (3), Kovács, illetve Antal.
Perkáta SE–Nagylók 0-7 (0-4)
Gólszerzõ: Lendvai (3), Bogó, Kucsera
(2), Rodenbücher (öngól).

A Roneko-csoport állása:
1. Velence
27 21 1 5 83-33
2. Alba Regia
27 18 4 5 72-33
3. Bicske
27 18 3 6 72-34
4. Kápolnásnyék
27 18 3 6 67-31
5. Sárszentmiklós
27 13 8 6 49-28
6. Polgárdi
27 13 6 8 36-31
7. Kisláng
27 14 3 10 57-36
8. Szabadegyháza
27 13 2 12 41-38
9. Aba-Sárvíz
27 11 4 12 36-34
10. Sárosd
27 11 2 14 51-60
11. Bakonycsernye
27 8 8 11 38-44
12. Etyek
27 8 5 14 35-53
13. Sárszentmihály
27 9 1 17 40-78
14. Iváncsa
27 7 6 14 40-59
15. Pusztaszabolcs
27 3 3 21 24-87
Csór visszalépett, Kislángtól 4 pont levonva.

64
58
57
57
47
45
41
41
37
35
32
29
28
27
12

A Déli-csoport állása:
1. Nagyvenyim
23 18
2. Dég
23 16
3. Sárszentágota
23 16
4. Beloiannisz
23 15
5. Alap
23 13
6. Besnyõ
23 9
7. Nagylók
23 9
8. Rácalmás
24 7
9. Elõszállás
23 7
10. Kulcs
23 6
11. Vajta
23 5
12. Perkáta
23 3
13. Mezõkomárom
23 2
Besnyõtõl 4 büntetõpont levonva.

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

3 101-30 56
3 65-19 52
4 71-36 51
4 65-40 49
5 60-27 44
6 42-42 31
12 53-64 29
9 45-50 29
12 47-44 25
12 35-54 23
15 38-53 18
20 22-101 9
21 22-101 6

Ifjúsági mérkõzés: 11-0.
LMSK–Cece 1-0 (1-0)
Gólszerzõ: Nyikos. Ifjúsági mérkõzés: 0-3.
Adony–Kisapostag 11-1 (2-1)
Gólszerzõ: Müller A. (5), Müller M., Csanádi, Szabados, Kolonics, Král (2), illetve
Bakos. Ifjúsági mérkõzés: 4-0.
Baracs–Mezõszilas 2-3 (1-1)
Gólszerzõ: Szabó, Bartók, illetve Keresztúri (2), Kecskés. Ifjúsági mérkõzés: 8-0.
Lajoskomárom–Pálhalma 0-3 (0-1)
Gólszerzõ: Salamon, Reichardt (2). Ifjúsági mérkõzés: 1-8.

Hivatásos önkormányzati tûzoltók versenye
A Fejér Megyei Hivatásos Önkormányzati Tûzoltók
megyei szintû tûzoltóversenyét 2008. június 5-én, 9 órakor
tartják meg a sárszentmiklósi sportpályán.
A versenyen részt vesznek a székesfehérvári, dunaújvárosi és sárbogárdi hivatásos önkormányzati tûzoltóságok csapatai.
A verseny során 100 méteres akadályfutásban, 4x100 méteres váltófutásban, illetve 800 liter/perces kismotorfecskendõ-szerelésben mérik össze tudásukat. A verseny elsõ helyezettje képviseli Fejér megyét a Székesfehérváron megrendezésre
kerülõ országos tûzoltóversenyen.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket! Tûzoltóság, Sárbogárd

12

HITÉLET

2008. május 29. Bogárd és Vidéke

A Biblia éve
Jeles vendéget hívott a városi könyvtár a
Biblia éve alkalmából.
Május 26-án, hétfõn, dr. Bogárdi Szabó
István református püspök volt Sárbogárd
vendége, aki a világ legolvasottabb könyvérõl, a Bibliáról tartott elõadást. A díszterem zsúfolásig megtelt érdeklõdõkkel. A
környékbõl is sokan jöttek, többek között
Cecérõl, Sáregresrõl, Abáról, Sárkeresztúrról, Alapról, de nagyon szép számban
képviseltették magukat a sárbogárdiak is.
Sajnos most is bebizonyosodott, hogy a
díszterem nem igazán alkalmas rendezvények tartására. A hõség miatt bekapcsolták a légkondicionálókat, amiket aztán
mégis ki kellett kapcsolni, mert a zúgás miatt nem lehetett hallani az elõadót, a drága
márvánnyal burkolt oszlopok miatt pedig
sokan nem láttak. Az alacsony mennyezet
és a szellõzés megoldatlansága miatt fulladoztak az emberek a hõségtõl és a levegõtlenségtõl.
Ezt a fizikai kényelmetlenséget csak a
nagyszerû, kristálytiszta gondolatokat
megfogalmazó elõadó tudta feledtetni.
A református énekkar köszöntõ éneke
után (Bach: Jöjj égi szent láng) az elõadás
elé mottóként olvasta fel Heksziné Somogyi Rózsa Gárdonyi Géza „Írás a Bibliában” címû versét. Ezt teljes egészében idézem:

— Ez a vers mindent elmond a Bibliáról,
Somogyi Rózsa testvérünktõl függetlenül.
Sárbogárdra készülve én is ezt a verset választottam — jegyezte meg elõadása bevezetõjében Bogárdi Szabó István, majd hozzátette — mert hát valóban, ez a könyvek
könyve. Ezt a könyvet adták ki a világon a
legnagyobb példányszámban és a legtöbb

„Ez a könyv a könyvek könyve
Szegény ember drága gyöngye
Égi harmat lankadtaknak
Világosság földi vaknak.
Bölcsességnek arany útja:
Boldog, aki rátalál!
Szomjas lelkek forrás-kútja,
Hol pohárral Krisztus áll.
Ez a könyv az örök törvény,
Királyon lánc, rabon napfény,
Tévelygõnek hívó harang,
Roskadónak testvéri hang.
Elhagyottnak galambbúgás,
Viharvertnek ereszet,
Haldoklónak angyalsúgás,
„Ne félj: fogd a kezemet!”
Minden fakul, minden romlik,
Márványvár is összeomlik.
Bíborleplek ronggyá mállnak.
Dicsõségek füstbe szállnak.
Csak ez a könyv nem tér porba,
Mintha volna élõ lelke!...
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne.”
(1863. Agárd — 1922. Budapest)
Nem volt véletlen, hogy éppen ez a vers
hangzott el.

nyelven. „Isten szíve dobog benne”, s mindenkit megérint: szegényt, gazdagot, tudóst, s világosságot ad a földi vaknak. Rengeteg kultúrtörténeti mû kapcsolódik a
Bibliához, mégsem errõl beszélek, hanem
arról, mi hogy érezzük, mit jelent nekünk a
Biblia napjainkban.
Elõadásában arra hívta föl a figyelmet,
hogy benne élünk a történelemben is, ahol
sokszor úgy tûnik, hogy véletlenszerûen
történnek a dolgok. Ma már elterelõdik arról a figyelem, hogy Isten gondviselése
tartja fenn és igazgatja a világot.
Tapasztaljuk a mûvészetekben, oktatásban, a családokban is az evidenciák széthullását, Hamvas Béla szavaival a létromlást, amelyben úgy tûnik, hogy a kétszerkettõ már nem négy. A hûség, igazság, irgalmasság, és más erények eltûnõben vannak. Mégis Isten szava bátorít bennünket.
Erre jó Illés próféta története, aki elhagyta

magát a reménytelenségben. Úgy érezte,
hogy hiábavaló a küzdelem az istentelenség ellen. De Isten mégis megszólította, s
erõt adott neki, ne csüggedjen, mert még
sokan vannak, akik kiállnak Isten igéje
mellett. Így nekünk sem hiábavaló kiállni
az igaz meglátásaink mellett.
Személyesen nekünk a Biblia olyan, mint
egy tükör, amely realistán mutatja meg a
bûnös embert minden hibájával együtt, s
egyúttal kiutat, megoldást is kínál: Mert Isten belehelyezte az üdvösség történetét a
mi emberi történelmünkbe. S ebben Isten
szíve dobbanása hallatszik annak, aki figyel rá.
Az elõadást követõen a sárbogárdi református közösség asszonyai és a könyvtárosok szeretetvendégségre invitálták a résztvevõket.
Hargitai Lajos
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Meghívó

Meghívó

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

Tisztelettel hívjuk és várjuk minden
magyar testvérünket

2008. június 4-én (szerdán)
18 órára

2008. június 1-jén
Dégre,
leendõ emlékmûparkunk
területére

Szalay Ágnes
festõmûvész

„Emlékeim
pillanatképek”
címû kiállítására.
A kiállítást megnyitja:
Varga László tanár
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Meghívó
Szeretettel várunk mindenkit

a május 31-én, szombaton,
18.00 órakor

hagyományõrzõ
napunkra.
A rendezvény 9 órakor zászlófelvonással kezdõdik, majd egyesületünk elnöke
mond beszédet.
Ezt követõen, reményeink szerint, minél több hagyományõrzõ testvérünkkel
ismerkedhetünk meg, s így alakíthatunk
ki a késõbbiekben is gyümölcsözõ baráti
kapcsolatokat.
A program ideje alatt lehetõség lesz
õseink ételeit, magyar ételeket is elkészíteni. Aki ebben kíván részt venni,
kérjük, minden szükséges alapanyagot
hozzon magával!

megrendezésre kerülõ

Délután 16.30-kor a nemzetünket 88
esztendeje ért tragédiáról emlékezünk
meg egy kis mûsor keretén belül.

jótékonysági
koncertünkre

Magyar Nemzeti Hagyományõrzõ
Egyesület

a dégi református templomba.
Közremûködik:
Czegelnyik Jelena mûvésztanár
Sárbogárdról.
Verset mond: Kalányos Tamás.
A koncert bevételével egy 30 éves, súlyosan beteg fiatalasszonynak szeretnénk
segíteni fájdalmai enyhítésében.
Szervezõk

m.n.h.e.@freemail.hu,
30/532-7488, 30/367-3099

Sárbogárdi KÉPESLAPOK

13

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési
otthonba!
Május 31., szombat, 17 és 19 óra:

Kis Vuk
Színes, magyar-angol, animációs film
Vadászok törnek az erdõre, egyedül a helyi
vadõr tolókocsihoz kötött fia és az õ nagyothalló kutyája próbálja
megállítani a vadorzókat. A környék azonban nem csak puskaropogástól hangos.
Egy vándorcirkusz is a
közeli réten ver sátrat.
A Trilibusz cirkusszal különös, hóbortos állatsereglet is érkezik, akiket Balfék és Jobbfék gondoz. Ám a társulat igazi feje a direktor félelmetes felesége, a titokzatos múltú Arcadonna.
Amikor Kis Vuk, a bátor növendék róka körülszaglászik a lakókocsik körül, az egyik plakáton
a saját, rég nem látott apját ismeri fel. Gondolkodás nélkül a kiszabadítására siet. A támadás
eredménye azonban csupán a teljes káosz.

Meghívó
A 79. Ünnepi Könyvhét rendezvénye:
„Ha adatokat kívánok közölni:
beszélek, és így tovább…
Ha ugyanazt az érzelmes, illatosszagos filmet szeretném levetíteni
önben, ami bennem él: verset írok.”
Török-Zselenszky Tamás

kaphatók szerkesztõségünkben 35
Ft-os áron.

A szerzõt többen mint Napot, az Eleven Hold exfrontemberét ismerik.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját

Fábry Sándor
önálló mûsora
2008. május 30.,
19 óra

2008. június 2-án (hétfõn)
18 órára

Török-Zselenszky
Tamás
„Szívrák”
címû kötetének bemutatójára.
A költõt és verseit bemutatja:

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

dr. Bakonyi István
irodalomtörténész.
Közremûködik: Temesvári Márta
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

Zene az éjszakában
Nagymama
receptjei
Charlotte eperrel és
mandulával
Hozzávalók: egy 23-27 cm-es, fém tortakarika, 3 lap fehér zselatin, 5 evõkanál víz, 0,5
kg tehéntúró, 10 dkg kristálycukor, 10 dkg
õrölt mandula, 1 dl tejszín, 20 dkg eper, 1 doboz babapiskóta. Az öntethez: 1/4 liter víz,
15 dkg kristálycukor, 2 evõkanál likõr. A
díszítéshez: tejszínhab tetszés szerint.
A zselatinlapokat 3 evõkanál hideg vízbe áztatjuk. Összekeverjük a túrót, cukrot és a mandulát. Felverjük a tejszínt, hozzákeverjük a túróhoz.
A beáztatott zselatint kicsavarjuk, két evõkanál
vízben elkeverjük, és hozzáadjuk a masszához.
A 23-27 cm-es átmérõjû tortakarikát alul alufóliával kibéleljük.
Elkészítjük az öntetet vízbõl, cukorból és a likõrbõl.
Félbe vágott piskótákkal belülrõl körberakjuk a
tortakarikát, elõtte a belsõ oldalukat a szirupba
mártjuk. Betöltjük a túrós masszát, a tetejét kirakjuk a maradék fél piskótákkal. A tejszínhabot
habzsákba töltjük, fészkeket nyomunk a piskóták tetejére, a fészkekbe epreket helyezünk. Az
egészet hûtõbe tesszük legalább 6 órára. Tálalás elõtt eltávolítjuk a tortakarikát, óvatosan az
alufóliáról egy tálra csúsztatjuk, meleg vízbe
mártott késsel szeletelve tálaljuk.

Málnás joghurtkrémtorta
Hozzávalók a tésztához: 1 tojás, 6 dkg vaj, 5
dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 2-3 evõkanál tej, 7,5 dkg liszt, késhegynyi sütõpor,
és egy 27 cm-es, fém tortakarika.
A töltelékhez: 10 lap fehér zselatin, 3 pohár joghurt, 20 dkg cukor, 1 db citrom leve, 0,5 liter tejszín, 5 dkg málna ízû pudingpor, 4 evõkanál cukor, 0,5 kg málna.
A 27 cm átmérõjû tortakarikát vajjal vékonyan
megkenjük. A sütõt 175 fokra elõmelegítjük. A
fehérjét kemény habbá verjük. A vajat a cukorral, vaníliás cukorral, tojássárgájával, tejjel habosra keverjük, a lisztet és a sütõport is hozzáadjuk, végül a tojáshabot is belekeverjük. A
tésztát a tortakarikába öntjük, 15 percig sütjük,
a formában hagyjuk kihûlni.
A zselatint beáztatjuk, feloldjuk. A joghurtokat a
cukorral és citromlével, majd egy evõkanál zselatinnal is elkeverjük, majd a többi zselatint is
beledolgozzuk. Felverjük a tejszínt kemény habbá és óvatosan szintén hozzáadjuk.
A tortakarikában már kihûlt tésztára betöltjük a
tölteléket, és legalább egy órára hûtõszekrénybe tesszük.
A málnaízû pudingport elõírás szerint feloldjuk,
majd a málnát, hogy ne törjön, óvatosan belekeverjük. Ezt egyenletesen a töltelék tetejére
terítjük. Jó három órára, vagy egy éjszakára hûtõbe tesszük.

Kellemetlen élmény éjszaka kiugrani az
ágyból, riadtan, dobogó szívvel botorkálni
a sötét lakásban, tehetetlenül állni a szoba
közepén. Az agy még dermedten mûködik
az álomittasság állapotában, az ember
csak tétován tesz-vesz. Miféle zene, miféle
muzsikálás szûrõdött a fülembe hajnali fél
háromkor? Nyilván a mobiltelefon. Valaki
telefonál, valaki talán bajban van. Lehet,
hogy valami tragédia híre leselkedik a kis
masinában.
Keresem, ugye, a telefont. Új a készülék,
még nem vagyok teljesen tisztában a kezelési móddal, remegõ kézzel matatok a billentyûk között. Nagy nehezen rájövök:
nem ez a mobil zenélt. Nézzük a másikat!
Ez sem jelez hívást. Nézzük a harmadikat!
Ezen sem hívtak bennünket.
Tehát rosszul hallottam, tehát nem telefonál senki. Ez mindenesetre megnyugtató,
feküdjünk nyugodtan vissza. Alighogy szuszogva elhelyezkedem, megint szól a muzsika. Mi ez az éjszaka kellõs közepén? Valaki nekiállt ilyenkor trombitálni?
De lehet, hogy egy autó riasztója? Vagy
lagzi, buli van valahol? Nem tud aludni valaki, bekapcsolta a tévét?
A feleségem kinyitja az ablakot, fülelünk.
Na, végre, most csend lett, oltsuk el a lámpát, aludjunk!
A fene egye meg, alighogy sóhajtok egy
nyugodtat, mélyet, megint megszólal a leheletszerû koncert! Ez már idegesítõ! Oda
az éjszakai nyugalom. Forgolódunk az ágyban, találgatjuk a zaj okát. Néha jól hallható trombitafutamok hallatszanak, máskor
meg valami más hangszer. Lehet, hogy valaki ennyire bunkó, és nem törõdik mások
nyugodt éjszakájával? Igen, elromlott a világ, elidegenedtek egymástól az emberek,
nem törõdik egyik a másikkal.

Már filozófiai magasságokba emelkedik a
gondolatmenet, az általános erkölcsi romlás szomorú adalékait emlegetjük. Diákok
megölik a barátjukat, szerelmes gyilkol
szerelmest szinte hetente, volt cimbora
nem köszön az utcán. Hát lehet csodálkozni azon, hogy éjjel valaki, senkivel nem
törõdve, úri kedvében zenével tölti az
idejét?
Ekkor hirtelen odanyúlok a mellettem levõ kis rádióhoz, megkeresem a kapcsolót.
Na, jól nézünk ki! Be van kapcsolva! Onnan szûrõdött a zene. Újabban fél tizenegykor abbamarad a Kossuth mûsorának
közvetítése a középhullámon. Lefekvéskor a rádió hallgatott, nem észleltem, hogy
bekapcsolva hagytam. Éjjel valamelyik
szomszéd adó mûsora beszûrõdött a szobánkba.
Még öt órakor sem nyugodtam le, addig
nem aludtam egy szemet sem. Mindez
nincs, ha nem létezik mobiltelefon, az idegeink nem állnak rá a hirtelen felhangzó
zenék azonnali regisztrálására, nem keressük azonnal a kis készülékünket. És ha
nincs rádió.
A gépek állítólag a kényelmet, nyugodtabb
életet szolgálják. Jó szöveg. Néha inkább
úgy érzi az ember, hogy észrevétlenül átvették fölöttünk az uralmat, a rabszolgáikká váltunk. Hogy is szól hozzánk József
Attila a géppel kapcsolatban?
„És látjuk már, hogy nemsoká
mind térdre omlotok
s imádkoztok hozzá, ki pusztán
a tulajdonotok.”
Honnan látta ezt elõre a költõ? Nem értem!
(L. A.)

Szeretettel várunk mindenkit a rétszilasi gyermeknapra
2008. május 31-én, szombaton, a kultúr udvarán.
Programok:

9.00 órától gyülekezõ; ingyenes LÉGVÁR és RODEÓBIKA; a PALÁNTA MISSZIÓ érkezése; 10.00—11.00: GRIMASK BÁBMÛVÉSZEK ELÕADÁSA; 10.00 órától arcfestés és kézmûves-foglalkozás a sátorban; tûzoltósági bemutató és ügyességi vetélkedõ; emelõkosárral a fák koronájáig; 10.30-tól rendõrségi bemutató és ügyességi
vetélkedõ; 11.00—11.30: a PALÁNTA MISSZIÓ fellépése a színpadon; BÍRÓ KRISZTA gyermekmûsora; 12.00 órától EBÉD (birkapörkölt, halászlé és csülkös körömpörkölt); 13.20—13.40 a BLACK TIME tánccsoport bemutatója; 13.40—14.30: KÉPVISELÕ BAND BÍRÓ KRISZTÁVAL; 14.30—15.30: MÁRIÓ; 15.30—16.30: SÁRBOGÁRDI FÚVÓSZENEKAR; 16.30—18.00: TITÁN együttes.
Kézmûves-foglalkozás és ügyességi vetélkedõk reggeltõl estig!
Suzuki tesztautó-vezetés!
A focipályán egész napos bajnokság (nevezés a helyszínen)!
Felnõtteknek a helyszínen büfé üzemel.
Rétszilasért Egyesület

Bogárd és Vidéke 2008. május 29.
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RIGÓCSÕR KIRÁLY
1. rész
Élt egyszer egy király; annak volt egy világszép lánya. Ez a lány olyan gyönyörû volt,
hogy szebbet képzelni sem lehetett volna
nála. De úgy eltelt a szépségével, olyan kevély, olyan fennhéjázó volt, hogy egyetlen
kérõjét sem tartotta méltónak magához.
Egyiket a másik után kosarazta ki, és ráadásul még gúnyt is ûzött belõlük.
Egyszer a király nagy ünnepséget rendezett, s arra meghívott a környékrõl minden
házasulandó férfit. Se szeri, se száma nem
volt a vendégeknek; akit elriasztott volna a
királylány kevélysége, azt odacsalta a szépsége. Azokat, akik a királykisasszony kezére pályáztak, rang és méltóság szerint sorba állították: elöl álltak a királyfik, utánuk
a hercegek, grófok és lovagok, legvégül pedig az egyszerû nemesek. Mikor ezzel elkészültek, megverték a dobokat, megfújták a
kürtöket, kitárult a palota kapuja, kivonult
díszes kísérettel, ajkán fennhéjázó mosollyal a világszép királylány, és elvonult a
kérõk sora elõtt. Némelyikre éppen csak
rátekintett, némelyik elõtt megállt s végigmérte, némelyiknél még a száját is elbiggyesztette. Mert hát mindegyiken talált
valami kivetnivalót. „Olyan, mint egy boroshordó” – mondta egy kövérkésre; egy
sovány magasnál meg visszafordult a kísérethez, s azt kérdezte: „Ugyan hová nõ ez
az égimeszelõ?” A harmadikat így fitymálta: „Dagadt meg apró, esetlen tuskó”; a
negyediket így: „Ez se jó, ez se jó, mint a
halál, oly fakó!” Az ötödiket azzal intézte
el: „Olyan piros a haja, mint a kakas taraja!” A hatodikkal az volt a baj, hogy nem
elég délceg: „Görbe, mint a megvetemedett fûzfavesszõ.” Mindegyiknek megadta
a magáét, de egyiken sem élcelõdött
annyit, mint a sor elején egy szép szál, derék királyon, akinek egy kicsit horgasra
nõtt az álla.
– Ejha! – kiáltotta. – Nézzétek, ennek éppen olyan az álla, mint egy rigónak a csõre!
Az ifjú királyon rajta is ragadt a csúfnév.
Attól fogva csak úgy emlegették, hogy Rigócsõr király.
Az öreg király a palota tornácáról figyelte
a lányát. Látta, egyebet sem tesz, mint gúnyolódik, s a sok egybegyûlt kérõnek mind
kiadja az útját. Ezen aztán haragra lobbant, véget vetett az ünnepségnek, útjukra
bocsátotta a felsült vendégeket, és maga
elé szólította a lányát.
– Kevélységednek el fogod venni méltó
büntetését – mondta. – Vedd tudomásul:
hozzáadlak az elsõ koldushoz, aki a palota
kapuján bezörget!
A királylány nem vette komolyra a dolgot,
azt hitte, csak fenyegetõdzik az édesapja;
bevonult a lakosztályába, élt tovább vidáman, s még másnap, harmadnap is fel-felkacagott, ha eszébe jutott egyik vagy másik
pórul járt kérõjének elsavanyodott képe.
Meg is feledkezett hamarosan az apja szavairól, s akkor sem gondolt semmi vesze-

Rejtvény
2008 a Biblia éve
Ennek kapcsán fogalmazd meg kérdéseidet
Jézus tanításairól, és válaszolj az alábbi kérdésekre:
1. Jézus melyik tanítványa volt vámszedõ?
2. Ki tagadta meg Jézust háromszor?
3. Ki árulta el Jézust harminc ezüstpénzért?
4. Melyik tanítványra bízta rá édesanyját Jézus
a kereszten?
5. Ki volt a tanítványok közül Jézus feltámadása
után is „hitetlenkedõ”?
Rajzoljatok le egy bibliai történetet Jézusról és
tanítványiról!
Beküldési határidõ: 2008. június 3.

delemre, amikor néhány nap múlva zene
zendült, énekszó hangzott föl az ablakai
alatt, s egy koldus kezdte fújni a nótáját
valami kis alamizsnáért.
A király éppen a trónteremben idõzött, s
amikor meghallotta az udvar felõl a muzsikát, kiküldte nyomban a szolgálattevõ kamarást, nézze meg, mi történik odakint. A
kamarás csakhamar visszajött és jelentette:
– Egy énekes koldus nótázik az ablak alatt.
– Vezessétek azonnal elébem! – adta ki a
parancsot a király.
A testõrök lementek, és a trón elé állították a koldust. Piszkos volt, poros volt, ruhája viseltes, haja gondozatlan, arca borostás; félszegen várakozott a kíváncsi udvari
nép gyûrûjében, míg a királylány be nem
vonult, és helyet nem foglalt apja mellett.
Akkor a király intett, a koldus meg rákezdte: énekelt egy verset, pengette hozzá a zeneszerszámát, s amikor befejezte, egy kis
jószívû adományt kért.
– Nagyon tetszett nekem a nótád – mondta
a király. – Ezért tisztességes jutalmat érdemelsz. Itt a lányom, neked adom feleségül.
Most aztán megrettent ám a királylány!
Könnyek szöktek a szemébe, esengve fordult az édesapjához, de az nem tágított.
– Megmondtam neked: nem kellettek a királyi kérõk, hát hozzáadlak a legelsõ koldushoz, aki a palota kapuján bezörget.
Nem használt sem sírás, sem könyörgés; a
király véghezvitte, amit föltett magában, s
ott helyben összeadták a koldust meg a
királylányt.
Mikor ez megtörtént, azt mondta a király:
– Nem illik, hogy egy koldusasszonyt tartsak a palotámban; szedd a sátorfádat, mehetsz az uraddal!
(Folytatás a következõ számban.)
Grimm

Megfejtés
A 21. heti rejtvény helyes megfejtése: Aki á-t
mond, mondjon bé-t is. Jobb adni, mint kapni.
Kétszer ad, aki gyorsan ad. Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Hátrább az agarakkal!
Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Ágyúval lõ
verebekre. Ajándék lónak ne nézd a fogát. Ajtóstul ront be a házba.
Helyes megfejtést küldött be: Huszár Fruzsina,
Sárbogárd, Ady E. út 213.; Jákob Zsuzsanna és
Jákob Mária, Sárbogárd, Tinódi u. 144.; Törzsök Beáta, Sárbogárd, Tinódi u. 209.; Varga
Dávid, Sárbogárd, Ady E. út 74.; Szûcs Bence,
Szûcs Ádám és Szûcs Bálint, Sárbogárd, Tüzér
u. 26.

A szerencsés nyertes:
JÁKOB ZSUZSANNA
Sárbogárd, Tinódi u. 144.
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.

Heti idõjárás

Kora nyáriasan meleg idõjárás valószínû. A hét
végén az Európa nagy részén kialakuló, magasnyomású öv peremén meleg, ám már kissé
nedvesebb, labilisabb levegõ érkezik a Kárpát-medencébe. Így újból kedvezõek lehetnek a
feltételek nyárias záporok, illetve zivatarok kialakulásához. A jövõ hét elején újból szárazabb
léghullámok érkezhetnek felénk. A várható nappali felmelegedés pénteken és szombaton 26,
31, vasárnap és hétfõn 25, 30, kedden 27, 32
fok körül alakul.
www.metnet.hu

16

TV-RÁDIÓMÛSOR
Május 31., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Hét mérföld 8.35 Delta 9.10 Velem
mindig történik valami 10.10 Slapaj 10.40 Pizsamaparti
11.05 Egy kamasz lány naplója 11.30 Most a Buday!
12.00 Hírek 12.10 Európa útjain 12.40 Momentum
13.10 Klipperek 13.40 Autóvízió 14.10 Öttusa-vb 15.55
Út Pekingbe 16.25 Euro 2008 16.55 Apokrif 1000 hangon 17.25 Öttusa-vb 18.10 Ötcsillagos szerelem 19.00
Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Halálosan vicces
21.50 Hírek 21.55 Sporthírek 22.10 Függõség 23.50
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ
6.25 Digimon 6.45 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek
10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00
Híradó 12.15 Autómánia 12.50 Trópusi nyomozók
13.50 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 14.50 Szökésben 15.45 Kilenc túsz 16.40 Balekok 18.30 Híradó
19.00 Fókusz plusz 19.30 Jackie Chan — Az elveszett
zsaru 21.45 Ál/arc 0.40 A második polgárháború 2.20
Egy rém rendes család 2.45 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.40 Nigel Marven kalandjai —
Méregvadászok 10.15 Totalcar 10.50 Kalandjárat
11.25 Babavilág 12.00 Tökös csajok 12.30 Ed 13.25
Charlie — Majom a családban 14.25 Bûbájos boszorkák 15.25 Az elveszett ereklyék fosztogatói 16.30 Sárkányszív 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 A gyémánt románca 21.15 Legbelsõ félelem 23.50 A kör 1.55
Mentõhelikopter 2.45 Ed
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 7.00 Hírösszefoglaló 9.00 Útitárs 10.00 Szombat
délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Történet, hangszerelve
13.05 Kabaré 14.04 Cigányóra 15.05 Zöldövezet 15.30
Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek 17.04 Az
ötkarika jegyében 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Világóra 18.35 G7 — Gazdasági magazin 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül — a kultúráról 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.58 Zene 21.04 Rádiószínház 21.40 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

Június 1., VASÁRNAP
MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér
8.55 „Így szól az Úr!” 9.00 Egyházi naptár 9.15 Szabó
András, a verpeléti kántor 9.30 Pecz Samu, az építész
9.55 Református magazin 10.25 Református ifjúsági
mûsor 10.30 Beszélgetés a bibliáról 10.55 Gyorsasági
motoros vb 12.00 Hírek 12.10 Gyorsasági motoros vb
13.20 Öttusa-vb 13.55 Gyorsasági motoros vb 15.05
Öttusa-vb 16.00 KészPénz 16.30 Halhatatlanok társulata 17.25 Öttusa-vb 17.50 Panoráma 18.20 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 23.45 Egy makulátlan elme örök
ragyogása 1.35 Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers — A kis boszorkány 6.20 Digimon 6.40 Kölyökklub 8.45 Jackie
Chan legújabb kalandjai 9.05 A tini nindzsa teknõcök új
kalandjai 9.25 Inuyasha 9.55 Receptklub 10.15 Játék
11.20 Európai idõ 11.35 MeneTrend 12.00 Híradó
12.10 Isteni sugallat 13.05 Magyar autósport-magazin
13.20 Forma-1-magazin 13.50 A dadus 14.20 Nagymenõk 15.20 Tiszta Hawaii 16.20 Nemzeti vágta 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Ellenséges terület 22.15 Heti
hetes 23.40 Rali-vb 0.15 Portré 0.50 Széftörõk 2.20 Egy
rém rendes család 2.40 Kingdom Hospital — A félelem
kórháza
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.35 Joey 9.50 Ingatlanbróker 10.25
Két testõr 11.00 Stahl konyhája 11.35 Tequila és
Bonetti 12.30 Baywatch Hawaii 13.30 Psych — Dilis
detektívek 14.30 Smallville 15.30 Rex felügyelõ 16.30
Vissza a jövõbe 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00
Jackie Chan — Rob-b-hoob 22.40 Stephen King — Halálsoron 1.50 Képírók 3.50 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei krónika
8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04 Evangélikus istentisztelet közvetítése 11.05 Gondolatjel 12.00
Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05
Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04 Hangalbum
16.04 Disputa 17.30 Krónika 17.50 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 23.52 Zene 24.00
Éjszaka

Június 2., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 A
vér szava 10.55 Parlamenti napló 11.40 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.25 Roma magazin
12.55 Domovina 13.25 Bûvölet 14.25 Igenis, miniszter
úr! 15.00 Pénz-vidék 15.30 Família Kft. 16.30 Helló,
Einstein! 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.55 A Tisza 18.35 Max, a zsaru 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Nyugat-Est 21.40 Hétfõ este
22.15 Kultúrház 22.50 24-Második évad 23.35 Hírek
23.45 Sport7 23.55 Tûzvonalban
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 13.35 Disney-rajzfilm 14.00 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.25
Döglött akták 17.25 Rejtélyek városa 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Gyõzike 22.15 Showder Klub 23.30 Balfékbalhé 1.25
Reflektor 1.35 Kingdom Hospital — A félelem kórháza
2.30 Autómánia 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 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 Antonia —
Könnyek a Paradicsomban 14.25 Drága testek 15.25
„Szentek” kórháza 16.25 Sentinel — Az õrszem 17.25
Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.00 JóbanRosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10
Krimihétfõ — NCIS 22.10 Gyilkos számok 23.10 Különleges ügyosztály 0.10 Tények este 0.40 Norbi-torna
0.50 Mocskos hekus 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 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Kabaréklub 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45
Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika
18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.30 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

Június 3., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 10.00 A
férfi, aki sasokkal álmodott 11.00 Elisa di Rivombrosa
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.25 Srpski ekran
12.55 Unser Bildschirm 13.25 Bûvölet 14.25 Igenis, miniszter úr! 15.00 Engedjétek hozzám... 15.10 Katolikus
krónika 15.40 Família Kft. 16.30 Helló, Einstein! 17.30
Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.50 A Tisza 18.30 Max, a
zsaru 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Önök kérték! 21.10 Az ébrenlét mögött 21.55
Kedd este 22.35 Kultúrház 23.05 24 — Második évad
23.50 Hírek 24.00 Sporthírek
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 13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.25
Döglött akták 17.25 Rejtélyek városa 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 Így készült: Férfi és nõ
0.25 Reflektor 0.40 Az arkangyal szárnyalása 2.15
Kingdom Hospital — A félelem kórháza 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 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 Antonia —
Könnyek a Paradicsomban 14.25 Drága testek 15.25
„Szentek” kórháza 16.25 Sentinel — Az õrszem 17.25
Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.00 JóbanRosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10 Gyilkos
cápák 23.10 Kojak 0.10 Tények este 0.50 Alfred Hitchcock bemutatja 1.20 Szökés Budára 3.40 Aktív

2008. május 29. 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

Június 4., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Az Újvilág ajándékai 10.00 A férfi,
aki sasokkal álmodott 11.00 Elisa di Rivombrosa 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.25 Hrvatska 12.55 Ecranul
nostru 13.30 Bûvölet 14.25 Igenis, miniszter úr! 15.00
Kormányváró 15.30 Família Kft. 16.30 Helló, Einstein!
17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.50 A Tisza 18.35
Max, a zsaru 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Tartós kapcsolat 21.55 Szerda este 22.35
Kultúrház 23.05 24 — Második évad 23.55 Hírek 24.00
Sporthírek
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 13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.25
Döglött akták 17.25 Rejtélyek városa 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Keleti bosszú 23.15 Alias 0.15 Reflektor 0.35 A jövõ hóhérai 2.15 Alias 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 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 Antonia —
Könnyek a Paradicsomban 14.25 Drága testek 15.25
„Szentek” kórháza 16.25 Sentimel — Az õrszem 17.25
Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.00 JóbanRosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10 Doktor
House 22.10 Az igazság ára 23.10 Liptai Claudia-show
0.10 Tények este 0.40 Norbi-torna 0.50 SID — A tökéletes gyilkos 2.30 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
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

Június 5., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Az Újvilág ajándékai 10.00 A férfi,
aki sasokkal álmodott 11.05 Kisvárosi doktor 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.25 Rondó 12.55 Együtt 13.30
Bûvölet 14.25 Igenis, miniszter úr! 15.00 Múlt-kor
15.30 Família Kft. 16.30 Helló, Einstein! 17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradók 17.50 A Tisza 18.25 Max, a zsaru
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Szempont 21.10 A la carte 22.10 Csütörtök este 22.45
Kultúrház 23.15 24 — Második évad 0.05 Hírek 0.10
Sporthírek
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 Doki 16.25
Döglött akták 17.25 Rejtélyek városa 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Gálvölgyi-show 21.55 Kész átverés 23.05 Házon kívül
23.35 Point Pleasant — Titkok városa 0.40 Reflektor
0.55 Infománia 1.30 Döglött akták 2.20 Házon kívül
2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna
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9.05 Jóban-Rosszban 9.35 Stahl konyhája 9.40 Kvízió
délelõtt 10.20 Teleshop 11.40 Kvízió 12.50 Bombajó
buborék 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 Briliáns csapda 23.20 Tangó
23.30 Csillagközi romboló 0.25 Tények este 0.55 Norbi-torna 1.05 A köd mögött 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

Június 6., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Az Újvilág ajándékai 10.05 A férfi,
aki sasokkal álmodott 11.05 Kisvárosi doktor 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Sírjaik hol domborulnak...
12.50 Körzeti magazinok 13.45 A Kennedy-gyilkosság-13. változat 15.25 Família Kft. 16.20 Közlekedõ
16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.50 Kajak-kenu világkupa 18.30 Max, a zsaru 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Aranycsapat 22.10 Péntek este
22.45 Kultúrház 23.15 24 — Második évad 0.05 Hírek
0.10 Sporthírek
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 13.20 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.25
Döglött akták 17.25 Rejtélyek városa 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 CSI
— Miami helyszínelõk 22.15 Édes, drága titkaink 23.20
Asszonymaffia 23.50 Reflektor 0.10 A háború kísértetei
1.50 Itthon 2.10 Kingdom Hospital — A félelem kórháza
3.00 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 12.20 A pénz boldogít 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 Norbi-torna 0.25 Vakrepülés 2.30 JAG — Becsületbeli ügyek
3.20 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 zsidó felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl
15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.30 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 31., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Futball:
Sárszentmiklós—Kápolnásnyék, 10.00 Utánpótlás
Sárszentmiklóson, Sárbogárdon, 12.00 Lapszemle,
13.00 Fiúkézilabda — országos elõdöntõ Alsóörsön,
15.00 Stúdióvendég: Kovács István futó, 17.00 Lélekút
dr. Huszár Andrással (ism.), 19.00 Lapszemle, 20.00
Modellezõk Töbörzsökön (35’), Majális a Rucz-farmon
(40’), Madagaszkár (50’), Május 1 Örspusztán (45’),
23.00 Lapszemle
Június 1., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00 Fiúkézilabda — országos elõdöntõ Alsóörsön, 9.00 Modellezõk
Töbörzsökön (35’), Majális a Rucz-farmon (40’), Madagaszkár (50’), Május 1 Örspusztán (45’), 12.00 Lapszemle, 13.00 Stúdióvendég: Kovács István futó, 15.00
Mészöly-gála, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Dr. Bogárdi Szabó István: A Biblia hatása napjainkban,
23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Június 2., hétfõ:7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 12.00
Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti
Híradó, 20.00 Lélekút, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Június 3., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
Vándorút az Iringón (14’), Virágkiállítás (40’), Érettségi
találkozó a gimnáziumban (35’), Horvátország szépségei (40’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Dr.
Bogárdi Szabó István: A Biblia hatása napjainkban,
18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Stúdióvendég:
Kovács István futó, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Június 4., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
Dr. Bogárdi Szabó István: A Biblia hatása napjainkban,
12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Hõsök napja
(60’), Romanap Sárbogárdon (75’), 18.00 Sziréna,
19.00 Heti Híradó, 20.00 Lapszemle — ÉLÕADÁS,
20.30 Futball: Sárbogárd—Adony, 23.00 Lapszemle
Június 5., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Futball:
Sárbogárd—Adony, 12.00 Lapszemle, 17.00 Lélekút,

19.00 Lapszemle, 20.00 Vándorút az Iringón (14’), Virágkiállítás (40’), Érettségi találkozó a gimnáziumban
(35’), Horvátország szépségei (40’), 23.00 Lapszemle
Június 6., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Hõsök napja
(60’), Romanap Sárbogárdon (75’), 12.00 Lapszemle,
16.00 Vándorút az Iringón (14’), Virágkiállítás (40’),
Érettségi találkozó a gimnáziumban (35’), Horvátország
szépségei (40’), 19.00 Lapszemle, 20.00 Stúdióvendég: Kovács István futó, 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 29., csütörtök: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Cece–Lajoskomárom, Cece–Seregélyes
futballmeccsek, 13.00 Heti Híradó (14-18 óra között
mûsorfrissítés), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
20.00 Dr. Plihál Katalin beszél a térképészetrõl, Beszélgetés Gárdonyi Bernadett kézmûvessel
Május 30., péntek: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Roma életképek, Tavasz a legelõn, Irodalmi est
(ism.), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Miért nem beszél Isten
az én nyelvemen is?, Örömmondó, 18.00 Lapszemle,
Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Májusi vigasság a
Rucz-farmon, Madagaszkár, Gimnazisták tanárparódiái
(ism.), Szól a nóta – zenés összeállítás (ism.)
Május 31., szombat: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Lélekút dr. Huszár Andrással, Szelídvízország (ism.), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Májusi vigasság a
Rucz-farmon, Madagaszkár, Gimnazisták tanárparódiái
(ism.), Szól a nóta – zenés összeállítás (ism.), 18.00
Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Roma életképek, Tavasz a legelõn, Irodalmi est (ism.)
Június 1., vasárnap: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Dr. Plihál Katalin beszél a térképészetrõl, Beszélgetés Gárdonyi Bernadett kézmûvessel, 13.00 Heti
Híradó, 14.00 Sárszentmiklós–Kápolnásnyék foci-

meccs, Utánpótlás Sárszentmiklóson, Sárréti Íjász
Club, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Miért nem beszél Isten az én nyelvemen is?, Örömmondó
Június 2., hétfõ: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 Roma életképek, Tavasz a legelõn, Irodalmi est
(ism.), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Lélekút dr. Huszár Andrással, Szelídvízország (ism.), 18.00 Lapszemle, Heti
Híradó, Sziréna, 20.00 Májusi vigasság a Rucz-farmon,
Madagaszkár, Gimnazisták tanárparódiái (ism.), Szól a
nóta – zenés összeállítás (ism.)
Június 3., kedd: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 Miért nem beszél Isten az én nyelvemen is?, Örömmondó, 13.00 Heti Híradó, 14.00 Dr. Plihál Katalin beszél a térképészetrõl, Beszélgetés Gárdonyi Bernadett
kézmûvessel, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
20.00 Sárszentmiklós–Kápolnásnyék focimeccs, Utánpótlás Sárszentmiklóson, Sárréti Íjász Club
Június 4., szerda: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Májusi vigasság a Rucz-farmon, Madagaszkár,
Gimnazisták tanárparódiái (ism.), Szól a nóta – zenés
összeállítás (ism.), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Roma életképek, Tavasz a legelõn, Irodalmi est (ism.), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Lélekút dr. Huszár
Andrással, Szelídvízország (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
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512 (0972293)
Kazánok GARANCIÁVAL 99.000 Ft-tól,
radiátorok AKÁR 40% ENGEDMÉNNYEL,
hitelre is eladók! 06 (70) 341 9532 (756096)
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
KÜLSÕ HOMLOKZATI HÕSZIGETELÉS,
hideg-, melegburkolás. 06 (70) 5397 882.

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)

FÜGGETLEN PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ
segít eligazodni bonyolultnak tûnõ
pénzügyeiben.
Telefon: 06 (30) 931 8865.
Tisztított BONTOTT TÉGLA eladó.
06 (30) 678 9130. (006678)
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)
FANNI PRESSZÓ ÉS ÉTTEREM
AKCIÓS ÉTELEKKEL, ITALOKKAL
várja vendégeit
a Sárbogárdi Napok alkalmából.

Négyrészes ifjúsági szekrénysor 15.000 Ft-ért eladó.
06 (70) 338 5085.
Akác és egyéb kemény tûzifa eladó. 06 (30) 947
0899.
Töbörzsökön 130 m2-es, négyszobás, kétféle fûtéses, sarokkádas, beépített konyhás ház eladó. Azonnal költözhetõ, ára 9,5 millió Ft. Telefon: 06 (20) 333
6009.
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)
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)

SZALAGFÛRÉSZ eladó. 06 (25) 460 041.
LANA-WOLL Kft.
keres jó kommunikációs képességû,
saját autóval rendelkezõ
fiatal hölgyet vagy urat.
HAVI 250.000 FT KERESET!
06 (30) 927 9219. (006779)

FLÓRA BABABOLT
Az AVENT, NUK, BABY NOVA,
BABA STAR, BABY BRUIN
termékskálánkat bõvítettük
a MAM széleskörû
kínálatával.

Kicsiknek nagyra szabva!
Mindent egy helyen, amire a babáknak
és a kisgyermekeknek szüksége lehet!
Keressen bennünket Sárbogárdon,
a Tompa M. u. 25-ben, a Gréta Bútorbolttal
és a Szõnyegbolttal egy udvarban.
Nyitva: H-P: 8-12, 13-17, SZO: 8-12.
Telefon: 06 (30) 237 8428

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)
Kímélt állapotú, háromrészes ülõgarnitúra eladó. 06
(30) 858 1459. (006765)
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)

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 készen van, építési engedély, víz, villany van. Érdeklõdni: 06 (20) 939 1042, 06
(20) 293 7039. (006693)
Szmolenszk hûtõszekrény ingyen elvihetõ. 06 (25)
462 782.
Családi ház (138 m2) Sárbogárdon 1074 m2-es telken
sürgõsen eladó. 3 szoba+padlásteres 2 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)
Sárbogárd, József A. utcában bútorozott lakás kiadó.
06 (20) 937 6156.
Családi ház eladó. 06 (30) 330 2615. (006771)
Fiorács Kft. sárbogárdi sertéstelepére (volt
SERCOP-telep) állatgondozókat (férfi, nõ) felveszünk.
06 (30) 232 8011. (006927)
Négyéves Seat Ibiza elsõ tulajdonostól, megkímélt
állapotban, 40 ezer km-el eladó. 06 (30) 294 1948.
Petúnia 100 Ft! Muskátli-akció a Krisztina Dísznövényben! Sárbogárd, Árpád u. 65/a. (006925)
Ady-lakótelepen alacsony rezsijû lakás kiadó. 06
(30) 429 3403. (006925)
Fanni presszó felszolgálót felvesz. Érdeklõdni a helyszínen. (006922)
Árpád-lakótelepen 4. emeleti lakás eladó. 06 (20)
982 3013.
Gázkonvektorok, falifûtõ eladó. 06 (30) 252 1068.
Árpád-lakótelepen 1. emeleti, erkélyes lakás eladó,
szép állapotú, azonnal költözhetõ. 06 (30) 638 3533.
(006914)

2 db kisteljesítményû gázkonvektor eladó. 06 (30)
209 9371.
Figyelem! Hitelközvetítés, lakáscélú és autóhitelezés
magán-magánszemély között. Telefon: 06 (20) 323
6011. (006920)
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A CITY CARTEL INGATLANIRODA

helyi képviselete

és

OLCSÓ JELZÁLOGHITELT KERES???

Egyszerûtõl a „speciálisig”,
akár meglévõ ingatlanra is.

Nálunk biztosan megtalálja!
Elõzetes költség NINCS!
JÖVEDELEMIGAZOLÁS
NEM SZÜKSÉGES!
Szabadfelhasználásra, hitelkiváltásra,
építésre, bõvítésre és felújításra.
Lezárt BAR nem akadály.
Pld. 3 millió Ft hitel 11.636 Ft/hó-tól,
5 millió Ft hitel 25.756 Ft/hó-tól!

Telefon: 06 (30) 979 8469

Tel.: 06 (30) 334 1862

ügyfelei részére ingatlanokat.
Teljes körû ügyintézés,
hitel lebonyolítás egyénre szabott
konstrukcióval.

Tisztelt Állattartók!

VÁRJUK ÖNÖKET A VITA-PIG KFT.
(SÁRBOGÁRD, VASÚT U. 2.)
TAKARMÁNYBOLTJÁBAN.
Ízelítõ termékeinkbõl:
Broiler indító
10 kg
1.350,Broiler indító
20 kg
2.600,Broiler nevelõ
20 kg
2.450,kacsa nevelõ
20 kg
2.200,malac dercés
40 kg
4.600,Akciós termékek:
darakeverék
40 kg
2.880,gazda kedvenc
40 kg
3.200,Hobbiállat-eledelek. További forgalmazókat kiszolgálunk.
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45-ösök 45 éve

Nyílt tér
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Elpihent a kéz, mely értünk dolgozott.
Lelkünkben élni fogsz, míg szívünk dobog,
De Te számunkra nem leszel halott,
Élni fogsz, mint a csillagok…”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ALMÁDI ISTVÁNNÉ,
született Forster Gabriella,
életének 75. évében elhunyt.
Temetése 2008. május 30-án,
14 órakor lesz a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

A

Meghívó
A sárbogárdi Sárréti Íjász Club
egyesület tisztelettel
meghívja
Sárbogárd város és vonzáskörzetének
lakosságát a június 14-én, illetve június
28-án rendezendõ, olimpiai rendszerû,
országos íjászversenyére.
A 2 x 70m-es rangsorolót az egyenes kieséses verseny követi.
A verseny helyszíne: Sárbogárd város
sportpályája (az OMV benzinkúttal átellenben).
Kezdési idõpont: délelõtt 10 óra.

Petõfi Sándor Gimnázium 1963-ban,
45 évvel ezelõtt végzett két osztálya
közös találkozót rendezett szombaton.
Hozzá kell tenni, hogy ez volt az 1945-ben
született, háborús korosztály, akik az 50-es

Sárréti Íjász Club

Kérdezték
Szöges határ

Hargitai Lajos

éppen biztonságos megoldása a tulajdon
megóvásának.
Ha ugyanis valaki megsérül, azért az ingatlan tulajdonosának kell felelnie, és testi
sértésért, baleset okozásáért rendõrségi
eljárás indulhat ellene, sõt, a szándékosság
miatt bûncselekménynek is minõsülhet e
tett.
A vagyonmegóvás miatt érdemes lenne inkább egy rendes kerítést húzni a szöges lécek helyett. Azon belül a tulajdonos már
aztán olyan csapdákat állít, amilyeneket
akar.
Amennyiben a tulajdonost nem sikerül
meggyõzni szép szóval, a környékben lakók jelezhetik ezt a problémát mind a
rendõrségnek, mind az önkormányzatnak,
megelõzendõ egy esetleges balesetet.

Hiányos utcanévtáblák
Az Egressy Béni utcában érdekes megoldást választott egy telektulajdonos birtoka
védelmére: szöges léceket rakott le a telekhatárra kerítés helyett. Igaz, egy dobozra
figyelmeztetésképpen felírta ezt a tényt, de
a környékbeli gyerekeknek nem mindegyike tud még olvasni. Másrészt ez egy nem

évek végén kezdték el középiskolai tanulmányaikat.
Mintegy 30-an jöttek el a találkozóra. Az A
osztály fogadott osztályfõnöke Leszkovszki Albin és a B-sek osztályfõnöke, Kolozsvári János mellett eljött a tanárok közül
Kalácska László és felesége, Bori néni,
Szabó István nyugalmazott igazgató, dr.
Simon Péter, valamint Francsics Józsefné,
akit 80. születésnapja alkalmából külön is
köszöntöttek.
Szénási István egy zenei összeállítással teremtette meg a kezdéshez a hangulatot,
majd Sári Andorné a hajdani iskolai életbõl humoros történeteket olvasott fel.
A tanárok és a volt diákok meséltek életükrõl, és arról, hogy mit adott, mit jelentett nekik ez az iskola.

Több utca elején és/vagy végén hiányzik az
utcanévtábla, ami megnehezíti a városban
közlekedõk dolgát. Egy kis odafigyeléssel,
olcsó megoldással pótolhatná az önkormányzat ezeket a hiányzó táblákat. Bõven
elegendõ lenne a régi fajta, kerítésre erõsített változat is.

Jégkorszakra várnak?
Az OTP melletti buszmegálló egyik sarkánál, a bokrok tövében még mindig ott van a
télre kirakott sókupac. A hõségben, persze, olvadásnak indult, ami sem a térkõnek, sem a bokroknak nem igazán tesz jót.
Talán a jégkorszakra vár a Közév? Ha kint
marad a só a melegben, végül nem marad
belõle semmi. Ez pazarlás! Pedig a következõ télen még jól jöhet.
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

