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A sárbogárdi általános iskolában 1954-ben
végzett két nyolcadikos osztály volt diákjai

tartottak a hétvégén osztálytalálkozót a Mészöly
Géza Általános Iskolában. Ennek az osztálynak
a diákjai közül kerültek ki a gimnázium nagy
56-os osztályának, Németh Rudolf osztályának a
tanulói: Kesztyûs Teri, Hamar Mari, Sárközi Im-
re és mások.
A találkozót Sárközi Imre szervezte. Nem volt
könnyû felkutatni a volt diákokat, de végül a
többség eljött a találkozóra. Érdekes, hogy a hi-
ányzók többnyire helyiek voltak.
Az egybegyûltek szomorúan állapították meg,
hogy a két osztály 72 volt diákjából a többség, az-
az 46-an már meghaltak. Rájuk egyperces néma
felállással emlékeztek. Tiszteletükre három
gyertyát gyújtottak.
Már mindenki nyugdíjban van. Sokaknak déd-
unokája is született. A visszaemlékezések és a
közös ebéd után készült egy közös osztálykép is.

Hargitai Lajos

Tavaszi kirándulás

A hétvégén különleges szülinapi zsúrt rendeztek a Tinódi utcában.
Halasi Réka osztálytársait és utcabeli pajtásait szülinapi, határjáró
lovas kirándulásra hívta meg. Szomszédjuk, Nagy Geri bácsi ajánlot-
ta föl, hogy lovas kocsiján elviszi a gyerekeket kirándulni a határba. A
szép napsütéses idõben nagy élmény volt nekik a kocsin ülve járni a
dûlõutakat, figyelni a madarak röptét, a réten szaladgálni egy kicsit.

/H/

KÉK HÍREK
Pénzt, vagy életet!

2009. április 26-án egy sárbogárdi férfi kért intézkedést, mert
lakóházánál két személy bántalmazta. A két férfi kihívta a sér-
tettet az ingatlan udvarára, és egy korábbi pénzügyükre hivat-
kozva pénzt követeltek tõle, miközben megverték. A bántal-
mazás következtében a sértett könnyen sérült. Az ügyben
eljárás indult.

Anyós, a sárkány
2009. április 27-én egy Káloz területén zajló családi viszályhoz
kértek intézkedést délután. Egy férfi keveredett szóváltásba
anyósával és annak családjával. A férfinél nem voltak okmá-
nyok, ezért adat-megállapítás céljából elõállították.

Szökés az otthonból
Szintén 27-én a sárbogárdi vasútállomáson figyeltek föl a jár-
õrök három kislányra. A két fiatalkorú lány a velük lévõ gyer-
mekkorú kislánnyal együtt egy gyermekotthonból szökött
meg. A Székesfehérvári Rendõrkapitányság körözése volt ér-
vényben velük szemben az eltûnés miatt. A lányokat átmeneti
otthonba szállították.

Szerk.

Ötvenöt év utánÖtvenöt év után
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Egészségnap Alapon
Második alkalommal rendezték meg Alapon a mûvelõdési ház-
ban az egészségnapot április 24-én, pénteken.
Az egész napos rendezvényen az egészséges életmódhoz kapcso-
lódó bemutatókra, kiállításokra, ételkóstolóra invitálták a falu la-
kosságát. A felnõttek, nyugdíjasok mellett iskolai és óvodai cso-
portok is érkeztek. Az ovisok nagyon élvezték, hogy megkóstol-
hatták a különféle biotermékeket. A nagyobbak kitölthettek

tesztlapokat, részt ve-
hettek ügyességi ver-
senyekben. A nagyte-
remben edénybemu-
tatót rendeztek, és kü-
lönbözõ gyógytermé-
kekkel ismertették
meg a látogatókat az
Oriflame, Avon, Öko-
net, Mikroalga stand-
jainál. Volt vérnyo-
másmérés, BMI-mérés, testzsír-, testsúly-, testmagasságmérés,
ingyenes látásvizsgálat, ortopédiai vizsgálatok. Nagyon érdekelt
mindenkit a fülgyertya és Nagy Dezsõ vásárral egybekötött
virágkiállítása.
A földszinti kisteremben Pusztai Jánosné tartott elõadást a tava-
szi gyógynövények hatásairól és termesztésükrõl, Nagy Dezsõ pe-
dig a kerti virágok és a kiskerti haszonnövények termesztésérõl
adott tájékoztatót.
Délután az érdeklõdõk a mentõautó eszközeivel ismerkedhettek
meg, és volt aerobic, masszázs valamint lábápolási bemutató is.

Hargitai Lajos

Iringó-túra
Nagyszerû program az Iringó tanösvényen tett túra a természet és
a kihívások szerelmeseinek.
A Nagylók község közigazgatási területén kijelölt Iringó tanös-
vény bejárására idén 180 túrázni szeretõ ember érkezett a környe-
zõ településekrõl. Április 25-én minden elképzelhetõ földi jármû-
vet igénybe véve jutottak el a 16 kilométeres gyalogtúra rajtpont-
jához, a nagylóki „Tavi palota” turistaházhoz a természetkedvelõ
családok, osztályok és baráti társaságok.
A leginkább vállalkozó szellemûek bioenergiát felhasználó jár-
mûvekkel érkeztek. A legkörnyezetkímélõbb társaság címet az
alsótöbörzsöki általános iskolások érdemelték ki, akik mind-
annyian biciklin tették meg az oda-vissza utat. Valamint minden-
féleképpen említést érdemel az a fitt hantosi általános iskolás is,
aki rollerre pattant, és így jutott el a túra kiindulási pontjához.
Többek között érkeztek még diákok a sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnáziumból, valamint egy egész busznyi nebuló a Sárszent-
miklósi Általános Iskolából is. Azonban szomorúan vették tudo-
másul a szervezõk, hogy a nagylóki lakosok igen gyér számban
képviselték településüket a gyalogtúrán.
Lelkes önkéntesek fogadták az érkezõket a nagylóki Piroska-tó
melletti turistaház udvarán, ahol még iringós emléktérképet vagy
képeslapot is választhattak maguknak. A túra megnyitója után
mindenki nyakába vette a lábát, és nekiindult, hogy megbirkóz-
zon az elõtte álló 16 kilométeres távval. A dr. Lendvai Gábor sár-
bogárdi ökológus által tervezett útvonal bejárása közben minden
résztvevõ megismerkedhetett a mezõföldi növény- és állatvilág-
gal. Többek között megcsodálhatták a vidáman sárgálló tavaszi
héricset, a füstös szitakötõt és az igazán sasszemûek megpillant-
hattak egy-egy nádirigót, füles kuvikot vagy éppen gyurgyalagot
is.
10 megállóhelyet alakítottak ki a tanösvényen, melyek mindegyi-
két táblákkal és rendkívül pontos, részletes ismertetõkkel látták
el.
A megfáradt vándorokat finom zsíros deszkával várták a nagylóki
nyugdíjasklub tagjai a táv egyharmadánál, ahol Görbe László
bolttulajdonosnak köszönhetõen szomjukat is olthatták az arra
vágyók.
Felfrissülve vághattak neki a túrázók a még elõttük álló kilométe-
reknek, amelyekbõl különösen az utolsó 3 rendkívül kemény,

dombnak felmenet volt. Ha bárki is azt hiszi, hogy elcsigázott em-
bereket láthatott volna kúszni-mászni a domboldalon, az bizony
óriásit téved.
A nagylóki 6. osztályosok elsõként vágtak neki az útnak azzal a
nem titkolt szándékkal, hogy rajt-cél gyõzelemmel érjenek célba.
Az egyik dombtetõrõl azonban megpillantottak öt mögöttük ha-
ladót, akik óriási rohamban eredtek utánuk. Persze a nagylóki ha-
todikosok sem hagyták magukat, és hogy mentsék a haza becsüle-
tét, õk is rohanni kezdtek. Körülbelül egy kilométeren át, domb-
nak fel zajlott a macska-egér hajsza, amiben a nagylóki gyerekek
végül is alulmaradtak. De sebaj, jövõre ugyanitt újra megpróbál-
ják.
A távot elsõként teljesítõk háromnegyed egykor értek célba, a ké-
nyelmes sétát jobban kedvelõk közül az utolsók fél öt tájékán ér-
tek vissza a turistaházhoz.
A szervezõk (Nagylók Község Önkormányzatának képviselõ-tes-
tülete, a helyi általános iskola és a nagylóki nyugdíjasklub) ezúton
szeretnék még egyszer megköszönni az összes résztvevõnek —
különösen azoknak a pedagógus kollégáknak, akik csoportokkal
vettek részt szabadidejükben a túrán —, hogy jelenlétükkel meg-
tisztelték a település egyik legfontosabb eseményét. Sok szeretet-
tel várják õket vissza, és rajtuk kívül természetesen minden ter-
mészetkedvelõt, a július 18-án megrendezésre kerülõ, országos
hírnevû Mezõföld-túrára, amin a hasonló nagyságú távot nappal
és éjszaka is teljesíthetik az arra vállalkozók. Addig is erõt és
egészséget kívánnak mindenkinek

A SZERVEZÕK
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Elismert tûzoltók
Szent Flórián napjának alkalmából munkája elismeréseként 24 tûzoltó részesült dicsé-
retben és jutalomban a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság állományá-
ból. A tûzoltóság részérõl Az Év Tûzoltója címet idén Haga József tû.f.tõrm. kapta. Az
ünnepélyes eseményre szerdán reggel került sor a laktanya udvarán. Az elismeréseket
Varga Zoltán tûzoltóparancsnok adta át.
A képviselõ-testület által alapított „Év Tûzoltója” díjat a városatyák 2009-ben Kõvágó
Dezsõ tû.hdgy. részére adományozták. A díjat és a vele járó jutalmat Juhász János pol-
gármester nyújtotta át a kitüntetett részére.
Gratulálunk!

Hargitai Lajos

Ki mit tud a térségben
Tíz térségi település számára rendeztek
amatõr elõadómûvészeti fesztivált szom-
baton az alapi kultúrházban. Több kategó-
riában mutatkoztak be a zsûrinek a fellé-
põk, akik között több korosztály is képvi-
seltette magát. A nap végén rendezett gá-
lamûsor keretében aztán a legjobban sike-
rült produkciókból kaphatott ízelítõt a
közönség. Itt került sor a díjátadásra is.
Minden lehetséges elismerést besöpört a
cecei Asbóth Veronika, aki csodálatos
hangjával már tavaly is elkápráztatott min-
denkit, és nagyon hiányzott volna, ha idén
nem vesz részt a fesztiválon. Tehetségével,
úgy gondolom, nagyobb színpadokon is
remekül megállná a helyét.

Nagy tapsot kapott a kiváló (ugyancsak
cecei) mesemondó, Bali Péter, akinek a
testvérei lesznek az utánpótlás.
Öröm volt látni és hallani a sárhatvani nép-
dalos asszonyokat is, akik hangjukkal be-
töltötték az egész termet.
Újdonság volt a Melódia zenekar, akik
nem olyan régen alakultak, és rengeteget
próbálnak minden hétvégén a sárbogárdi
kultúrház színpadán. Õk egy ismert slágert
adtak elõ nagy sikerrel.
De láthattuk még a mezõszilasi néptáncos
gyerekeket, akik nagy beleéléssel ropták a
tanult táncokat, vagy a szemet gyönyör-
ködtetõ vajtai hastáncos lányokat, vala-

mint a nem kevésbé látványos Rohár Ani-
ta és Radnai Zoltán kettõsét, akik latin
táncokat adtak elõ.

A sort az alapi néptáncosok zárták, akik
elõadásukkal ugyancsak kiemelkedõ részt-
vevõi voltak a rendezvénynek. Magával ra-
gadó volt szívvel-lélekkel teli, játékos
táncuk és énekük.

A fesztivál megszervezését Tósoki Erzsé-
bettõl Turzainé Gazsó Kata, az alapi kul-
túrház új mûvelõdésszervezõje vette át, így
az esemény egyben az õ bemutatkozása is
volt a helyi közönség számára.

„Jövõre ugyanitt!” — így búcsúztak a
résztvevõk. Úgy legyen!

Hargitai Kiss Virág

Gyógyír a válságra
Dr. Zichy Aladár nemzetközi tanácsadó tartott érdekes elõadást a József Attila Mûvelõ-
dési Központban múlt héten, szerdán, a PHILIA Egyesület „Arcok és tükrök” sorozatá-
nak vendégeként.
Zichy Aladár elõadásának elsõ felében a jelenlegi világválság okait feszegette, hogy hon-
nan indult ki ez az egész világra kiható folyamat. Majd beszélt a kisebb országokról, me-
lyeket a globális felmelegedés miatt jelentõs természeti csapás érhet. Aztán a két — lát-
szólag különálló — probléma közötti összefüggésre hívta fel a figyelmet. Álláspontja sze-
rint ugyanis nem biztos, hogy az iparba kellene pumpálni a pénzeket, forrásokat. Ehelyett
a veszélyeztetett kis országokra kellene fordítani a figyelmet, mert a természeti csapások
nagyobb válságot eredményezhetnek.
E gondolattal zárta elõadását: a vasárnapi elcsendesedés hiányzik az emberek életébõl.
Ha mindenki szánna idõt erre, és ezáltal jobban odafigyelnénk a környezetünkre, a körü-
löttünk lévõ emberekre, világra, akkor megteremtõdne a megfelelõ egyensúly, és nem
lenne válság.

/Zs/
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Lapunk elõzõ számában olvashatták beszámolóm elsõ részét Devalonról, a kana-
dai Feketeláb indiánok sámánjáról, akivel a Börzsönyben töltöttünk el egy napot.

Ki is Devalon?
(folytatás)

...Aztán 1969-ben az alkoholfogyasztási élet-
kort Albertában 21 éves korról, 18-ra
csökkentették. Amikor hazamentem a rezer-
vátumba, láttam, hogy ott minden megválto-
zott. Az egész rezervátum részeg volt. Ezt szó
szerint értem. Voltak köztünk olyanok, akik
eredetileg több száz marhát tartottak és egy
év leforgása alatt tönkrementek. Eladták a
marhát italért cserébe. Fort McLeod városa
majdnem lebénult az alkohol miatt, mert
annyian voltak rosszul az utcákon…

Azok az iszákos idõk nagyon kemények vol-
tak. Akkor eldöntöttem, hogy nem leszek
többé indián. Feketékkel találkoztam, és azt
mondtam, fekete leszek, mert láttam a Feke-
te Párducokat, hogyan harcolnak a fehérek
ellen. Mindent együtt csináltam a feketékkel,
hogy megértsem, min mentek keresztül. A vé-
gén rájöttem, hogy nem vagyok fekete. Csak
egy választás maradt a számomra. Az, hogy
beleugorjak az ital, az LSD, és a marihuana
világába. A depresszióban elvesztettem ön-
magam. Túl mélyre mentem az LSD-ben.
Skizofréniás lettem, és 18 hónapon keresztül
egyfolytában részeg voltam. Arra a pontra ju-
tottam, hogy az anyukám és az apukám vett
nekem egy üveg whiskyt csak azért, hogy bé-
kén hagyjam õket. Kemény idõk voltak. De
mindvégig folyton álmokat kaptam az õsök-
tõl, hogy böjtölnöm kell, indiánnak kell len-
nem, annak kell lennem, aki vagyok. 1973.
augusztus 23-án a nagynénémnél voltam. A
nagynéném férjével megittunk 12 kvart whis-
kyt. Ott ültünk és négy napon keresztül csak
ittunk. Aztán az utolsó éjjelen felkeltem és
kirohantam a világba. Majdnem megõrül-
tem. Teljesen megszállott lettem a piától,
drogoktól.

Már jártam a Véneknél, de sose találkoztam
gyógyítóval. Már láttam embereket, akik in-
dián utat követtek, és voltak szervezetek a
Feketeláb kultúrában. Mindezeket láttam, és
részt vettem a szertartásaikban, de sose talál-
koztam egy gyógyítóval, és még mindig
ugyanabban az állapotban voltam. Még
mindig küzdöttem azzal, aki voltam.

Ezen a végponton elmentem a gyógyítóhoz.
Amikor a házához értem, akkor törtem össze
teljesen. Nem tudtam a gyógyító sámán sze-
mébe nézni, és halálosan féltem. Aztán be-
mentünk az izzasztókunyhóba, és ott a Te-
remtõ megérintett. Bejött a tudatomba.
Majdnem 6-7 év után elõször végre képes
voltam arra koncentrálni, hogy ki vagyok.
Elvette azt a szörnyû érzésemet, ami addig
bennem volt, béke költözött a szívembe, és ez
segített meggyógyulnom. És attól fogva ezen
az úton járok.

Az elsõ házasságom része volt a küzdelem-
nek. Elvesztettem a családomat az alkohol-
lal való visszaélésem miatt. Négy gyermekem
van az elõzõ házasságomból. A feleségem-
mel, Libbyvel 1987-ben találkoztunk, és el-
döntöttük, hogy ezt az utat járjuk. Elõször ki-
józanodtunk, és azóta ezt az utat járjuk, a mi
utunkat. Ha õ nem lett volna, nem hiszem,
hogy itt lennék. Õ egy nagy része az életem-
nek. Három gyönyörû gyermekünk van.
Összesen 11 gyermekünk van együtt, és hét
unoka. Már értem, hogy azok a dolgok, amik
történtek velem sok évvel ezelõtt, a fiatalsá-
gomban, azért voltak, mert a Teremtõnek
volt egy útja a számomra. És valóban megta-
pasztaltam néhány dolgot az életemben.
A Vének és a spirituális vezetõk, akikhez
mentem, mind azt mondták, hogy amikor
felveszed a pipát, hogy eszközként használd
az imához, nem önmagadért veszed fel, ha-
nem az egész emberiségért. Azóta ezt tudom.
Sok naptánc-szertartást csináltunk végig.
Minden tavasszal elmegyünk a hegyekbe böj-
tölni. Minden nap van valami újdonság,
amit tanulunk, és ez egy örök folyamat.
Nem vagyok tökéletes emberi lény. Megvan-
nak a hibáim, és nem vagyok guru. Sosem
akarok ilyen fényben feltûnni. Csak egy egy-
szerû emberi lény vagyok, aki olyan utat ka-
pott, hogy segítsen másokon.”

Az izzasztókunyhó
Az izzasztókunyhót az indián kultúrában
gyógyítás testi-lelki megtisztulás céljából
használják. A beavatásnak ez az elsõ lép-
csõje. Az izzasztókunyhós szertartást meg-
elõzi a személyes beszélgetés a kunyhót ve-

zetõ gyógyítóval. A kunyhót együtt építik
meg, együtt gyûjtik a máglyához a fát és a
köveket. A vörösre izzított köveket a kuny-
hó közepén lévõ gödörbe rakják. Azt
gyógynövénnyel hinti, majd vízzel locsolja
a szertartásvezetõ. Közben dobolnak, éne-
kelnek a résztvevõk, s megidézik az õsök, a
nagyapák és nagyanyák szellemeit, s kérik
tõlük a gyógyító erõt.

A látomáskeresés
Ez a következõ fokozat, az indián kultúrá-
ban a felnõtté válás szertartása. Felnõtt-
korban az útkeresésben, önmagunk és a vi-
lág megismerésében, az univerzumban lé-
võ helyünk megtalálásában segít. A láto-
máskeresés szertartása négynapos böjt. Az
elsõ napot és estét a táborhelyen tölti min-
denki, aki részt akar venni a szertartáson,
ahol felajánlásaival megkéri Devalont,
hogy legyen segítségére a szertartás során,
és ahol Devalon tanítást ad minden tudni-
valóról a továbbiakat illetõen, majd
kivonulnak az ebben résztvevõk a hegyre,
ahol legalább három napot egyedüllétben
töltenek.

Naptánc

A naptánc a törzset összetartó legnagyobb
szertartás. A nemzetségek ott vették szám-
ba egymást, a rokonok ott találkoztak.
Amíg elõkészítették fiaikat a kemény pró-
bát jelentõ táncra, a varázsló és a törzs
öregjei egyéb fontos szertartásokat is
elvégeztek.
A naptánc az ifjak bátorságának próbaté-
tele volt. G. Catlin, aki a Felsõ-Missouri vi-
dékén járva látta a szertartást, így írta le:
„Négy nap, négy éjjel virrasztanak és böj-
tölnek az ifjak. A negyedik napon délidõ-
ben az elõzõ évben avatott harcosok vág-
tatnak be a táborba, zöld lombokat húzva
maguk után, amikkel a varázsló jelére a
naptánc sátorát fogják beborítani. Valami-
vel késõbb két, ünnepi díszbe öltözött lány
nyargal a tábor közepére. Egy sasfészket
hoznak, amelyet a naptáncoszlop tetejére
erõsítenek. Közben a harcosok sípokkal,
csörgõkkel és dobokkal, vad lövöldözéssel
csapnak irtózatos zenebonát.
Megjelenik a naptánc asszonya, és helyet
foglal a varázsló oldalán... Az ifjak, akik
ezen a napon vetik magukat alá a naptánc
szertartásának, sorra az asszony elé járul-
nak, és hozzáhajolnak, hogy fekete festék-
kel kenje be arcukat és csuklójukat. Ekkor
a varázsló hirtelen felugrik, felkapja a sas-
fészket, odamegy a naptáncoszlophoz, és
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tenyerével fekete karikákat fest rá. Ami-
kor az oszlop hegyéhez ér, takaróját a fejé-
re húzza és az oszlopra erõsíti a sasfészket.
Öt idõsebb harcos siet elõ, megragadják a
földön heverõ oszlopot, és az elõre elkészí-
tett lyukba állítják. A varázsló néhány má-
sodpercig fenn csüng a hatalmas oszlop
tetején, majd takaróját széjjeltárva való-
sággal lerepül a földre.
A dobok elhallgatnak, néma csendben vá-
rakozik a tömeg. Hosszú, éles kés villan a
varázsló kezében. Többször beletartja a
kis varázstûzbe, az ifjak pedig sorra elébe
járulnak. A fiatalok mukkanás nélkül tû-
rik, amint a varázsló és segédei (néhány
idõsebb harcos) két ujjal felcsípik mellü-
kön a bõrt, két vágást ejtenek rajta, és
hosszú bölénybõrszíjat fûznek át a felvá-
gott mellizmokon. A szíj végét pedig a nap-
tánc oszlopához kötözik.
Az ifjak kezdetben lassú, majd egyre gyor-
suló ütemben elkezdik táncukat. Dobok
morajló dübörgése kíséri a naptáncéneket.
Most már az egész törzs együtt énekel.
Mindenki táncol, miközben az oszlophoz
kötözött csikó harcosok nagyokat ránta-
nak a szíjon, hogy az minél elõbb kiszakad-
jon a mellükbõl.
Sokszor elõfordul, hogy órák telnek el így,
s ha az ifjú meghal, vagyis elájul, leoldják,
de próbája még korántsem ért véget.
Amint magához tér, az utolsó futás szer-
tartásában lobogó sörényû musztánghoz
erõsítik, és egy idõsebb harcos addig nyar-
gal vele körbe-körbe, míg a bölényszíj ki
nem szakad a mellébõl. A varázsló gyorsan
gyógyfüvet tesz a vérzõ sebre, s a fájdalom-
tól meggyötört ifjú apja és anyja karjaiban
támolyog haza családja tipijébe. Harcossá
avatta a véres próba!”
A naptánc kegyetlen, de szükséges erõpró-
ba volt, hogy a harcossá fogadott ifjú bát-
ran nézzen szembe a prérin leselkedõ ve-
szedelmekkel. Legyen állhatatos és kitar-
tó! Vadászatokon viselje el a nélkülözést, a
harci ösvényen járva pedig legyen elszánt!
Ne ismerjen félelmet, bátran állja a kíno-
kat és minden szenvedést!
Ma is felállítják az õsi tipiket, tüzeket gyúj-
tanak az éjszakában, és eltáncolják régi
táncaikat. Hatalmas, több napon át tartó,
látványos, sok embert érintõ megnyilvánu-
lásai ezek a találkozók az utóbbi évtize-
dekben újraerõsödõ indián önazonosság-
nak.
Magyarországon is vezetett naptáncot
Devalon a Börzsönyben. Errõl film is ké-
szült.

A mi szertartásunk
Modern, elidegenedett világunkban külö-
nösen nagy jelentõségû ennek az õsi tudás-
nak az átélése. Megtapasztalhattuk ma-
gunk is, hogy a mi kultúránkban elemi erõ-
vel hatnak ezek az õsi hagyományok, és se-
gítenek abban, hogy elveszett lelkünket új-
ra megtaláljuk.

A helyszín mesés környezetben, Nagybör-
zsöny település felett, egy fákkal övezett,
patakparti tisztás volt. Míg Devalon a hegy
különbözõ pontjain négy napig étlen-
szomjan meditáló látomáskeresõket meg-
látogatta, mi elõkészítettük az izzasztó-
kunyhót a szertartásra. Az elõttünk járók
által megépített izzasztókunyhó közepén
lévõ gödörbõl kiszedtük a régi köveket,
azokat a tûz köré hordtuk, s hoztunk új kö-
veket, amelyeket a közben megérkezõ sá-
mán vezetésével szertartásosan a megra-
kott máglya közepén felhalmoztunk, majd
áldás, szentelés, pipadohánnyal való meg-
hintés után meggyújtottuk a tüzet.
Míg a máglya leégett, Devalon mindenki-
vel külön-külön beszélgetett a szertartás
elõtt, s akkor átadtuk neki ajándékainkat:
egy csomag pipadohányt és egy természe-
tes anyagból készült, színes, lepedõnyi tex-
tildarabot. E kellékek a szertartás részei
voltak. A környezet, a várakozással teli
hangulat és Devalon rendkívül nyitott sze-
mélyisége megkönnyítette számunkra,
hogy igazán megnyíljunk, s e beszélgeté-
sekben feltárulhassanak legmélyebb élet-
kérdéseink, létkérdéseink. Ezek a beszél-
getések készítettek fel bennünket a kuny-
hózás szertartására. Utána valamennyien
fürdõruhára vetkõzve, a négy égtáj felé kö-
szönve bevonultunk a „tipibe”, vagyis az
izzasztókunyhóba. Egyik társunk, aki a
tûzmester feladatát kapta, egyenként be-
hordta a vörösen izzó köveket, és az ajtó
bezárása után elkezdõdött a négy szakasz-
ból álló szertartás.
Az elsõ, lélektisztító szertartáson igazi ha-
lálfélelmet éltünk át. A levegõ égette a tü-
dõnket, amit csak a köveken parázsló
gyógynövények illata, a dobolás ritmusa és
a sámánének enyhített, s végül a közös
éneklés segített bennünket, hogy szembe-
nézzünk a saját halálfélelmünkkel. Milyen
jó volt utána a tisztáson át csörgedezõ je-
ges patakba belefeküdni! A jeges víz ezer
tüskével hatolt a pórusainkba, s ekkor már
bársonyos simogatásként éltük meg a lá-
bunkat csapkodó csalánok csípését is.
A második és a harmadik körben Devalon
dobszó és éneklés mellett az õsök szelle-
meit idézte meg, Õhozzájuk lehetett szól-
ni, s kérdéseket is lehetett hozzájuk intéz-
ni. Devalonon, mint médiumon át a kérdé-
sekre igen találó, húsba vágó válaszokat
kaptunk.
A búcsúkör után teljesen megtisztulva lép-
tünk ki a kunyhóból a tisztásra. Szívünket
elárasztotta a béke és nyugalom. A lenyug-
vó nap aranyló fénye ömlött le ránk. Utol-
jára még megmerítkeztünk a jeges patak-
ban, s felöltözve városi ruháinkba lassan
szedelõzködtünk. Indulás elõtt még utol-
jára átöleltük egymást, és éreztük, hogy
egy vagyunk a Mindenséggel. Eltûntek a
félelmek, szorongások, s tudtuk: õseink
szelleme segít bennünket földi utunkon.
A tisztáson egyre hosszabbra nõttek az ár-
nyak. Friss harmattal szállt le az este.

Hargitai Lajos

Pályázati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete (7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2., 06 /25/ 520-260) pályázatot hirdet a

II., IV. és V. számú
KÖRZETI VÉDÕNÕI

munkakörök
betöltésére határozatlan idejû közalkalmazotti

jogviszonyban.
A munkavégzés helye: a II. és V. körzet eseté-
ben Sárbogárd, Ady Endre út 126., illetve a IV.
körzet esetében Köztársaság út 151.
A pályázat benyújtásának határideje, helye:
— az Egészségügyi Közlönyben történõ megje-
lenést követõ 30. nap, azaz 2009. május 23.;
— a pályázatokat Juhász János polgármester
részére kell benyújtani a fenti címre.
Az állás betöltésének legkorábbi idõpontja:
a pályázat elbírálását követõen azonnal.

Juhász János polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a Sárbogárd—Sárkeresztúr 22
kV-os gerincvezeték felsõkörtvélyesi leágazás
átépítésével érintett szomszédos ingatlanok tu-
lajdonosait, valamint az ezen ingatlanokkal ren-
delkezni jogosultakat, hogy az E.ON Dél-dunán-
túli Áramhálózati ZRt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a)
megbízásából a Közép-dunántúli Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõ-
ség a Sárbogárd—Sárkeresztúr 22 kV-os ge-
rincvezeték felsõkörtvélyesi leágazása átépíté-
sének elõzetes vizsgálati eljárását lezáró hatá-
rozatát kiadta.
A RONEKO KFT. által készített terveket, térké-

peket és egyéb dokumentumokat Sárbogárd
város polgármesteri hivatalában (Sárbogárd,
Hõsök tere 2., építési hatóság) ügyfélfogadási
idõ alatt megtekinthetik.
A határozat ellen a közléstõl, kifüggesztéstõl
számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet
élni.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ megbízásából:
Szõnyegi Lajos mûszaki osztályvezetõ

FELHÍVÁS
2009. május 9. napján

(szombat)

elektronikai hulladékgyûjtést

szervezünk a KÖZÉV Kft. közremûködésével a
településen. Felkérjük a lakosságot, hogy a ház-
tartásokban felgyülemlett használaton kívüli
elektronikus és elektromos háztartási gépeket,
készülékeket (fénycsõ, akkumulátor, szárazele-
mek kivételével) a jelzett napon helyezzék el

8—12.00-ig a Sárbogárd,
Árpád u. 108. alatti gyûjtõponton

elhelyezett konténerbe!

Polgármesteri hivatal, Sárbogárd
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Utazás Franciaországba
1. rész

Iskolánk immár 17 éve tart kapcsolatot francia iskolákkal. Tavaly
arról írhattam, hogy hogyan fogadtuk a francia diákokat, akik az
auxerre-i Saint Joseph gimnáziumból látogattak el hozzánk. Most
viszont arról szeretnék beszámolni, hogy miként láttak vendégül
minket Franciaországban.
Április 13-án gyülekeztünk a gimnázium elõtti parkolóban. Min-
denki izgatottan várta az indulást. Este 7 órakor érkezett meg a
buszunk, bepakoltuk a holmijainkat, elbúcsúztunk szüleinktõl és
testvéreinktõl, és nekivágtunk a nagy útnak. Utazásunk során át-
mentük Ausztrián és Németországon is, bár Németországból
nem sokat láttunk, mert mire odaértünk, besötétedett.

14-én délután 4 órakor érkeztünk Auxerre-be; itt már vártak ben-
nünket a francia diákok. Részt vettünk egy kisebb fogadáson,
ahol felolvasták, hogy milyen programok lesznek, és hogy ki kihez
kerül. Minden magyar diák kapott a fogadójától egy kis csomagot,
melyben úti céljaink rövid leírását olvashattuk. A tájékoztatás
után mindenki hazatért az õt fogadó családhoz.
Április 15-én a francia fõvárosba, Párizsba mentünk. Talán min-
denki ezt szerette volna a legjobban látni. Párizsban az elsõ állo-
másunk az Eiffel-torony volt. Élõben még szebb, mint a képeken.
A harmadik szintig mentünk fel. Az Eiffel-torony megcsodálása
után a buszról láthattuk a Champs Elysées-t és a Diadalívet is.
Ezek után kaptunk egy kis szabadidõt. Ez alatt az idõ alatt a
Montmartre-on sétáltunk, vásároltunk, és aki akarta, megnézhet-
te a Sacré-Coeurt. Délután ellátogattunk a Notre Dame-hoz,
amit kívülrõl, belülrõl megnéztünk. Tényleg nagyon szép volt. De
az egész napos programok közül az esti program volt a legjobb,
amikor hajókáztunk. A hajóról még több mindent láthattunk. A
francia járókelõk nagyon aranyosak és kedvesek voltak, mert mi,
magyar turisták lelkesen integettünk a hajóról a parton lévõknek,
akik viszonozták üdvözlésünket. Akkor este nagyon késõn értünk
haza.

Csütörtökön Guédelonba és Saint-Fargeau-ba látogattunk el.
Délelõtt egy várépítést tekinthettünk meg, amelyhez semmilyen
modern eszközt nem használnak, csak a középkorban is használt
kellékeket veszik igénybe. Ez igazán érdekes és egyben furcsa is
volt. A várépítés megtekintése után még ugyanitt kaptunk ebédet,
ami nekem például egyáltalán nem ízlett, de lehet, hogy csak az én
tetszésemet nem nyerte el. A Saint-Fargeau kastély volt a követ-
kezõ célunk. Maga a kastély nagyon szép volt, de a hozzá tartozó
park volt a legszebb!

Handa Edina 11. c

2. rész
A negyedik napon, pénteken a délelõttöt az iskolában töltöttük,
ahol meglátogathattuk a francia- és az angolórákat. Náluk az ok-
tatás másként folyik, mint hazánkban. A diákok reggel 8 órától
délután 5 óráig vannak iskolában. Egy tanóra 55 percig tart. Az
évközben a szüneteik hosszabbak, emiatt a nyári szünetük rövi-
debb.
Ebéd után Auxerre város lélegzetelállító katedrálisát látogattuk
meg. A plébános úr, aki körbevezetett minket az épületben, az
Auxerre-i futballcsapat tiszteletbeli elnöke. Ezután megmutatta
nekünk a csapat stadionját is.
Péntek este tartottuk a soirée-t, ahol a két iskola tanulói mûso-
rokkal kedveskedtek egymásnak. Az estét francia néptáncosok
nyitották meg, majd egy rövid mûsort adtak elõ a francia diákok.
Paul Verlain Õszi sanzonja nyitotta mûsorunkat, elõször franciá-
ul, majd magyarul. Ezután egy matekóra paródiáját adtuk elõ
franciául, ami osztatlan sikert aratott. Ezt követõen két magyar
népdalt adtunk elõ franciául, és egyet magyarul. Az estet a
Saint-Joseph iskola tanulói által alapított együttes zárta.
Másnap reggel megtekintettük a Caves de Baillyt, ami egy hatal-
mas borospince, ahol különleges borokat tudtunk szuvenírként
vásárolni. Ezután egy hosszabb pihenõ következett, amikor pikni-
kezhettünk és sportolhattunk. Majd látogatást tettünk az
Arcy-sur-Cure-ben, ahol cseppkõképzõdményeket és õskori fal-
festményeket csodálhattunk meg. A délutánt Vézelay városában
töltöttük. Egy gyönyörû bazilikát néztünk meg, majd a modern
mûvészetek múzeumát jártuk körbe, ahol két magyar mûvész ké-
peit is megnézhettük.
A vasárnap a családi nap volt, így azt mindenki a fogadójának a
családjával töltötte.

Az utolsó napon, hétfõn az iskolában találkoztunk, ahonnan el-
mentünk vásárolni, hogy mindenki meg tudja venni az utolsó
ajándékokat is. Délben az iskola udvarában piknikeztünk, majd 2
óráig, amíg meg nem érkezett a busz, sportoltunk. Fájó szívvel el-
búcsúztunk fogadóinktól és szüleiktõl, azután az egy hét után,
amit ebben a csodaszép országban tölthettünk.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani tanárainknak: Németh-
né dr. Müller Viktória tanárnõnek, Jákob Zoltán tanár úrnak,
akik a mûsorra felkészítettek minket, valamint kísérõinknek:
Horváth Veronika tanárnõnek és Müller Csaba tanár úrnak.
Külön köszönjük a szponzoraink által nyújtott segítséget, ami
nagymértékben hozzájárult utazásunk sikeréhez. Szponzoraink
voltak: a „Volt diákok az Alma Materért” Alapítvány, Suzuki
Barta 2000 Kft., Sáfrány Pékség, Domján Pékség, valamint a
Gréta Bútorbolt. Sofõrjeink, Zab János és Balog Sándor fáradha-
tatlanul rótták az utat — köszönjük a kényelmes és biztonságos
utazást!
Õszintén reméljük, hogy az immár harmadik éve tartó együttmû-
ködés még sokáig fennmarad, és lesz még alkalmunk újabb kirán-
dulást tenni Franciaországba!

Suplicz Dóra 10. b

Az épülõ guédeloni vár

A sétahajózásra várva

Indulásra várva
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Fogatok futama Sárbogárdon
40 hajtó indult a fogatok idei, immár 14.
sárbogárdi versenyén, mely (a fõ támogató
után) a Mentes Autóház Kupa nevet viseli,
és melynek a hagyományokhoz híven most
is az Ifjúsági park adott otthont a hétvé-
gén. Az idõjárás — a szél ellenére — ked-
vezett a résztvevõknek és a szervezõknek,
hiszen egész nap hétágra sütött a nap. Így a
hintók futamát már délelõtt is szép számú
nézõ kísérte figyelemmel, akik közül töb-
ben is szinte törzsvendégei az esemény-
nek. De a hajtók között is sok ismerõst
üdvözölhettünk.

A kialakított versenypálya nagy ügyességet
kívánt az egyébként rutinos versenyzõktõl,
mert több éles fordulatot is kellett itt-ott
venni. Az egyik fogat kicsit ki is sodródott,
ám szerencsére erõs kézben tartotta a haj-
tó a lovakat és a helyzetet, így nem lett bo-
rulás.
A versenypályán kívül sajnos volt egy kel-
lemetlen összezördülés, aminek orvosi

ügyelet lett a vé-
ge az egyik hajtó
számára. Egyéb-
iránt zökkenõ-
mentesen zajlott
a rendezvény.
A fordulók közti
szünetekben a
közönség a kézmûvesek, árusok pálya kö-
rül felállított pavilonjainál múlathatta az
idõt. Az ebédidõ, illetve rövid szieszta alatt
— a korát és lovas tapasztalatait tekintve
sem mai csirke — Atom Anti tartott bemu-
tatót póniötösével, majd csodás négyes fo-
gatok vonultak föl a gyepen. A gyerekek
mulatsága, a malacfogóverseny sem ma-
radt el, sõt, háromszor is futtatták a sze-
gény állatot, mire igazságos eredmény
született. A szerencsés malacfogó Németh
Roland lett.

A sárbogárdi lovasok közül heten indultak
a megmérettetésen, de Sárkeresztúrt is

több hajtó képviselte. A környékbeli tele-
pülésekrõl Káloz, Mezõszilas, Nagylók és
Sárszentágota hajtói tisztelték még meg a
rendezvényt.

Az eredmények a következõk lettek.
Akadályhajtásban 1. Magyar Zoltán
(V.SZ.SE), 2. Forró Tibor (Tab), 3. Guthi
Béla (Mezõszilas), 4. Baranyai László
(Sárszentágota), 5. Vadócz Zsolt (Káloz),
6. Tóth Imre (Sárbogárd).
Vadászhajtásban 1. Ágoston Gyula (Bala-
tonlelle), 2. Viszus Szabolcs (Fülöpháza),
3. Magyar Zoltán (Marcali), 4. Baranyai
László (Sárszentágota), 5. Kalamár László
(Beremend), 6. Vadócz Zsolt (Káloz).
A napra a gazdag tombola tette föl a koro-
nát, ahol véletlenül kisorsolták az egyik fõ-
szervezõ, Gosztola József értékes, sok ver-
senyt megért ostorát is. A fõdíjat, egy csi-
kót, Hérincsék nyerték.

Hargitai Kiss Virág

Miklósi hírek
A híreket az iskola újságíró szakkörösei készítették (Varga Júlia, Szabó Tünde,
Farkas Anna, Gebhardt Éva, Brúzsa Anna, Zsigri Nikoletta, Lak Vivien és György
Letícia) Zelmanné Varga Zsuzsanna tanárnõ vezetésével. A foltvarró kör tagjai-
nak nevében Kristófné Juhász Ildikó nyilatkozott.
A sárszentmiklósi könyvtár és klub épületében 2009. április 17-étõl tekinthetõ meg
Szín- és formavilág címmel egy varázslatos kiállítás. A kiállítók: Macsim András,
Molnár Orsolya, Tóth Gyula, Varga László és Zocskár András. A festõk mellett be-
mutatkoznak a Sárfoltok foltvarró kör tagjai: Boldis Mária, Frölich Istvánné, Kele-
men Béláné, Kristófné Juhász Ildikó, Kutassy Józsefné, Nagy Györgyné, dr. Pátzay
Istvánné, Tatár Mihályné, Varga Lászlóné is.
A kiállítás ünnepélyes megnyitója 2009. április 17-én, pénteken, 19 órakor volt. A
megnyitón közremûködtek: Zocskár Dóra, Dizseri Barnabás, Fövényi Máté és Me-
zõ Bálint, akik gitárjátékukkal és énekhangjukkal tették élvezetessé a programot.
A miklósi kiállítást már hatodik alkalommal rendezik meg. Varga László és
Macsim András tájképekkel mutatkoznak be, Tóth Gyula geometriai motívumo-
kat ábrázolt, Zocskár András kerámiaképeit hozta el, Molnár Orsolya pedig külön-
bözõ állatfigurákat bemutató alkotásokkal képviselteti magát.
A foltvarró kör tagjai közösen készítettek nagyméretû ágyterítõket különbözõ min-
tákkal; fák, gombák, falevelek és virágok is megjelennek a szöveteken. A szakköri
tagok szószólója Kristófné Juhász Ildikó volt, aki elmesélte, hogy 2006 szeptembe-
rétõl vannak együtt, szerda esténként szoktak összegyûlni, nyaranta pedig rendsze-
resen találkoznak Dunaújvárosban és Dunaföldváron foltvarrósokkal, ahol új
technikák tanulására nyílik lehetõségük. Ildikó néni kedvenc munkafolyamata a
lefûzés, ez tartja össze a varrást.
A kiállítás, melyre mindenkit nagy szeretettel várnak, május 3-áig tekinthetõ meg a
Sárszentmiklósi Általános Iskola klubkönyvtárában.

SAK-HÍREK
Hazai asztaloknál folytatódott a megyei I. osz-
tályban játszó csapatnak a bajnokság; a bicskei
csapat volt az ellenfél április 24-én 18 órakor.
Az egyik páros Németh János—Lajtos József,
míg a másik Csizmadia János—Szõnyegi Tibor
felállásban játszott. A Németh—Lajtos páros
simán vette az akadályt, és úgy nézett ki, hogy a
Csizi—Szõnyegi páros is simán nyerni fog, mert
vezettek 2-0-ra. Ezt így gondolták õk is, mert ki-
engedtek egy kicsit, és rögtön 2-2 lett az ered-
mény. Innét pedig már sima út vezetett a
vereségig, és az ellenfél nyert 3-2-re.
Az egyéni mérkõzések szerencsére jobban ala-
kultak, és a játékosok is jobban koncentráltak,
hozták a mérkõzéseiket. Németh Jani, Szõnyegi
Tibi és Csizi is remek formában voltak, és há-
rom-három egyéni mérkõzést nyertek. Lajtos
Józsi kicsit visszafogottabban játszott, de így is
két mérkõzést tudott nyerni. A végeredmény
ennek megfelelõen 12-6 lett a sárbogárdiak
javára.
Most rövid szünet következik, a következõ ha-
zai mérkõzésre május 16-án kerül sor. Ez NB
III-as forduló lesz, a Veszprém csapata látogat a
sárbogárdi „arénába”. Minden érdeklõdõt vár a

SAK csapata
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Orvosi rendelések Sárbogárdon
Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83., 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)
460-165: 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.
Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet. Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06
(25) 460-163.

Gyermekorvosi körzetek
I. Dr. Mányoki Lídia: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25) 460-163, H:
13-15, K: 9.30-10.30, tanácsadás kedden: 10.30-12, Sze: 11-12, Cs:
13-15, P: 12-14.
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.

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 érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

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

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügy-
félszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490. (Havonta közöljük)

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.
Elhullott állatot mind a polgármesteri hivatalban, mind Sárközy Károly gyep-
mesternél be lehet jelenteni 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 nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-20.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

Ha közúton...
(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 ese-
tén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hív-
ható 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: 06 (20) 920 5776

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 bizott-
ság elnöke: Juhász János a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 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., 06 (25) 234 841.

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

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, 15-20-ig, május 4-én a rendelés szünetel.
Gégészet: minden kedden és pénteken, 9-12-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A be-
tegellátás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órá-
jában új beteget nem fogadnak.
Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõn és pénteken 8-14-ig, kedden szünetel a rendelés, szerdán
és csütörtökön 7.30-13.30-ig, május 4-én a rendelés szünetel.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-18-ig.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés, tüdõszûrés: hétfõn, kedden, pénteken
8-14-ig, csütörtökön 12-18-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig.
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Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai

Módszertani Intézménye pályázatot hirdet

ISKOLATITKÁRI MUNKAKÖR
BETÖLTÉSÉRE.

Pályázati feltételek: Középiskola/gimnáziumi végzettség.
Titkársági munkakörben szerzett, legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.
Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások).
Magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
Felsõfokú képesítés, elektronikus iktatási rendszerek kezelõi ismerete.
Elvárt kompetenciák:
Jó szintû kommunikációs készség, pontos, precíz munkavégzés, hatékony
idõgazdálkodás, sokrétû feladatvállalás, felelõsségteljes hozzáállás.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának feltételei:
Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget iga-
zoló dokumentumok megküldése.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton (Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Is-
kolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménye 7000 Sárbogárd, József A. u. 20.).
Elektronikus úton igazgato@kossuth-sbogard.sulinet.hu e-mail címen ke-
resztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. május 15.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2009. május 20. napjától tölthetõ be.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi idõpontokban és telepü-
léseken karbantartási munkákat végzünk 9-14 óra között:

2009. április 30-án Középbogárd–Dég-Újtelep glóbuszmosás
2009. május 5-én Lajoskomárom glóbuszmosás
2009. május 6-án Lajoskomárom medencemosás
2009. május 7-én Dég glóbuszmosás
2009. május 8-án Igar-Vámszõlõhegy medencemosás
2009. május 11-én Sárbogárd–Kislók glóbuszmosás
2009. május 12-én Sárszentmiklós glóbuszmosás
2009. május 13-án Sárbogárd–Nagyhörcsök medencemosás
2009. május 14-én Aba medencemosás
2009. május 15-én Soponya medencemosás
2009. május 18-án Nagylók medencemosás
2009. május 19-én Nagylók glóbuszmosás
2009. május 20-án Hantos glóbuszmosás
2009. május 21-én Sárosd medencemosás
2009. május 22-én Sárosd glóbuszmosás
2009. május 25-én Szabadegyháza medence-

és lakótelepi glóbuszmosás
2009. május 26-án Szabadegyháza falusi glóbuszmosás
2009. május 27-én Perkáta medencemosás
2009. május 28-án Perkáta glóbuszmosás

Ezeken a napokon az adott településen megszokottnál kisebb víznyomás,
esetleg idõszakos vízhiány várható. A munkálatok miatt a szolgáltatott
ivóvíz kissé zavarossá válhat, mely az egészségre nem ártalmas. A zava-
rosságot okozó anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.
Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük fogyasztóink türelmét és megérté-
sét.

FEJÉRVÍZ ZRt.

Jogosult állatorvosi és betegellátási
ügyelet 2009. május hó

A belföldi szállítást is végzik.
I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,

Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres

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

május 9-10.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156.,
06-30-5208-877;

május 16-17.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30/a.,
06-20-3557-213;

május 23-24.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd, Ady E. út 50.,
06-20-4719-054;

május 30-31.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62.,
06-30-9398-629.

II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza

május 1-2-3.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30.,
06-30-9939-404;

május 9-10.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-9749-065;

május 16-17.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a.,
06-30-6393-977;

május 23-24.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-9749-065;

május 30-31.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404.
A hatósági állatorvosi ügyelet a 06-30-9563-168 számú telefonon ér-
hetõ el. (I–II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas, Dég, Lajosko-
márom, Mezõkomárom, Szabadhídvég, Pélpuszta)

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

MAJÁLIS
az Ifjúsági parkban

Sárbogárd, 2009. május 1.

10 órától: halászléfõzõ-verseny

13 órakor: a FÜBE civil szervezet meghívja
egy tányér babgulyásra!

14 órakor: a halászléfõzõ-verseny
eredményhirdetése;

15 órakor: kézmûves-játszóház;

16 órakor: a Ten Dance Táncklub bemutatója;

17 órakor: a Capuccino együttes mûsora;

18 órakor: Aradszky László énekel;

19 órakor: Sramlikings;

20 órakor: utcabál a Melódia zenekarral.

Szeretettel vár mindenkit
Sárbogárd Város Önkormányzata!
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Duna-Mount Bajnokság U11
Április 23-án, csütörtökön a második tavaszi fordulót játszotta
U11-es csapatunk. Hazai pályán Mezõfalva volt az ellenfél. Az el-
múlt egy év egyik legszebb mérkõzésén magabiztos gyõzelmet
arattunk. Dicséretet érdemel az egész csapat.

LSC Sárbogárd—Mezõfalva 11-0 (5-0)
Csapatunk: Simon Csaba, Demeter Dávid, Barabás Tamás, Kiss
Roland, Buzás Ádám, Molnár Tamás, Fekete Patrik, Ratalits Dá-
vid, Szente Máté, Husvéth Tamás, Varga Máté, Wessely Adrián,
Szabó Ádám, Gödér Gergely, Kovács Roland.

Férfi kézilabda megyei I. osztály

Dunaújvárosi AC—Sárbogárd
31-26 (15-12)

Vezette: Babiczky, Dobos.
Sárbogárd: Németh I. — Nacsa (1), Balogh (10), Pluhár (1), Né-
meth II. (2), Bodoki II. (8), Szabó J. Zsolt (1).
Csere: Hegedûs (1), Szabó, Baki (2), Szarka. Edzõ: Bodoki
György.
Dunaújvárosban vendégeskedtünk a hétvégén. Az elsõ félidõ kö-
zepén vezettünk három góllal. Sajnos utána három gólt kaptunk
emberfölénybõl. Most Balogh és Bodoki hozta az igazi jó formá-
ját, sõt, Balogh még a mindig kritikus büntetõket is belõtte. Vi-
szont most Nacsa volt halványabb a szokottnál.
A kapuban Németh I. nagyon jól kezdett, aztán már egy átlagos
teljesítményt tudott nyújtani, ami nem rossz, de idegenben bravú-
rokra van szükség a gyõzelemhez. Azért örüljünk, hogy sérülés
után egyáltalán vállalta a játékot.
Amit meg kell még jegyezni, hogy nagyon hiányzott Takács Lajos
rutinja a csapatnak.
Az eddigi dunaújvárosi csapatok elleni meccseinket dunaújvárosi
bírók vezették. Kivétel a mostani, ahol a megyeszékhelyrõl jött
sporik fújták a sípot.
Kicsit újak vagyunk még a megye kézilabdázásának térképén,
úgyhogy nemcsak játékban, de sportdiplomáciában is fejlõdnünk
kell. A lényeg, hogy talán nagyobb önbizalommal és jóval keve-
sebb hibával lett volna esélyünk.
A hétvégén, szombaton, 18 órakor a Dunaferr jön Sárbogárdra.
Ez a mérkõzés a tapasztalatszerzés és a tanulás jegyében fog lezaj-
lani érzésem szerint.
Aztán jönnek az igazi rangadók, ahol már pontokat kell szerezni,
nevesítve: vendégünk lesz a Martonvásár és a Rácalmás csapata.
A mérkõzések helyszíne változatlan, a Mészöly csarnokába vá-
runk minden érdeklõdõt, külön tekintettel a nyolcadik játéko-
sunkra, a „B” középre.

Rehák Sándor

2009. április 27. A bajnokság 8. fordulójában csapatunk Adony-
ban mérkõzött a helyi korosztályos csapat ellen. A 11 rúgott gól-
nál fontosabb, hogy a csapat tudatosan, a megbeszéltek szerint
játszott. Fegyelmezett védekezésbõl sokpasszos játékkal és hirte-
len ritmusváltásokkal kerültünk az ellenfél kapuja elé. U9-es ka-
pusunk, Ratalits Dávid ezúttal is bizonyította, hogy lehet rá szá-
mítani a „nagyobbak” között. A fiatalok szépen beépültek a csa-
patba (Husvéth, Szente, Wessely, Buzás). A „rutinosabb” játéko-
sok hozták a formájukat.

Adony—LSC Sárbogárd 1-11 (0-5)
Csapatunk: Simon Csaba, Demeter Dávid, Barabás Tamás, Kiss
Roland, Kovács Roland, Buzás Ádám, Molnár Tamás, Fekete
Patrik, Ratalits Dávid, Szente Máté, Husvéth Tamás, Wessely
Adrián, Varga Ádám.

Tabella:
1. DVSI 24 8 8 0 0 93 11
2. LSC Sárbogárd 21 8 7 0 1 73 12
3. Adony 9 7 3 0 4 34 56
4. Rácalmás 6 7 2 0 5 21 58
5. Heller UFC 3 6 1 0 5 17 40
6. Mezõfalva 0 6 0 0 6 2 63

Góllövõlista: 1. Balogh Ádám (DVSI) 32, 2. Kovács Roland (LSC
Sárbogárd 27, 3. Varga Ádám (DVSI) 12.

Pajor László, LSC Sárbogárd

2008/2009 MLSZ-NUSI-UPI Program
Április 26-án 10 órától a sárbogárdi labdarúgópályán zajlott a má-
sodik tavaszi forduló U7, U9, U11-ben. Alap, Cece, Sárszent-
miklós, Sárbogárd korosztályos csapatai mérték össze tudásukat.
Szép, napsütéses idõ, remekül elõkészített pályák, sok szurkoló —
minden adva volt a jó tornához. Érezték ezt a játékosok is, és
sportszerûen mindent beleadtak. A szülõk és szurkolók legalább
ennyire sportszerûen biztatták õket. Köszönet érte!
A programhoz híven nem hirdettünk végeredményt, de a legjob-
bakat oklevéllel és plusz csokival jutalmaztuk.
A tornán díjazottak:

Pajor László, LSC Sárbogárd

KISPÁLYÁS
LABDARÚGÓTORNA

Sárhatvanon 2009. május 1-jén
9 órától a focipályán.

Jelentkezni lehet a helyszínen,
vagy Baki Ferencnél (06 /70/ 3107 598).
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Sárszentmiklós—Sárosd 1-2 (1-2)
Sárszentmiklós, 300 nézõ, vezette: Szabó
János.
Sárszentmiklós: Papp A., Papp Z., Szabó
L., Palotás, Csanaki, Emperger (Vámosi),
Szarka, Huber, Markovics, Bakos, Beré-
nyi. Edzõ: Masinka.
Sárosd: Kálmán, Viniczai, Horváth, Rott-
mann, Hári (Szalai), Lengyel, Kargl, Zách,
Benczik (Kovács), Kajári, Imre (Baráth).
Edzõ: Hajnal Attila.
Szomszédvárak rangadójához képest meg-
lepõen kevés nézõ tekintette meg a mérkõ-
zést. Két csapat helyezését figyelembe vé-
ve számukra csak a gyõzelem volt az elfo-
gadható eredmény. A várakozással ellen-
tétben a vendégcsapat nem állt be véde-
kezni, mely szemmel láthatóan meg is za-
varta játékosainkat, mely — mint késõbb
kiderült — rányomta bélyegét az egész
mérkõzésre.
A vendégek részérõl a bátor támadójáték a
21. percben vezetett eredményre, mikor
Rottmann ártalmatlan szögbõl elvégzett

szabadrúgását kapusunk benézte, 0-1. 35.
perc: az ezen a napon mélyen maga alatt
teljesítõ védelmünk összehozott egy töb-
bek számára vitatható büntetõt, amelyet a
jó irányba vetõdõ kapusunk mellett szin-
tén Rottmann értékesített, 0-2. 42. perc:
Bakos szabadrúgását a kapu elé jól érkezõ
Szabó L. fejelte a hálóba, 1-2. Ebben a já-
tékrészben további említésre méltó ese-
mény nem történt.
A szünetet megelõzõen a környezetemben
állók beszélgetéseit hallgatva elhangzott
olyan megjegyzés, hogy a játékosaink hoz-
záállását tekintve bundaszagú a mérkõzés,
mert megfogalmazásuk szerint ennyire
rosszul még senki nem játszott csapatunk-
ból az elmúlt fordulókban. A bundával
nem, de a többi megjegyzéssel jómagam is
egyetértettem, mert szemmel láthatóan
olyan alapvetõ hibákat követtünk el, me-
lyek elõrevetítették vereségünket.
A második játékrész a várakozásnak meg-
felelõen alakult a gólt leszámítva (mely

nem született), mert folyamatos nyomás
alatt tartottuk a sárosdi védelmet, de ki-
hagytuk a kihagyhatatlant is, melynek kö-
vetkeztében nem is érdemeltünk gyõzel-
met.

Összegezve a látottakat: egy alacsony szín-
vonalú mérkõzésen a nagyobb akarású
csapat nyert, és megérdemelten vitték el a
három pontot. Ismét beleestünk az ível-
getõs hibáinkba, melyek rendre pontatla-
nok voltak, ha véletlenül Berényihez men-
tek, õt a bõ labdakezelése miatt állandóan
szerelték.

Több szurkolóban megfogalmazódott,
hogy ha egy, a miénknél szemmel látható-
an szerényebb képességû csapat akarással
legyõz bennünket, akkor nem is érdemel-
jük meg, hogy a bajnokság végén a dobogó-
ra álljunk. Sárosd nem nyújtott semmi ext-
rát, de játékosaink úgy mentek, hogy kint-
rõl úgy tûnt, nem is egy sebességfokozat-
ban volt a két csapat. Nem kívánok nevesí-
teni, de volt olyan játékosunk, akire külön
figyeltünk, és számoltuk volna a szereléseit
és pontos passzait, de annyira elenyészõ
szám jött ki, hogy az említésre sem méltó,
pedig végigjátszotta a mérkõzést.

Hétvégén Abára látogatunk, remélem, egy
fejben rendbetett csapattal, mert az õszi,
nagyarányú gyõzelmünk miatt biztosan
visszavágásra készülnek.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Sárosd 0-2

Egy kifejezetten jó játékerõt képviselõ ifi
csapattól szenvedtünk vereséget, de ha
csak a ziccereinket értékesítjük, egy dön-
tetlent kihozhattunk volna a meccsbõl.

Szabó Béla

A Déli-csoport állása:
1. Rácalmás 21 14 5 2 52-27 47
2. Nagylók 21 13 3 5 60-32 42
3. Zichyújfalu 21 11 5 5 42-29 38
4. Alap 21 10 7 4 43-29 37
5. Dunapentele 21 11 1 9 51-43 34
6. Sárszentágota 21 9 7 5 39-36 34
7. Vajta 21 8 7 6 48-32 31
8. Soponya 21 8 4 9 42-32 28
9. Füle 21 6 6 9 47-53 24
10. Elõszállás 21 6 6 9 28-42 24
11. Perkáta 21 6 5 10 38-57 23
12. Kulcs 21 5 4 12 33-41 19
13. Besnyõ 21 3 8 10 26-36 17
14. Mezõkomárom 21 2 2 17 19-79 8

A Femol-csoport
eredményei:

Lajoskomárom—Káloz SE 1-3 (0-0)
200 nézõ, vezette: Kalmár J. Gólszerzõ:
Dörögdi, illetve Molnár, Szántó, Balogh.
Ifjúsági mérkõzés: 0-2.

Nagyvenyim—Cece 4-3 (1-3)
100 nézõ, vezette: Futó. Gólszerzõ: Esze-
nyi, Pukánszki, Borbély (2), illetve Hege-
dûs, Vábró, Simon. Ifjúsági mérkõzés: 2-3.

Jenõ—Enying 2-1 (1-1)
100 nézõ, vezette: Vitányi. Gólszerzõ: Né-
meth, Tóth, illetve Paluska L. Kiállítva:
Németh. Ifjúsági mérkõzés: 0-3.

Adony—Mezõfalva SE 1-0 (0-0)
150 nézõ, vezette: Dala. Gólszerzõ: Auer.
Ifjúsági mérkõzés: 0-4.

LMSK—Mezõszilas 2-3 (1-0)
80 nézõ, vezette: Termõ. Gólszerzõ: Máté,
Hornyák, illetve Bata, Fekete, Kutasi. Ifjú-
sági mérkõzés: 0-3.
Tác-Csõsz SE—Sárbogárd SE 0-2 (0-1)

50 nézõ, vezette: Hajcsár. Gólszerzõ: Sza-
bó, Kõvágó. Ifjúsági mérkõzés: 3-3.

A Roneko-csoport állása:
1. Alba Regia 23 19 2 2 45-15 59
2. Kápolnásnyék 23 15 1 7 48-23 46
3. Bicske 22 14 3 5 63-23 45
4. Sárszentmiklós 23 14 1 8 60-26 43
5. Pálhalma 22 12 5 5 43-22 41
6. Martonvásár 23 11 4 8 41-30 37
7. Sárszentmihály 23 11 5 7 43-44 32
8. Kisláng 23 9 5 9 35-34 32
9. Polgárdi 23 8 7 8 27-32 31
10. Sárosd 23 8 3 12 30-41 27
11. Pákozd 23 8 1 14 39-37 25
12. Szabadegyháza 23 7 3 13 31-47 24
13. Pusztavám 23 6 5 12 26-52 23
14. Aba-Sárvíz 23 5 5 13 25-55 20
15. Bakonycsernye 23 5 3 15 20-57 18
16. Etyek 23 4 1 18 34-74 13
A Sárszentmihálytól 6 büntetõpont levonva.

A Déli-csoport
eredményei:

Rácalmás—Elõszállás 6-1 (3-0)

Vezette: ifj. Bodri. Gólszerzõk: Antal (2),
Munkácsi, Hepp, Kiss, Szabó, illetve Nagy.

Nagylók—Soponya 2-1 (1-0)

Vezette: Kapitány. Gólszerzõk: Lendvai
G., Lendvai S., illetve Joó. Kiállítva:
Lendvai S., illetve Roszkopf, Fövenyi.

Vajta—Komárom 10-0 (1-0)

Vezette. Radócz. Gólszerzõk: Polyák S.
(3), Csajági (2), Kacz, Sinka, Szalai, Polyák
Z., Oláh.

Alap—Dunapentele 3-1 (1-1)

Vezette: Reinicz. Gólszerzõk: Bánóczki
(3), illetve Viola.

Kulcs—Sárszentágota 2-3 (1-1)

Vezette: Barta. Gólszerzõk: Simon, Feke-
te, illetve Krajcsovics (2), Álló. Kiállítva:
Dobos, Varjú, illetve Fazekas, Magyar.

A Femol-csoport állása:
1. Káloz 23 17 2 4 67-29 53
2. Baracs 23 15 4 4 52-24 49
3. Adony 23 15 - 8 70-41 45
4. Mezõfalva 23 14 3 6 50-20 45
5. Lajoskomárom 23 13 4 6 58-37 43
6. Seregélyes 23 12 2 9 54-34 38
7. Sárbogárd 23 11 3 9 36-39 36
8. Nagyvenyim 23 11 3 9 47-51 36
9. LMSK 23 7 9 7 39-41 30
10. Mezõszilas 23 8 5 10 42-52 29
11. Cece 23 7 7 9 32-33 28
12. Enying 23 7 6 10 37-49 27
13. Jenõ 23 7 6 10 41-59 27
14. Dég 23 4 6 13 24-51 18
15. Tác-Csõsz 23 1 5 17 20-61 8
A Kisapostag visszalépett a bajnokságtól.

Adó 1 %
Kérjük, hogy adója 1 %-ának felajánlá-
sával támogassa a sárbogárdi katolikus
templom és plébánia felújítását. Eddigi
adományaikat köszönjük! Isten fizesse
meg!

Adószámunk: 18490499-1-07.

Kuratórium
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Amatõr Kézilabda Diákolimpia — országos döntõ
Békéscsabán rendezték meg a hétvégén az V-VI. korcsoportos
középiskolásoknak az Amatõr Kézilabda Diákolimpia országos
döntõjét.
Harmincegy csapat vívott kemény harcot egymással a helyezése-
kért és az érmekért. A házigazdákat a Békéscsabai Evangélikus
Gimnázium leány- és fiúcsapata képviselte. Megyénket a lányok
mezõnyébõl a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium sportolói:
Csatári Regina, Csepregi Anna, Fûrész Tímea, Jákli Anita, Né-
meth Angéla, Kovács Orsolya, Léki Boglárka, Csikós Boglárka,
Bárányos Eszter, Goldberger Kitti, Hajba Norina képviselték.
Felkészítõ tanáruk: Virág Mária.
A sárbogárdi lányok meccsein hatalmas csatáknak, nagy küzdel-
meknek lehettünk tanúi. Oroszlánként küzdõ lányaink nem tud-
tak dobogós helyre jutni. Hiányzott 3 játékos, akikbõl 2 kulcsfigu-
ra volt. (Õk Franciaországban voltak tanulni. A harmadik sajnos
beteg volt.) Lányaink az utolsó percig küzdöttek, elég sok volt a
sérülés is. Ezeken a meccseken látszott a különbség a szinte sport-
iskolás ellenfelek és a mi lányaink között.
Lányaink kicsit elkenõdtek, hogy nem jutottak dobogóra, de az is
nagy teljesítmény volt tõlük, hogy egy kis iskola képviselhette me-
gyénket és városunkat egy országos döntõn, megelõzve megyénk
nagy és tehetõs iskoláit.

Szép volt lányok, csak így tovább! Jövõre majd sikerül!
A lányok eredményei:
1. Kiskunhalas, Bibó István Gimnázium
2. Gyõr, Apor Vilmos Katolikus Iskola
3. Ibrány, Móricz Zsigmond Gimnázium

Etelvári Zoltán

Esély a látássérülteknek

A LÁRKE (Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete)
tartott tájékoztatót tevékenységérõl, valamint a látássérültek szá-
mára rendelkezésre álló lehetõségekrõl az érdeklõdõknek az el-
múlt héten Sárbogárdon. Nemcsak az volt a célja a szervezetnek,
hogy bemutatkozzon, hanem az is, hogy e rendezvény révén is föl-
hívja a figyelmet: van még bõven tennivaló a valódi esélyegyenlõ-
ség megteremtése terén — a fizikális mellett ugyanis nagy szükség
van a mentális akadálymentesítésre is.
A szervezet 2003-ban alakult azon szándékkal, hogy segítséget
nyújtson a tágabb térségünkben élõ látássérülteknek. Az érdek-
védelem mellett jogsegély-szolgáltatással, rehabilitációval, lelki
tanácsadással, pályázatírással is foglalkoznak, és a látássérültek
részére rendkívül hasznos informatikai és más eszközök beszer-
zésében, használatában is közremûködnek.
A tájékoztatón megtudhattuk, hogy egy pályázat révén közel egy
éven át több ember rehabilitációját is tudják segíteni szakembe-
rek részvételével. Bemutatóanyagokat is hoztak magukkal a
rendezvényre.
A jövõben a LÁRKE többek között egy alapítványt szeretne lét-
rehozni az egyesület minél hatékonyabb munkáját segítendõ, il-
letve a megfelelõ segédeszköz-ellátáshoz egy bemutatótermet
szeretnének kialakítani.
A szervezet vezetõségének tagja egyébként Nochta Pál is, akit a
helyi közélet aktív részvevõjeként talán már többen is ismernek.
Az egyesület a következõ elérhetõségeken található meg: 8000
Székesfehérvár, Jancsár u. 11., tel.: 06(22 )318 700, www.larke.hu.

Hargitai Kiss Virág

Dancs Ferenc nyugalmazott
iskolaigazgató emlékére

Mélységes szomorúsággal és döbbenet-
tel fogadtuk a hírt a nagytekintélyû peda-
gógus, legendás iskolaigazgató, Dancs
Feri bácsi haláláról. Egy õszinte, a család-
jáért, a munkájáért, a hivatásáért, a tele-
püléséért élõ igaz embert veszítettünk el a
személyében. Neve elválaszthatatlanul
összeforrt a Sárszentmiklósi Általános Is-
kolával.
Hatvanegy évvel ezelõtt saját kérésére,
fiatal tanítóként jött haza, a szülõfalujába,
hogy aztán mintegy húsz év után igazgatója legyen felnevelõ iskolájá-
nak. Közben biológia-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. Kilenc
évig vállalta a Sárbogárdi Járási Tanács VB Mûvelõdésügyi Osztályá-
nak vezetését, ahol rengeteg tapasztalatot szerzett az oktatásügy terü-
letén. Ahogy egy 1997-es önéletrajzában írta, innét 1970. augusztus
1-jével szabadult, hogy régi iskolájához jöhessen ismét.
Mindenkit ismert. Következetes, ellenõrzõ figyelemmel irányította a ta-
nítást, a nevelést, érdeklõdõ, vigyázó szeretettel követte a sorsát tanít-
ványainak, beosztottainak. A hétköznapjaival, a tetteivel képviselte: az
iskola mindenek elõtt!
Példaértékû az egész élete, embersége. Sárszentmiklósiként büszke-
séggel tölt el, hogy tizenöt évig õ volt az igazgató a mi iskolánkban.
Szinte látom, ahogy szemöldökét összevonva, fejét kicsit ingatva, elné-
zõen mosolyog. Nem volt kenyere a cifra beszéd. Nem szerette a nagy
szavakat sem másokkal, sem önmagával kapcsolatban. De egy bólin-
tása felért a legnagyobb elismeréssel!
Karizmatikus vezetõ volt, aki elvárt, aki mindig többet és jobbat akart.
Négy tanterembe jött 1948-ban, és 16 tantermeset álmodott meg, mie-
lõtt elment 1986-ban.
Munkásságát az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, a Munka Érdemrend
ezüst fokozata, 2006-ban pedig Németh László-díj kitüntetésekkel is el-
ismerték.
Nyugdíjazása után sem szakadt el az iskolától. Tudtuk, éreztük a figyel-
mét, hozzánk tartozott. Soha nem lesz üres az õ széke a szívünkben az
évnyitókon és az évzárókon. Emlékét nagy tisztelettel és szeretettel
õrizzük!

Horváthné Mikuli Erzsébet
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Galambok
a konténeren

Múlt héten egyik olvasónk
jött be szerkesztõségünkbe,
és felháborodva mesélte,
hogy a József Attila utcai lakótelepen valaki egy pár szépen ki-
tollasodott galambfiókát tett ki a szemeteskonténer tetejére.
Szegény kis állatok már vagy két órája ott sülhettek a forró bá-
dogon, amikor rájuk talált. Valószínûleg egy galambpár fész-
kelte be magát az egyik erkélyre, és az ott lakót ez zavarta.
Két-három hét múlva kirepültek volna a galambok. Miért
nem várta meg az érintett lakó ezt a kis idõt? Miért kellett a
még önálló táplálkozásra képtelen kis jószágokat kitenni a
konténerre?
A panaszossal együtt elmentem a helyszínre, és fényképet is
készítettem a galambocskákról. Odatotyogtak hozzám, tátot-
ták a csõrüket, éhesek, szomjasak voltak. Nem volt szívem ott-
hagyni õket, így hát elvittem õket magammal egy, a konténer-
ben talált papírdobozban.
De mi legyen velük, ki gondozza õket? — vetõdött fel a nagy
kérdés. Végül munkatársunk, Varga Zsolti felhívta Vajtán
Rucz mamát. Nála mindenféle állat van, hátha befogadja eze-
ket a kis árvákat.
Irénke néni örömmel fogadta a galambokat. Neki akkora szí-
ve van, hogy abba még ez a pár kisgalamb is belefér, a velük já-
ró összes veszõdséggel együtt. Mert, ugye, ezeket még az any-
juk a begyébõl etette. Így aztán délután Virág berakta az autó-
ba a galambokat, az egyik ülésre becsatolta Lilit, s a kisbabájá-
val együtt vitte Vajtára a galambokat.
Akik aggódtak a galambok sorsáért, azoknak ezúton is üzen-
jük: a galambok jó kezekbe kerültek, gondot viselnek rájuk a
Rucz-farmon.

Hargitai Lajos

MESE AZ
ÉDESANYÁKNAK!

Andersen:
A rendíthetetlen ólomkatona /részlet/

„...ragyogott körülötte a nap, s valaki hangosan kiáltotta:
— Az ólomkatona!
...Az asztalra állították. Hát, furcsa dolgok esnek meg a vi-
lágban! Ugyanabban a szobában lelte magát, ahol valamikor meglátta a napvi-
lágot: ugyanazokat a gyermekeket, ugyanazokat a játékokat látta maga körül.
Ott volt a kis papírkastély is, kapujában most is ott állt fél lábon a takaros kis tán-
cosnõ, másik lába a magasban — õ is rendíthetetlen maradt. Ez úgy meghatotta
az ólomkatonát, hogy hajszál választotta el a sírástól. Már-már kicsordultak
szemébõl az ólomkönnyek. De a sírás mégsem illett volna hozzá. Csak nézte a
táncosnõt, a táncosnõ meg õt, de szót nem váltottak.
Az egyik kisfiú most se szó, se beszéd, fölkapta az ólomkatonát és behajította a
kályhába. Senki nem tudta, hogy miért tette. Biztosan a tubákosszelencében la-
kó ördögfiók mûve volt ez is.
Az ólomkatona ott állt a tûz vörös fényében és kibírhatatlan forróságot érzett, de
nem tudta: a kályha tüze hevíti-e, vagy a szerelemé. A piros-kék festék is lepat-
togzott róla. A viszontagságos utazástól-e, vagy az emésztõ szomorúságtól, azt
nem tudta. A táncosnõt nézte, a táncosnõ meg õt. A katona egyszer csak érezte,
hogy olvad, de csak állt rendíthetetlenül, s keményen markolta a puskáját.
Akkor kicsapódott egy ajtó, a léghuzat fölkapta a kis táncosnõt, s az, mint egy
lenge tündér, beröppent a kályha nyitott ajtaján a katona mellé, lobbant egyet, s
vége volt.
A katona akkor zsugorodni kezdett, kicsi ólomgomolyaggá, s másnap, amikor a
szolgáló kiszedte a kályhából a hamut, egy kis ólomszívet talált benne. Ennyi
maradt a katonából. A táncosnõbõl nem maradt más, mint az aranycsillám ró-
zsa, az is szénfeketére perzselõdött.”
Ezt a kis ólomszívet küldöm képzeletben a szeretetben és gondoskodásban ren-
díthetetlen Édesanyáknak!

Streng Ferenc
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Tejszínes
szûzpecsenye tavaszi

zöldségekkel

Hozzávalók: 250 g konyhakész rizs, só,
1 cs. zöldhagyma, 1 cs. zsenge sárga-
répa, 1 narancs, 1 gerezd fokhagyma, 3
ek. olívaolaj, 600 g sertés szûzpecsenye,
50 ml húsleves, õrölt bors, 1 ek. sherry,
100 ml tejszín, 1 ek. zöldbors, 2 ek. aprí-
tott petrezselyem.

Elkészítés: a rizst megfõzzük, a zöld-
hagymát leöblítjük, megtisztítjuk és da-
rabokra vágjuk. A sárgarépát megmos-
suk, megtisztítjuk, kevés zöldet rajta ha-
gyunk. A narancsot forró vízben meg-
mossuk, majd szárazra dörzsöljük, lere-
szeljük a héját és kipréseljük a levét. A
megtisztított fokhagymát összezúzzuk.
A narancs héját összekeverjük a fok-
hagymával, a borssal és 2 ek. olajjal. A
húst leöblítjük, letöröljük a nedvessé-
gét, és megkenjük a páclével. A serpe-
nyõben felhevített 1 ek. olajon megpi-
rítjuk a húst, felöntjük 125 ml vízzel, és a
húst 10 percig érleljük benne. A leves-
ben ropogósra fõzzük a sárgarépát,
hozzáadjuk a zöldhagymát, felforrósít-
juk, majd ízesítjük. A húst kivesszük a
serpenyõbõl és melegen tartjuk. A sher-
ryt, a narancs levét és a tejszínt a pecse-
nyelébe keverjük, hozzáadjuk a zöld-
borsot, és megsózzuk, kissé besûrítjük.
A petrezselymet a rizsbe forgatjuk. A
húst fûszerezzük, majd felszeleteljük és
tálaljuk.

Borostyánkocka

Hozzávalók: 4 db tojássárgája, 100 g
porcukor, 400 ml tej, 140 g rétesliszt,
170 g margarin, 15 g vaníliás cukor, 1
db barna piskótalap, fél sárga piskóta-
lap.

Elkészítés: a tej felét simára keverjük a
rétesliszttel és a tojások sárgájával. A
másik felét a cukorral, vaníliás cukorral
feltesszük fõzni. Mikor már meleg, hoz-
záöntjük a kikevert masszát, és folya-
matos keverés mellett sûrûre fõzzük.
Kihûlés után habosra keverjük a marga-
rinnal, és megtöltjük a lapokat. A tete-
jét bevonjuk a krémmel, kockákra vág-
juk, és tetszés szerint díszítjük.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

VIZSGAIDÕSZAK
Aki nincs benne, nem is tudja, hogy mit él
át az a sok százezer ember Magyarorszá-
gon, aki benne van. A vizsga egyeseknek
csak árnyalatnyi mértékben különbözik a
halálos ítélettõl. Azok az éjjel-nappal folyó
gyötrõdések a könyv mellett! Nincs rendes
alvás, nincs rendes étvágy, a kávé már un-
dorító, a tükörbõl egyre nyúzottabb arc
néz vissza, karikák a szem alatt, tragikus ki-
fejezés a száj sarkában. Aztán az a reggel!
Ugye, fel kell venni valami ünneplõruhát,
mintha az Operába, temetésre, vagy eskü-
võre mennénk. Ha nõ vagyok, szükség van
valami sminkre, ha férfi vagyok, illõ fejet
mosni, rendesen meg kell borotválkozni.
És visszavonhatatlanul elérkezik a várako-
zás a folyosón. Ez a legrosszabb. Az ember
még átnéz egy-két tételt, miközben érzi,
hogy nem tud semmit, összecsapnak a hul-
lámok. Aztán jön az az idõszak, amikor én
következem. Szívdobogás, nyirkos tenye-
rek, csapzott homlok. Néha végtelen
hosszú idõnek tûnik ez a néhány perc, ma-
ximum negyed óra (különleges esetben fél
óra is lehet). Ilyenkor bánják meg sokan,
hogy elkezdték ezt az egész tanulást. Hát
nem jobb annak, aki favágó egy madár-
füttyös erdõben? Nem jobb egy juhásznak,
egy utcaseprõnek? Minek ez az ideggyilko-
lás, ez a szívbénítás?
No, de nincs mese, nyílik az ajtó, be kell
menni. Ott ül szemben a vizsgáztató, vagy
ami még rosszabb, a vizsgabizottság. Mi-
lyen szép volt a felvilágosodás nagyjainak
gondolata az egyenlõségrõl! A vizsgate-
remben egyenlõségrõl beszélni annyi, mint
vakoknak elõadást tartani Szinyei Merse
Pál Majális címû képének színhatásairól.
A vizsgázó itt egyszerûen szólva egy kukac,
egy rabszolga. Száraz hangon utasítják,

hogy hova menjen, mit csináljon. A kéz
normális esetben remeg, amikor kihúzza a
tételt. Néha van öröm abban, amikor tudo-
másul veszi, hogy jó tételt húzott, de sok-
szor, nagyon sokszor érzi azt, hogy „meg-
buktam”. Most következik egy belsõ küz-
delem a lelki egyensúly megszerzéséért.
Ne omolj össze, kispajtás, ne kezdj el szé-
gyenszemre sírni, gondolj az egri hõsökre,
gondolj az õseidre, akik helytálltak a leg-
nehezebb idõkben is! Kézben a toll, elõt-
ted a papír, tessék dolgozni! Feleletterv.
Van a jó vizsgázó — száz emberbõl egy —,
és van a rossz vizsgázó, aki mindig, minden
körülmények között mélyen a saját szintje
alatt produkál. A jó vizsgázót megszállja a
Szentlélek, az is az eszébe jut, amit soha
nem tudott, ismeretlen energiák szabadul-
nak fel benne, kifejezõkészsége az egeket
veri, mosolyog, a vizsgáztatónak derûsen a
szemébe néz. A rossz vizsgázó igazán csak
a vizsga után jön rá, hogy mi mindent nem
mondott el, pedig tudja. Érzi, hogy szánal-
mas volt, dadogott, elöntötte õt a szolga-
lelkûség.
És hát az osztályzat, a kalkulus… Néha
igazságos, néha nem. Mint maga az élet.
Vizsga elõtt csak legalább az elégségesért
imádkozik az ember, utána néha még a né-
gyes is dühíti. „A vizsgáztató szemét volt.”
Hazafelé menet van, aki betér egy fröccs-
re, egy fagylaltra. Elönti õt egy könnyûség.
Ezekért a percekért érdemes volt.
Jó lenne hinni abban, hogy ez a sok meg-
próbáltatás nem hiábavaló, hozzátesz va-
lamit az ország szellemi kincstárához,
mozdít valamit a vizsgázó sorsán. Jó lenne
hinni ebben.

(L. A.)

Helló Sárbogárd!

SZOCI CSALÁDI MAJÁLIS
május 2-án Sárbogárdon, a Hotel Kovács udvarán

(Nyárfás vendéglõ, a sárbogárdi vasútállomás mellett)
Programok:

9.00 borverseny, halászléfõzõ-verseny;
10.00 gyermekprogramok: légvár, vetélkedõk, versenyek, mazsola-muzsika;
13.00 közös ebéd a Sárbogárdi Fúvószenekarral;
14.00 helyi és környékbeli kulturális együttesek mûsorai;
16.00 köszöntõ EP-listavezetõkkel;
17.00 A ZENEEXPRESSZ SZTÁRJAI: Csocsesz és a Mercy együttes;
18.00 tombolasorsolás;
19.00 a Melódia zenekar mûsora.

A belépõ gyermekeknek ingyenes, felnõtteknek 1.500 Ft/fõ,
amely tartalmazza az egész napos étel- és italfogyasztást

(lángos, ebéd, sör, üdítõ).
Várjuk kedves vendégeinket! Dr. Szabadkai Tamás elnök

Fõszervezõ: dr. Szabadkai József 30/400 5741; gyermekprogramok: Bíró Kriszti 70/250 2242;
borverseny: Sáfrány Ferenc 30/540 3604; fõzõverseny: Horváth József 20/2011 314.
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A hinta meg a körtefa
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy öreg
gazdaember. Annak az öreg gazdaember-
nek a kertjében volt egy körtefa, s azon a
körtefán szép nagy körték termettek. A
szomszédjának keskeny udvara volt, az is-
tálló jó hátul volt, éppen a körtefa iránt.
Annak a szomszéd embernek volt egy
olyan nyolcévesforma huncut fia. Annak a
gyereknek mindig valami komiszságon járt
az esze. Legjobban az szúrta a szemét,
hogy mennyi körte van az öregember kör-
tefáján. Egyszer, amikor átlesett a keríté-
sen a gyerek, látta, hogy az öregember ott
fekszik a körtefa alatt hanyatt, a kalapja a
szemére van téve, s a pálcája, amivel sétál-
gatott, mellette.
Csábította a körte nagyon a gyereket, nem
nyughatott. Gondolkozott, töprenkedett,
hogyan juthasson õ oda, hogy azokból a
körtékbõl egyék. Végül is kitalálta. El-
ment, megkereste a kenderkötelet, ame-
lyikkel az apja kötötte le a szénát a szeké-
ren, s a csûrgerendára felkötötte a kötelet,
úgy csinált hintát magának.
A hinta olyan hosszú volt, s az udvar olyan
keskeny, hogy ha õ felült a hintára, és haj-
totta magát, akkor a hinta éppen odaért a
körtefához. Ahányszor odaérkezett, lesza-
kított egy körtét, s amíg visszament, bele-
tette a zsebébe. Megint hajtotta, mikor
odaért, leszakított egyet, visszament, be-
tette a zsebébe. Két jó nagy zsebe volt. Ad-
dig mind hajtotta a gyerek a hintát, amíg
megtöltötte a zsebét körtékkel.
Na, de a kötél vásott volt, s a gyerek is meg-
nehezedett a sok körtétõl. Mikor legköze-
lebb meghajtotta magát, s éppen odaérke-
zett a körtefához, hát, elszakadt a kötél, s
zsuppsz, a gyerek leesett, éppen rá az öreg-
emberre.
Az öregember felszökött, s látta, hogy a
gyereknek tele a zsebe körtével. Fogta a
pálcáját, s jól rávert a gyerek fenekére.
A gyerek elszabadult az öregember kezé-
bõl, kifutott az utcára. Hát, az utcán éppen
vásár volt. Megállott a hídon, tapogatta a
fenekét, s ezt gondolta: „Hát megnövök én
még, s akkor visszaadom annak a kapzsi

öregnek, amit kaptam.” S ki tudja, még
miket gondolt.
Ahogy ott tûnõdik a gyerek, hát éppen arra
járogatott egy ember léggömbökkel. Sok
léggömb volt összekötve, úgy vitte õket az
ember, s árulgatta.
Közben odaérkezett a kocsma elé az em-
ber, ott volt egy karfa. Gondolta, megköti a
léggömböket a karfához, s bemegy, hogy
igyék egy deci pálinkát. A gyerek látta,
hogy az ember megkötötte a léggömböket,
s azt is látta, hogy bement a fogadóba. Ha-
mar odafutott, s eloldta a léggömböket.
Az ember, mikor a szájához tette a kocs-
mában a decist, hogy megigya a pálinkát,
hát csak a felét tudta meginni, mert akkor
látta, hogy egy gyerek eloldja a léggömbö-
ket. Úgy a kezében a decissel futott ki, nem
itta meg egészen a pálinkát, mert tudta,
hogy olyan erõsek a léggömbök, hogy a
gyereket, ha eloldja õket, elrepítik.
Mire odaérkezett az ember, hát a gyerek
már a levegõben volt, mert eloldotta a lég-
gömböket. Utánakapott az ember, de nem
érte el a gyerek lábát. Elvitték a léggöm-
bök a huncutját.
A szegény gyerek megijedve tartotta, tar-
totta egy darabig a léggömböket, de hamar
elfáradt a keze, s eleresztette. Szerencséjé-
re egy asszony a hídon egy nagy kosár to-
jást árult, s éppen arra a kosár tojásra esett
a gyerek. Az összes tojás pocsékká ment,
de neki magának nem történt semmi baja.
Megfogta az asszony, jól megdöngölte a
gyereket, s addig nem eresztette el, amíg
oda nem jött az apja s az anyja, s meg kel-
lett hogy fizessék a tojásokat. Jött a lég-
gömbös ember, az is tartotta a tenyerét,
meg kellett hogy fizessék a léggömböket is.
Hát a szülei megszidták a gyereket alapo-
san, de magukban örültek, hogy se keze, se
lába nem törött, semmi nagyobb baja nem
történt. Kifizették az asszonynak a tojáso-
kat s az embernek a léggömböket, az öreg-
nek a körtéket, aztán éldegéltek tovább, s
máig is élnek, ha meg nem haltak.

Forrás: Kovács Ágnes — Icinke-picinke

Rejtvény
Vigyázz, beugratós kérdések!

1. Melyik nehezebb: 1 kg vas, vagy 1 kg
pihe?

2. Hét hónap 31 napos, négy hónap 30
napos. Hány hónapban van 28 nap?

3. Egy villanyvonat megy Budapest és
Bécs között. Mennyi füstöt ereget?

4. Egy 1 literes edényben 6 dl víz van,
öntsünk még hozzá 6 dl-t! Mennyi víz
lesz most az edényben?

Beküldési határidõ: május 5.

Sok szerencsét!

Megfejtés
1. Elefánt, 2. Oroszlán, 3. Teve, 4. Zeb-
ra, 5. Strucc, 6. Krokodil, 7. Zsiráf, 8.
Kenguru, 9. Hiéna.
Helyes megfejtést küldött be: Horgosi
Dóra, Nagylók, Rákóczi u. 39.; Russ
Renáta, Sárbogárd, Gilicze köz 9.

A szerencsés nyertes:

HORGOSI DÓRA
Nagylók, Rákóczi u. 39.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Heti idõjárás
Pénteken élénk északi széllel szá-
raz levegõ áramlik a Kárpát-me-
dencébe, így a délnyugati terüle-
teken is megszûnik a csapadékte-
vékenység. A hétvégére átmene-
tileg kissé visszaesik a hõmérséklet. A jövõ hét
elején újból kissé nedvesebb és melegebb leve-
gõ érkezhet medencénkbe.

www.metnet.hu

Miklósi hírek
Miklósi siker az Illyés Gyula Általános Iskola mesemondóversenyén

Április 8-án nagy izgalommal készülõdtem
a Cecén megrendezésre kerülõ mesemon-
dóversenyre.

Az én kis történetem Mátyás királyról és
annak egy huszárjáról szólt. A részeges hu-
szár címû mesét tanultam meg, amit Szép
Ernõ írt. Váratlan fordulatok, csalafinta-
ságok estek meg ebben a történetben, me-
lyet már csak emiatt is öröm volt elsajátíta-
nom. Izgalommal vegyes élvezettel adtam
elõ a szöveget a zsûrinek. A sajátomon kí-
vül még sok szép mesét hallgathattam meg

ezen a délelõttön. Végül elérkezett az
eredményhirdetés, ahol örömmel s megle-
põdve hallhattam meg, hogy elsõ helyezést
értem el. Egy kétkötetes könyv, egy okle-
vél, egy újság és egy könyvjelzõ lett a jutal-
mam. Természetesen az iskolámban is di-
cséretben részesültem, fõleg felkészítõ ta-
nárnõmtõl, Állóné Horváth Hajnalkától
kaptam elismerõ szavakat.
Már alig várom, hogy jövõre is részt vehes-
sek hasonlóan érdekes versenyeken.

Nádasdi Fanni 4. b
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Május 2., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 Hét-
mérföld 9.40 Delta 10.05 Élni tudni kell! 10.35 Készpénz
11.05 AutóVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05
Szabad egy menüettre? 12.10 Extra – Kultúrháttér
12.40 EgészségABC 13.10 Pénz áll a házhoz 14.35 Gyer-
mekszínház 15.35 Aranyág – Jubileumi Aranyág 16.00
Teknõc a láthatáron 16.30 Amerikába mentünk… 17.00
Radnóti 100 éve 17.55 Broadway – Az amerikai musical
19.00 Luxor-sorsolás 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Aranyág –
15 éves az Aranyág 23.25 Filmklub – Szinetárral 23.30
Aki megteremtette Harry Pottert – Egy év J. K. Row-
linggal 0.30 Hírek 0.35 Sporthírek 0.45 Koncertek az
A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Receptklub 6.05
Egy letûnt világ 6.30 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek
10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Házon kívül 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.45 A dadus 13.15 Ki vagy,
doki? 14.05 Mr. És Mrs. Smith 15.00 Eltûntnek nyilvá-
nítva 15.50 Aki király akart lenni 18.30 Híradó 19.00 Fó-
kusz Plusz 19.30 A kölyök 21.35 Emelt fõvel 23.05 Gát-
lástalanul 0.50 Dilishow 1.20 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.00 Mókás állatvilág 10.30
Doktorológia Leslie Nielsen módra 11.00 Szurikáták ud-
varháza 11.30 Kalandjárat 12.00 Babavilág 12.30 Hegy-
lakó 13.30 Charlie – Majom a családban 14.30 Száguldó
vipera 15.30 Áldott jó nyomozó 16.30 High School Mu-
sical – Szerelmes hangjegyek 2 18.30 Tények 19.05 10!
20.05 Bölcsek kövére 2. – A Klump család 22.00 1408
23.50 Bikini buli 1.25 Mentõhelikopter 2.15 Drága
testek 3.05 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókaba-
ré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.35 Magyarországról jövök 16.04 Idõt ké-
rek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés
másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25
Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene
20.04 A Rádiószínház dokumentummûhelye 20.40 Zene
21.04 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Május 3., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23 Kár-
pát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 „Így szól az Úr!” 9.05
Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika 9.40 Egy-
házi naptár 9.50 Református magazin 10.20 Evangéli-
kus ifjúsági mûsor 10.25 Útmutató 10.50 Zsidó jelképek
11.05 Biblia és irodalom 11.30 Tanúságtevõk 12.00 Hí-
rek 12.05 TS – Moto GP 13.00 TS – Bajnokok Ligája ma-
gazin 13.30 A magzati élet titkai 15.05 Csellengõk 15.30
Légfrissítõ 16.00 Fõtér 16.50 Szabad egy menüettre?
16.55 Kultúrház 17.45 Panoráma 18.25 A mi kis váro-
sunk 18.55 Magyarország története 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 19.55 Csináljuk a feszti-
vált! 20.55 A szólás szabadsága 22.00 Múlt-kor 22.25
Hírek 22.35 Sporthírek 22.45 TS – Sport 7 23.40 TS –
Motorsport 0.10 TS- Moto GP
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Infománia 6.25
Digimonok 6.45 Kölyökklub 8.40 Winx Club 9.05 Jackie
Chan legújabb kalandjai 9.25 A tini nindzsa teknõcök új
kalandjai 9.45 Star Wars – A klónok háborúja 10.15 Re-
ceptklub 10.35 Játék 11.40 MeneTrend 12.00 Híradó
12.10 Tuti gimi 12.55 A dadus 13.25 Magyar Autó-
sport-magazin 13.40 Forma 1-magazin 14.10 Doki
15.05 Szívek szállodája 15.50 Idõbe zárva 16.55
SZIKISzökevény 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 A
nagyon nagy Õ 22.15 Heti hetes 23.35 Portré 0.10 Igaz
történet – Gazdagok és gyilkosok
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 TV2-matiné 10.00 Dokik 10.25 Két testõr 10.55
Stahl konyhája 11.30 Quantum Leap – Az idõutazó
12.40 Miért pont Brian? 13.45 Flash Gordon 14.40
Smallville 15.35 Rex felügyelõ 16.35 Két testvér 18.30
Tények 19.00 Napló 20.00 Titkok könyvtára 2. – Vissza-
térés Salamon kincséhez 21.55 Vámpír Brooklynban
23.55 Képírók 2.00 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Római katolikus istentisztelet közv. 11.05 Gondo-
latjel 11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc

perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda
14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.48 Zene 21.00 Rá-
diószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 24.00 Éjszaka

Május 4., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Nyári álmok 9.50 Szomszédok
10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Elisa di Rivombrosa
13.10 Érmelléki barangolások 13.35 Roma Magazin
14.05 Domovina 14.35 Átjáró 15.05 Pénz-vidék 15.35
Szívtipró gimi 16.25 Szempont 17.20 Szabad egy menü-
ettre? 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.45 Memento
’89 17.50 Mobilvers 18.00 Drága doktor úr 18.55 Bûvö-
let 19.20 Mobilvers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 A TV ügyvédje 21.10 Kékfény 22.10
Hétfõ este 22.50 Kultúrház 23.00 Mobilvers 23.10
Visszajátszás 23.50 Kultúrház
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 12.05 Játék 13.40 A nagy birodalom
15.15 Gyõzike 16.15 Vacsoracsata 17.20 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 Kalandra Fal! – Vidám sztárszivatás
Bazsival és Janival 19.55 Fókusz 20.30 Barátok közt
21.10 CSI: Miami helyszínelõk 22.10 Showder Klub
23.20 Gyilkos elmék 0.15 Reflektor 0.35 Bundesliga
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.10 Babapercek 9.20 Jóban-Rosszban 9.50 Kvízió dél-
elõtt 10.25 Babar 10.40 Teleshop 11.45 Szeressétek
egymást, gyerekek! 13.30 Kvízió 14.35 Az áruló 15.35
Bostoni hal a tortán 16.40 Aktív 17.15 Joshi Bharat
18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.20 Jóban-Rosszban
21.00 NCIS: Végítélet 2/1 22.00 Gyilkos számok 23.00
Különleges ügyosztály 0.00 Tények este 0.30 Kojak 2.05
Szex, hazugság, szerelem 2.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádió-
színház 13.25 Eötvös József levele Szalay Lászlóhoz
13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Rádiókaba-
ré 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45
Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sport-
világ 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30
Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Május 5., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Nyári álmok 9.55 Szomszédok
11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Elisa
di Rivombrosa 13.15 Érmelléki barangolások 13.35
Srpski ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Átjáró 15.05
Sírjaik hol domborulnak… 15.35 Szívtipró gimi 16.25 A
la Carte 17.20 Szabad egy menüettre? 17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradó 17.45 Memento ’89 17.50 Mobil-
vers 17.55 Drága doktor úr 18.55 Bûvölet 19.20 Mobil-
vers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Önök kérték! 21.10 Különös történetek 22.10 Kedd este
22.50 Kultúrház 23.00 Mobilvers 23.05 MédiaMix
23.35 A Faun labirintusa
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 12.05 Játék 13.45 A nagy birodalom
15.15 Gyõzike 16.15 Vacsoracsata 17.20 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 Kalandra fal! – Vidám sztárszivatás
19.55 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.10 A mentalista
22.05 Túsztárgyalók 23.10 XXI. század – A legendák ve-
lünk élnek 23.45 Reflektor 0.00 Partypoker.net 1.05
Autómánia
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.10 Babapercek 9.20 Jóban-Rosszban 9.50 Kvízió dél-
elõtt 10.25 Babar 10.40 Teleshop 11.45 Kõkemény kro-
kodilvadász 13.30 Kvízió 14.35 Az áruló 15.35 Hal a tor-
tán 16.40 Aktív 17.15 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05
Áll az alku 20.20 Jóban-Rosszban 21.00 Született fele-
ségek 22.00 Rúzs és New York 23.00 A médium 0.00
Tények este 0.30 Glamour 2.25 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádió-
színház 13.23 Oly árván nõttem én 13.30 A római katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöld-
övezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Ma-
gánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Hangalbum 0.10 Éjszaka

Május 6., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Nyári álmok 9.55 Szomszédok
11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Elisa
di Rivombrosa 13.15 A szlovén lélek hangjai 13.35
Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Átjáró
15.05 Kormányváró 15.35 Szívtipró gimi 16.25 A TV
ügyvédje 17.20 Szabad egy menüettre? 17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradó 17.45 Memento ’89 17.50 Mobil-
vers 17.55 Drága doktor úr 18.50 Bûvölet 19.20 Mobil-
vers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
TS – Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkõzés 23.00 Szerda
este 23.40 Lapozó 0.10 Különleges kiadatás
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 12.05 Játék 13.45 A nagy birodalom
15.15 Gyõzike 16.15 Vacsoracsata 17.20 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 Kalandra fal! – Vidám sztárszivatás
19.55 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.10 Dumb és
Dumber – Dilibogyók 23.20 Ripley és a maffiózók 1.30
Reflektor
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.05 Babapercek 9.15 Jóban-Rosszban 9.40 Kvízió dél-
elõtt 10.15 Teleshop 11.20 Blues Brothers 2000 13.30
Kvízió 14.35 Az áruló 15.35 Hal a tortán 16.40 Aktív
17.15 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.20
Jóban-Rosszban 21.00 Doktor House 22.00 Szellemek-
kel suttogó 23.00 20 év – Beszélgetések Bárdos And-
rással 23.35 Az ügy 0.05 Tények este 0.35 Robbané-
kony tinédzser 2.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádió-
színház 13.24 Írsz rólam? 13.30 A református egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl
15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30
Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.26 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Május 7., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Nyári álmok 9.55 Szomszédok
11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Elisa
di Rivombrosa 13.15 A szlovén lélek hangjai 13.35
Roma fórum 14.05 Rondó 14.35 Átjáró 15.05 Múlt-kor
15.35 Szívtipró gimi 16.25 Önök kérték! 17.20 Szabad
egy menüettre? 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.45
Memento ’89 17.50 Mobilvers 18.00 Drága doktor úr
18.55 Bûvölet 19.20 Mobilvers 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 A la Carte
22.10 Csütörtök este 22.45 Számlával a milliókért 22.55
Kultúrház 23.10 Mobilvers 23.15 Extra 23.45 Euro –
Taxi 0.10 Magánbeszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 12.05 Játék 13.20 Karate kölyök 3. 15.15
Gyõzike 16.15 Vacsoracsata 17.20 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 Kalandra fal! – Vidám sztárszivatás 19.55
Fókusz 20.30 Barátok közt 21.10 Gálvölgyi-show 21.45
Kész átverés! 22.55 Házon kívül 23.30 Európai idõ 23.50
Reflektor 0.05 Infománia 0.40 Ments meg!
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 9.10 Babapercek 9.20 Jóban-Rosszban 9.50
Kvízió délelõtt 10.25 Babar 10.40 Teleshop 11.45 Pusz-
tító ár – Hamburg víz alatt 13.30 Kvízió 14.35 Az áruló
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A BOGÁRDI TV MÛSORA SÁRBOGÁRDON
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON,
ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rend-
szerén a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es frek-
vencián, valamint az EMW-hálózatán, a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián. FIGYELEM!
Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor alatt ol-
vasható!
Május 2., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Pingpong: S.bogárd—Fejérvíz (40’), Foci: S.miklós—
Sárosd (100’), Megyei foci-összefoglaló (65’) 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Illényi Katica tavaszi koncert-
je (110’), Sárbogárdi makettkiállítás (45’) 19.00 Lap-
szemle, Sziréna 20.00 U13 (43’), Hangverseny a temp-
lombúcsún (64’), A Márkus-birtok szeretete (ism. 46’)
Május 3., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Illényi Katica tavaszi koncertje (110’), Sárbogárdi
makettkiállítás (45’) 13.00 Heti híradó 15.00 A LÁRKE
tájékoztatója (60’), Zichy Aladár elõadása (kb. 90’),
Aratás Nagylókon (ism. 22’) 19.00 Heti híradó 20.00 A
Hetednapi Adventisták (17’), A színpad mögött (65’)
Május 4., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 U13 (43’),
Hangverseny a templombúcsún (64’), A Márkus-birtok
szeretete (ism. 46’) 13.00 Heti híradó 15.00 Pingpong:
S.bogárd—Fejérvíz (40’), Foci: S.miklós—Sárosd
(100’), Megyei foci-összefoglaló (65’) 19.00 Heti híradó
20.00 Devalon, a sámán (67’), Egészségnap Alapon
(20’), Anyák napja a gimnáziumban (20’), Pingpong:
S.bogárd—Bicske (73’)
Május 5., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 A Hetednapi
Adventisták (17’), A színpad mögött (65’) 13.00 Heti
híradó 15.00 Devalon, a sámán (67’), Egészségnap Ala-
pon (20’), Anyák napja a gimnáziumban (20’), Ping-
pong: S.bogárd—Bicske (73’) 19.00 Heti híradó 20.00

Fogat- (60’) és vadászhajtás (90), ill. eredményhirdetés
Sárbogárdon (60)
Május 6., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Fogat- (60’)
és vadászhajtás (90), ill. eredményhirdetés Sárbogár-
don (60) 13.00 Heti híradó 15.00 Kistérségi Fesztivál
(90’), Kézi: S.bogárd—Dunaferr (75’) 19.00 Sziréna
19.30 Lapszemle 20.00 Foci: S.bogárd—Nagyvenyim
(100’), Cece—Baracs (100’)
Május 7., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Fo-
ci: S.bogárd—Nagyvenyim (100’), Cece—Baracs
(100’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Fogat- (60’) és
vadászhajtás (90), ill. eredményhirdetés Sárbogárdon
(60) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 A Hetednapi Ad-
ventisták (17’), A színpad mögött (65’)
Május 8., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Kis-
térségi Fesztivál (90’), Kézi: S.bogárd—Dunaferr (75’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 A Hetednapi Adventis-
ták (17’), A színpad mögött (65’) 19.00 Lapszemle, Sziré-
na 20.00 Fogat- (60’) és vadászhajtás (90), ill. ered-
ményhirdetés Sárbogárdon (60)
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A
rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képúj-
ságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõ-
tartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdé-
si ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. Hiba ese-
tén, 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 ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden
programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93,25
Mhz-es frekvencián.
Április 30., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
(9-14 óra között mûsorfrissítés) 14.00 Megyei fo-
ci-összefoglaló (58’), S.miklós—Sárosd focimeccs
(100’), Asztalitenisz: Sárbogárd—Fejérvíz (40’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 A szív (66’), Er-
délyi tájak (39’), A szentlélek munkája egy festõmû-
vészben (47’)
Május 1., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
U13 foci (49’), Hangverseny a templombúcsún (64’),
Aratás Nagylókon (ism. 22’), A Márkus-birtok szerete-
te (ism. 46’) 13.00 Heti híradó 14.00 A szív (66’), Erdélyi
tájak (39’), A szentlélek munkája egy festõmûvészben
(47’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Makettkiállítás (44’), A LÁRKE tájékoztatója (69’),
Zichy Aladár elõadása a válságról (94’)
Május 2., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Megyei foci-összefoglaló (58’), S.miklós—Sárosd
focimeccs (100’), Asztalitenisz: Sárbogárd—Fejérvíz
(40’) 13.00 Heti híradó 14.00 Illényi Katica koncertje
(110’), Az Apponyi család története (69’) 18.00 Lap-
szemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 U13 foci (49’), Hang-
verseny a templombúcsún (64’), Aratás Nagylókon
(ism. 22’), A Márkus-birtok szeretete (ism. 46’)
Május 3., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Illényi Katica koncertje (110’), Az Apponyi család törté-

nete (69’) 13.00 Heti híradó 14.00 Makettkiállítás (44’),
A LÁRKE tájékoztatója (69’), Zichy Aladár elõadása a
válságról (94’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 A szív (66’), Erdélyi tájak (39’), A szentlélek mun-
kája egy festõmûvészben (47’)
Május 4., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
U13 foci (49’), Hangverseny a templombúcsún (64’),
Aratás Nagylókon (ism. 22’), A Márkus-birtok szeretete
(ism. 46’) 13.00 Heti híradó 14.00 Megyei foci-összefog-
laló (58’), S.miklós—Sárosd focimeccs (100’), Asztali-
tenisz: Sárbogárd—Fejérvíz (40’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Illényi Katica koncertje (110’), Az
Apponyi család története (69’)
Május 5., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 A
szív (66’), Erdélyi tájak (39’), A szentlélek munkája egy
festõmûvészben (47’) 13.00 Heti híradó 14.00 Illényi Ka-
tica koncertje (110’), Az Apponyi család története (69’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Makett-
kiállítás (44’), A LÁRKE tájékoztatója (69’), Zichy Aladár
elõadása a válságról (94’)
Május 6., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Makettkiállítás (44’), A LÁRKE tájékoztatója (69’),
Zichy Aladár elõadása a válságról (94’) 13.00 Heti híradó
14.00 U13 foci (49’), Hangverseny a templombúcsún
(64’), Aratás Nagylókon (ism. 22’), A Márkus-birtok sze-
retete (ism. 46’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Megyei foci összefoglaló (58’), S.miklós—Sárosd
focimeccs (100’), Asztalitenisz: Sárbogárd—Fejérvíz
(40’)

15.35 Hal a tortán 16.40 Aktív 17.15 Joshi Bharat
18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.20 Jóban-
Rosszban 21.00 Mission Impossible 3. 23.15 Csil-
lagközi romboló 0.15 Tények este 0.45 Csillagközi
romboló 1.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ vi-
lág 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.26 Ez volna
hát… 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl
15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Ma-
gánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.27 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Május 8., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Nyári álmok 10.00
Szomszédok 11.10 Fõtér 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.15 Sorstársak 12.45 Légfrissítõ
13.20 Körzeti magazin 14.10 Közlekedõ 14.20 Át-
járó 14.50 Évgyûrûk 15.45 Ablak 16.40 100 év –
Játék a színház 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó
17.45 Memento ’89 17.50 Mobilvers 17.55 Drága
doktor úr 18.55 Bûvölet 19.20 Mobilvers 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Be-
ugró 21.10 Tûzvonalban 22.10 Péntek este 22.45
Szabad egy menüettre? 22.55 TS – Bajnokok
Ligája labdarúgó-mérkõzés felvételrõl
RTL KLUB: 5.30 WS teleshop 6.00 Reggeli 10.05
Receptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajz-
filmsorozat 12.00 Híradó 12.05 Játék 13.35 Papa,
én nõ vagyok! 15.15 Gyõzike 16.15 Vacsoracsata
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Kalandra
fal! – Vidám sztárszivatás 19.55 Fókusz 20.30 Ba-
rátok közt 21.10 Dr. Csont: Élve eltemetve 22.05
A rejtély 23.15 A fõnök 0.25 Reflektor 0.40 Itthon
1.05 Asszonymaffia – Beavatás
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.10 Babapercek 9.20 Jóban-
Rosszban 9.50 Kvízió délelõtt 10.25 Babar 10.40
Teleshop 11.45 Pusztító ár – Hamburg víz alatt
13.30 Kvízió 14.35 Az áruló 15.35 Hal a tortán
16.40 Aktív 17.15 Joshi Bharat 18.30 Tények
19.05 Áll az alku 20.20 Jóban-Rosszban 21.00
Diszkópatkányok 22.30 Pókerstars.hu 23.35 Té-
nyek este 0.05 Így készült a Bajadér címû operett
0.35 Hõsök 1.25 Drága testek 2.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ vi-
lág 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 Az Evan-
géliumi Pünkösdi Közösség félórája 14.05 Arcvo-
nások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköz-
napi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.26 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1760 Ft/q, cser kugli akáccal 1770 Ft/q, cser
aprított 1800 Ft/q, cser aprított akáccal 1800 Ft/q,
akác tûzifa kugliban 2010 Ft/q, akác tûzifa aprítva
2040 Ft/q. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Töbörzsökön négyszobás, kétféle fûtéses, felújí-
tott családi ház áron alul, sürgõsen eladó. Telefon:
06 (20) 333 6009.
LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és
környékén. Keresse az ingatlanokat egy helyen, ná-
lunk. Vevõinknek szolgáltatásaink ingyenesek; díj-
mentes hitelügyintézés szinte az összes magyaror-
szági bankhoz. Spórolja meg az ügyintézéssel, sor-
ban állással járó kellemetlenségeket, elintézzük Ön
helyett. 06 (30) 491 5363. (345599)

Redõnyök megrendelhetõk, beszereléssel. Tele-
fon: 06 (30) 507 3344. (345308)

Árpád-lakótelepen negyedik emeleti, felújított,
kétszobás lakás, áron alul sürgõsen eladó. Irányár:
5.5 M Ft. 06 (20) 348 1628.
Sárbogárd központjában, téglaépületben, elsõ
emeleti, erkélyes 80 m2-es lakás eladó. 06 (20) 216
7202, 06 (30) 994 1332.
Tûzifa eladó! Aprított cser, -tölgy -akác, ingyenes
házhozszállítással. 06 (30) 720 9100, Horváth Sán-
dor, Tamási.
Eladó egy pár 10 cm-es, 60 W teljesítményû
Magnat hangszóró, egy trapéz alakú mélyláda, 30
cm-es Jensen hangszóróval, egy Clarion 4x51
W-os, CD-s autórádió. Érdeklõdni: 06 (30) 386
4133.
Lakás eladó. 06 (30) 2099 371. (345749)

Országos Otthoni Munka Program!
www.otthonimunka.biz/kajarijutka (345749)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) 557 6509.
(345692)

Korhatár nélküli személyi kölcsön nyugdíjasoknak
is, azonnal. Telefon: 06 (20) 921 1358.
Vállalok bontást, kõmûves munkát, burkolást! Ár
megegyezés szerint! Telefon: 06 (30) 877 9268.
Lakásvásárlás új és használt. Lehet, hogy az utol-
só pillanat, használja ki. Államilag támogatott hite-
lek, szocpol ügyintézés. Telefon: 06 (20) 921 1358.
Ady-lakótelepen egyszobás lakás májustól kiadó.
06 (20) 916 4933. (306844)

Lakás kiadó. 06 (30) 330 2615. (306625)

Vörös tojótyúk vásár! 400 Ft/db áron, Bondor Já-
nosnál: Tinódi u. 202. Jelentkezés: május 4-éig. 06
(30) 442 4971, 06 (25) 462 189.
Családi ház eladó. 06 (30) 330 2615. (306625)

Árpád-lakótelepen negyedik emeleti felújított, er-
kélyes lakás eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 845 0416,
06 (30) 462 8839. (306545)

Családi ház kiadó. 06 (30) 330 2615. (306625)

Mûtrágya! Nitrogén 27 %-os 7.500 Ft/mázsa, NPK
3x15-ös komplex 12.000 Ft/mázsa. 06 (20) 554
9526. (306548)

Dióbél eladó. 06 (25) 460 835. (306537)

Pultost keresünk a Béke presszóba. 06 (30) 557
3668.
Készülsz a nyárra? Nyitási akció május 2-án a
Glance szépségszalonban. Szoláriumozásnál az
elsõ alkalom (4 perc) ajándék. Gyere, próbáld ki!
Jelentkezés: 06 20 448 3153

Csendes fagyizó nyitása május 1-jén az új üzletköz-
pontban.

Biztos hitel gyorsan! Találkozunk irodánkban, vagy
otthonában, akár hétvégén is. Telefon: 06 (70) 234
2674.

Németjuhász kölyök eladó. 06 (30) 9165 891.
(345341)

Németbõl korrepetálást és fordítást vállalok. 06
(30) 592 2029. (306739)

Paprika-, paradicsompalánta kapható. Tinódi u.
21. (306722)

Hitel mindenkinek! Profi jelzálog- és személyi köl-
csönhitelezés. Telefon: 06 (70) 234 2674.

Sárbogárd központjában lakás eladó. 06 30 354
4825. (306738)

Sárszentmiklóson kétszoba, összkomfortos ház
kiadó. 06 (30) 342 8189. (306733)

Száraz akác tûzifa-akció! Méterben 1600 Ft/q,
kugliban 1800 Ft/q. Házhoz szállítás 30 mázsán
felül ingyenes! 06 (30) 571 3618. (306732)

Két anyabirka és 6 bárány eladó. 06 (30) 255 9806.
(306929)

Dinnyepalánta eladó, 50 Ft/db. Sárbogárd, Lehel
u. 27. (306730)

Cecén, központhoz közel, nyugodt környezetben,
háromszobás parasztház felújítva eladó. Irányár:
7.200.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (70) 315 4043.

Személy- és vagyonõr vállalna ingatlan-, vagyon-,
értékõrzést. Nyaralóját megvédi, gondozza, té-
len-nyáron. Portaszolgálat, személyi sofõr stb. 06
(70) 337 6144. (306928)

Szakképzett bolti pénztárosi végzettséggel hama-
rosan nyitó Fornetti üzletbe eladót keresünk teljes
munkaidõben. 06 (30) 381 8383. (306727)

Vennék Suzuki Wagon R-t vagy Opelt, 2000-es év-
járattal magánszemélytõl, részletfizetéssel (10-15
ezer Ft-ig). 06 (30) 726 6273. (306726)

Kõmûves vasbakot, -padlót vennék. 06 (30) 384
0228. (306725)

Osztrák jelzáloghitelek, felmondott hitelek kiváltá-
sa. Telefon: 06 (70) 234 2673.

Palánta! Paprika-, paradicsom-, dinnyepalánták,
egynyári virágok nagy választékban. Árusítás min-
den nap 14 órától. Tósoki, Nagyhörcsök. 06 (30)
4640 345. (306724)

Sárbogárdon nádfedeles vályogház 2.3 millió fo-
rintért eladó. A ház 735 m2-es telekkel bekerített ál-
lapotban, összközmûvel, a Kígyó u. 18. szám alatt
található. 06 (30) 296 3375, 06 (1) 250 7540.

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

LEKNER KEGYELET
Temetkezési Szolgáltató Kft.

7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.

Telefon: 06 30 435 9021

AUTÓBUSZ MEGRENDELHETÕ.
PÁL ISTVÁN, 06 30 9890 054

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.

06 30 444 1602

SZAKKÉPZETT OKTATÓ LOVAS EDZÉST
tart, akár háznál is. 06 (70) 312 0461

ESKÜVÕK, RENDEZVÉNYEK FOTÓZÁSA,
VIDEÓZÁSA. Horváth Fotó, Simontornya,

06 70 3326 866, 06 74 487 751

37/185/85 FÉRFI TÁRSÁT KERESI
SÁRBOGÁRDRÓL. 06 (30) 357 8036

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS,
TB-ÜGYINTÉZÉS, egyéni vállalkozók és

társaságok részére. Hívjon! 06 (30) 962 4098

KÉTÉVES CSALÁDI HÁZ eladó Sárbogárdon.
06 (70) 773 1172

OLCSÓ! FELÚJÍTOTT CSALÁDI HÁZ eladó.
Utolsó lehetõség szocpol. kihasználására.

Hitelben segítünk! 06 20 4999 228

„Tegyünk Értük Együtt” Alapítvány és a
FöldvárNád Ép. Ker. Kft. KERES TITKÁRNÕT,

SZÁMÍTÓGÉPTUDÁS, JOGOSÍTVÁNY
SZÜKSÉGES. Lehetõleg független,

mobil hölgyet. 06 30 2879 468

Varga Kata Kft. vállal
GÉPJÁRMÛ OKMÁNYIRODAI

ÜGYINTÉZÉST, BIZTOSÍTÁSKÖTÉST,
ÉPÍTÕIPARI SZAK- ÉS

SEGÉDMUNKAVÉGZÉST. 06 20 669 4760

JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul május 8-án, 18 órakor

a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Jelentkezni lehet:

Fûrész József, 06 30 290 3744

Cece központjában SÖRÖZÕ kerthelyiséggel,
kuglipályával KIADÓ. Telefon: 06 25 235 068

ELADÓ pingpongasztal, szõlõpermetezõ
hosszabbító csõvel, kerékpár, tolókapa,

húzókapa, kerti vashenger. 06 25 460 041

Új építésû, SZINTES CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
06 30 3808 330

ÓRA-ÉKSZER! ARANY-EZÜST!
CERTINA-CASIO-VEKTOR ÓRÁK.

Sárbogárd, Ady E. út 89.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható! A BARÁTSÁG

PRESSZÓ
várja régi és új vendégeit!

Zártkörû rendezvényeket
is vállalunk

kedvezményes áron!

06 30 6040 812
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GAZDÁLKODÓK
FIGYELEM!

Elindult a területalapú támogatások
elõfinanszírozása a Sárbogárd és Vidéke

Takarékszövetkezetnél.
* MVH-hoz benyújtott igénylése után

már hozzájuthat a támogatáshoz

* Egyszerû konstrukció

* Gyors hitelbírálat!

* Egyéb vállalkozói hitelek földvásárláshoz

Várjuk kedves ügyfeleinket az alábbi kirendeltsége-
inken:

Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz, Lajos-
komárom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég, Sárosd,
Nagylók, Szabadegyháza, Sárszentmiklós

Érdeklõdni: 06 20 566 1777
JEGYEK SÁRBOGÁRDON A KÖZPONTI LOTTÓZÓBAN

(a gyógyszertárral szemben)  KAPHATÓK
2.800 FT-OS ÁRON.
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Nyílt
tér

Kérdezték
Temetõkben

Olvastuk, hogy a miklósi temetõben hiá-
nyolják a konténert. A Varga-temetõre is
gondolhatna az önkormányzat, oda is te-
hetnének konténert. Láttuk más falvak-
ban, hogy a temetõkbe több egyszerû rács-
konténert tesznek, amibe bele lehet dobál-
ni az elszáradt koszorúkat, virágokat.
Persze, ürítik is azokat rendszeresen.

Virágtalan állomás
A sárbogárdi vasútállomáson nem csak a
nagy gödrök és a víztócsák szégyellni va-
lók. Szégyen az is, hogy az egész állomáson
nincs egy szál virág. Régen virágözön fo-
gadta az érkezõ utasokat. Sok állomáson
ez máig így van. Ehhez nem pénz, csak egy
kis odafigyelés kell.

Mikor nyílik a Tesco?
Ugye, nem húzzák õszig, vagy még tovább?
Válasz: Egyelõre azt ígérik, hogy június-
ban nyitnak. (Szerk.)

Egymást kísérgetik
Sárbogárdon sok közmunkást vettek fel
dolgozni. Ez szép dolog, de az már kevés-
bé, hogy minden reggel azt látjuk, hogy
vannak olyanok is, akik hatosával egymást
kísérgetik az utcán. Eredetileg azt ígérték,
hogy olyan embereket vesznek fel, akikkel
a városban az árkokat, járdákat teszik
rendbe, vesznek fel szakembereket, akiket
karbantartási, felújítási munkáknál foglal-
koztatnak. Vannak persze olyanok is, akik
valóban rendesen dolgoznak. De annak,

hogy látszatmunkáért fizessenek egyesek-
nek, nincs sok értelme. Ezzel azoknak a
kedvét is elveszik, akik lelkiismeretesen,
jól dolgoznak.

Kerékpársáv
Többször is volt szó arról, hogy a fõutcán a
kerékpársáv gödrös, balesetveszélyes és
teli van szeméttel. Hányszor kell ezt még
mondani, hogy végre változás legyen?

Minek akkor a sorszám?
Mint gyerekes anyuka a gégészeten voltam
a nagylányommal. Kaptunk sorszámot, és
vártunk, vártunk hiába, mert nem hívtak
senkit, csak mentek be az ajtón egymás
után ismerõsök az ott dolgozókkal. Mi
meg, akiknek volt sorszámunk, csak ül-
tünk, vártunk a sorunkra. Sok síró pici gye-
rek is volt ott. Szeretném megkérdezni:
miért nem lehet sorszám szerint behívni a
betegeket? Miért kell egy egész délelõttöt
ott tölteni? Aki utoljára jön, de van isme-
rõse, az megy be elsõnek? Minek akkor a
sorszám?

Tisztelettel: egy anyuka

Válasz: Ilyen esetben, akkor, amikor az
eset megtörtént, keressék meg a rendelõ-
intézet vezetõjét, és tegyenek panaszt. Per-
sze, lehet olyan eset is, hogy valaki elõre
bejelentkezett, vagy idõre hívták be. Elõre
bejelentkezni mindenkinek van lehetõsé-
ge. Ha elõre megbeszélt idõre megy, soron
kívül behívják.

Lejegyezte: Hargitai Lajos

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

felejthetetlen halottunk,

ÁCS FERENC

temetésén részt vettek,
és mély fájdalmunkban

osztoztak.

Gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak,

akik szeretett és tisztelt
kollégánk,

ÁCS FERENC

ny. á. r. ftõrm. temetésén
megjelentek.

A Sárbogárdi
Rendõrkapitányság

aktív és nyugállományú tagjai

Gondolkodjunk!
A csapból is az a szó folyik: bizalom. Akár-
milyen hihetetlen, felmászok este 10 óra-
kor a Magyar Értelmezõ Kéziszótárért, és
megint tágítom ismereteimet: „a körülmé-
nyek kedvezõ alakulásába vetett hit, biza-
kodás; az olyan személyre irányuló érzé-
sünk, amiben (meg)bízunk”.
Fontos emberi tulajdonság a bizalom, ezt
viszont ki kell érdemelni. Sõt, a bizalmat
meg kell tartani, nem szabad vele visszaél-
ni.
Gondolkodjanak most az illetékes szemé-
lyek! Mi pedig kérdezzük meg tõlük névte-
lenül: bizalommal lehetünk-e bármilyen
szakmát ûzõ személy iránt, aki nem tiszteli
az embereket, nem tartja be a minimális
emberi normákat? Ha hatalomba kerül,
elfelejti, honnét jött, és hol fog kikötni?
Felhatalmaz-e valakit egy pozícióba kerü-
lés arra, hogy attól kezdve lopjon, csaljon,
hazudjon? Törvényszerû-e, hogy egy tele-
pülési vezetõ — bár õ maga értelmében
erõsen korlátozott, így maga nem is érti, de
— a pórnép szerint erkölcstelen életvitelt
folytasson, prostituáltként viselkedjen,
vagy szexuálisan zaklasson? Kegyet gyako-
rol-e egy vezetõ, ha az emberek — nem
csak egyes emberek — problémáival fog-
lalkozik? Vagy csak a brancsbeliek a fonto-
sak?
További kérdések: Miért éppen egyes em-
berek kerülhetnek „közel a tûzhöz”? Ösz-
szeköttetések? Korrupció? Egymás zsaro-
lása? Idegenek?
Figyeli mindenki? Eddig még csak kérdé-
seket tettünk fel! Nem említettem, nem
említettünk pártokat, embereket, talán
azért, mert ez nem pártfüggõ! Én — igaz,
hogy csak rohamszerûen — egy optimista
ember vagyok, úgy gondolom, hogy elõbb-
utóbb nem kizárólag mi leszünk a fõsze-
replõk, hanem erre illetékesebb, bûnüldö-
zõ szerveknek lesz tennivalójuk. Úgy le-
gyen!
De addig is legyen majális, több-
féle szervezésben és etetésben!

Csibegép (alias Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Anyák napja
alkalmából szeretettel

köszönt minden
kismamát, anyukát,

mamát,
nagyit és dédit

Etelvári Zoltán
önkormányzati képviselõ

Meghívó a sárbogárdi római katolikus
templomban tartandó

ANYÁK NAPI ORGONAKONCERTRE,
mely 2009. május 3-án, vasárnap, 16 órai kezdettel kerül megrendezésre.

Közremûködik: Tóka Szabolcs orgonamûvész.
Hangversenyünk a három alkalomból álló koncertsorozat utolsó elõadása, mely által Istennek
és támogatóinknak köszönjük meg a templom új orgonájának megvásárlásához adott segítsé-
get.


