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Majális Sárbogárdon
Nagyon gyér érdeklõdés mutatkozott a
sárbogárdi Ifjúsági parkban rendezett majális iránt. A tömeges munkanélküliség
idején a munka ünnepére nem volt kíváncsi Sárbogárd közönsége. Ugyanez igaz
volt a vajtai majálisra is, ahol hiába voltak
sztárvendégek, egész nap kevesen voltak.
Sárbogárdon délelõtt még alig lézengett
valaki a téren. A fõzõverseny lelkes résztvevõi készülõdtek csak a fák alatt. Tisztították a fõzéshez kapott halat, készítették
elõ az edényeket. Délután egy órára el is
készültek az ínycsiklandó hallevesek. A
zsûri a Faragó Lajos által készített halászlét találta a legjobbnak. Második lett Jakab
Ferenc (Putyi) fõztje, harmadik Kehl Imre, negyedik Ács Tomi egyéni ízesítésû halászléje, ötödik Barabás Gyuri ízkölteménye. A versenyzõk baráti körben fogyasz-

KÉK HÍREK

tották el a zöldben a közös ebédet. Hozzá
fogyott a jó bor, és aki inkább a sört szereti,
azzal locsolta a halat.
Egy hirtelen jött zápor és egy „rákos” sértegetésig fajuló szóváltás vetett véget a
FÜBE „Nedobablevesének”.

Késõ délután a sárbogárdi társastáncklub
bemutatójának tapsolhatott a közönség.
Az utána következõ szórakoztató programok közül legtöbben Aradszky László zenés mûsorára voltak kíváncsiak. Az esti utcabálra sok olyan nem éppen bizalomgerjesztõ alak is érkezett, akik miatt korán hazamenekült az amúgy sem nagyszámú,
táncolni vágyó közönség. Ezt a napot még
a körhintások is deficittel zárták.
Hargitai Lajos

Három csapás

Most Lada, vagy Peugeot?
2009. április 30-án Sárbogárd területén egy
Ladát állítottak meg a járõrök. Kiderült,
hogy a jármûre felszerelt rendszám egy Peugeot-ra lett kiadva. Egyedi azonosító jel
meghamisítása miatt indult eljárás az autót
használó mezõfalvai férfivel szemben. Az eljárás során megállapítást nyert az is, hogy a
sofõrt eltiltották a vezetéstõl a Dunaújvárosi
Rendõrkapitányság határozatával — ez év
június 13-áig nem ülhetett volna volán mögé. A sofõrt szabálysértési õrizetbe vették.

Bottal sem üthette a nyomát
2009. május 4-én egy szabadegyházai lakos
tett bejelentést, akit elmondása szerint május elsején a kertje végében bántalmazott
egy férfi, és a juhászbotját eltörte. A panaszos súlyosan sérült a bántalmazás következtében. A bántalmazó ellen adatai ismeretében indít eljárást a rendõrség.

A Fidesz aláírásgyûjtést kezdeményezett a büntetõ törvénykönyv szigorításáért, az
erõszakos bûncselekmények elszaporodása miatt. Szombaton Sárbogárdon a Penny
elõtt gyûjtötték az aláírást az aktivisták. Rigó László érdeklõdésemre elmondta, hogy
néhány óra alatt több százan adták a nevüket a tiltakozó akcióhoz.

Szerk.
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Borverseny
A Sárszentmiklósi Borbarát Kör május elsején rendezte területi
borversenyét, teljesen új helyszínen, Márkovics Lajos présházánál. Itt megfelelõ körülményeket lehetett biztosítani a verseny lebonyolításához. Meghívták a lepsényi borbarátokat is, akik elhozták a versenyre saját boraikat is.

A fehér fajborok közül aranyminõsítést kapott Horváth István zalagyöngye, Arany Szabó Ferenc cserszegi fûszeres, dr. Szénási
Károly zöldveltelini, Örkényi Béla zöldveltelini, Luczek Tibor
cserszegi fûszeres, Fekete János rizlingszilváni, Németh László
bianca, Papp Lajos zengõ, Csóka Dezsõ rizling, Zsuppán István
olaszrizling, Viczkó Antal rizling, Németh Sándor olaszrizling
bora.

Az idén rekordmennyiségben hoztak bormintákat, amelyeket
elõzõ este lehetett leadni a sárszentmiklósi klubkönyvtárban.
Összesen 91 bort neveztek a versenyre. A sok bor miatt két zsûrit
hoztak létre. A zsûri elnöke, László Éva, a budafoki pincegazdaság fõborásza a vörösborokat értékelte, Nyikos József Cecérõl érkezett borász szakember pedig a fehérborok értékelését vállalta.
Mellettük a sárbogárdi borbarátok részérõl Nagy György és Molnár István, a lepsényiek részérõl Csóka Dezsõ és Baranyai István
segítettek az ítélkezésben.

A vegyes fehérborok közül aranyminõsítést kapott Csóri Antal,
Huszár Károly, Szalai Ferenc, Hargitai Lajos, Fésû János, ifj. Németh László, Bognár József, Jakó Béla bora. A rosé borok közül
aranyminõsítést kapott Pordán György bora.

Amíg a zsûri a borokat vizsgálta, a verseny résztvevõi a sátorban
bor és pogácsa mellett beszélgettek. Sokan fölkerekedtek és végiglátogattak több szõlõt és pincét a hegyen. Délben õk már igen
virágos hangulatban érkeztek vissza a verseny helyszínére.
Az értékelésnél László Éva, aki már kilencedik alkalommal járt
borbírálóként Sárbogárdon, nagy elismeréssel szólt a bemutatott
borokról. Véleménye szerint az idei volt az eddigi legszínvonalasabb verseny Sárbogárdon. Látható a beküldött borminták alapján, hogy egyre többen alkalmazzák az eddigi versenyek tapasztalatait.
A zsûri 25 arany-, 39 ezüst-, 15 bronzminõsítést adott ki, 11 bor
pedig elismerõ oklevelet kapott.
Külön kiemelték Pordán György vegyes fehérborát, amely nagyaranyat kapott.
A vörösborok nem igazán ennek a tájnak a talajára valók. A vegyes vörösborok közül aranyminõsítést csak kevesen kaptak,
azonban nagyarannyal díjazták Huszár Károly borát.
A vegyes vörösborok kategóriájában aranyminõsítést kapott Bognár József, Gábris Tiborné és Gábris Istvánné bora.

Az oklevelek átadása után közös ebédre vártak minden résztvevõt. Mindenki jóízûen fogyasztotta a borbarátok mesterszakácsának, Gili Jánosnak a fõztjét. A jó ebédhez megkóstolták egymás
borát, hogy valóban olyan jók voltak-e, mint ahogy azt a zsûri látta. Az ebéd után jó zene mellett késõ délutánig énekeltek, táncoltak a vendégek. A szõlõhegy hangos volt ezen a napon a sok szép
régi nótától.
Hargitai Lajos
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Szoci majális
Május 2-án immár második alkalommal rendezte meg az MSZP
sárbogárdi szervezete a szoci majálist. Tavaly Gyurcsány Ferenc
volt a sztárvendég, az idén az Európai Parlament két MSZP-s
képviselõjelöltje: Herczog Edit és Gurmai Zita, valamint Lamperth Mónika, az MSZP alelnöke töltött Sárbogárdon néhány
órát. Õket házigazdaként dr. Szabadkai Tamás, az MSZP országgyûlési képviselõje fogadta. Különösen Gurmai Zita tett ki magáért délutáni lelkesítõ kampánybeszédével, mellyel a régi szép idõket idézõ módon tudta tûzbe hozni a korábbiaknál jelentõsen kisebb létszámú, a válság és a kormányzati megszorítások miatt lelkesedni már kevésbé képes hallgatóságot.
ebéd, amit a vendégek a szabadtéri nagy sátor alatt fogyaszthattak
el. S mindez benne volt a fejenkénti 1.000 Ft-os belépõdíjban.
Vendégek a szoci majálisra nemcsak helybõl, hanem az egész választókerületbõl érkeztek. A szoci borversenyen éppen ezért is a
sárbogárdi borok mellett ott tündököltek a lajoskomáromi, Fehérvár környéki és lepsényi borok is. A zsûri a legjobb fehérbornak járó díjat Luczek Tibornak, a legjobb vörösbornak járó díjat
Flõgl Istvánnak ítélte oda. A fõzõverseny gyõztese Gili János lett,
s ezért oklevéllel és ajándékcsomaggal díjazták.
Nagy sikerrel szerepeltek a szalontáncosok, valamint a zeneexpressz sztárjai,
Csocsesz és a Mercy együttes. Este a
Melódia zenekar muzsikájára táncolhatott a szórakozni vágyó közönség.
Volt rengeteg uniós kék lufi, sör, közös
ebéd, légvár a gyerekeknek, gyermekprogramok, térzene a Sárbogárdi Fúvószenekarral, fõzõverseny, és egész nap vidám mûsor a színpadon, mint ahogy az
egy jó majálishoz illik.
A szabadtéri nagy kemencében reggeltõl
sült a finom péklángos, amire jól csúszott
a sör és a bor. Délre elkészült a közös

Herczog Edittel, aki Fejér megyei, móri
illetõségû, interjút is készítettem. Õ az
MSZP legsikeresebb európai politikusa. Ezt megerõsíti az a tény is, hogy a
2009-es EP-választáson az MSZP listájának második helyén szerepel a neve. A
vele készült interjút következõ számunkban olvashatják.
Hargitai Lajos

„Átkeresztelkedett” a Forrás Ipari Park
Korábban értesültünk már arról, hogy csõdeljárás indult a Sárbogárdi Forrás Ipari Park Ingatlanfejlesztõ és Beruházó Kft. ellen.
Mint arról korábban beszámoltunk (Bogárd és Vidéke 2009. 5., 7.
szám), ezt a céget Sárbogárd önkormányzata az IPD Europe
Kft.-vel közösen hozta létre a volt szovjet lõszerraktár és környékén lévõ önkormányzati ingatlanokon ipari park létesítésére.
A cég egész létezése alatt egy kapavágást nem tett a területen,
hogy ott valóban ipari park jöjjön létre. Viszont, érdekes módon,
ezzel az önkormányzati többségi (majd késõbb már kisebbségivé
átlényegített) tulajdonban lévõ céggel rendeltették meg közel 5
millió Ft költséggel három szakcégtõl (Expert Com Kft.,
Socioscope Kft., Völgyzugoly Mûhely Kft.) az integrált városfejlesztési stratégia terveit, és készíttették el ugyanezekkel a cégekkel a Hõsök tere rehabilitációs pályázatának dokumentumait. Az
elvégzett munka díját azonban mindeddig nem fizették ki. Ezért a
munkát elvégzõ cégek felszámolási eljárást kezdeményeztek a
Sárbogárdi Forrás Ipari Park ellen. Amikor ez kiderült, az önkormányzat kivonta a Forrás Ipari Parkban lévõ vagyonát, majd a vagyoni szempontból üres Forrás Ipari Park Kft.-ben lévõ üzletrészét eladta az IPD Europe Kft.-nek.
Most az alábbi dokumentumból az derül ki, hogy a Forrás Ipari
Park Kft.-t megszüntették, s annak jogutódja feltételezhetõen az
Adexton Consulting Kft. lett. (Mire ezek a puccos idegen nevek?
Miért nem tudnak/mernek magyarul beszélni?)

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat
1055 Budapest, Kossuth tér 4.
Cégkeresés cégjegyzékszám alapján
A cég cégjegyzékszáma: 01-09-897429.
Sárbogárdi Forrás Ipari Park Ingatlanfejlesztõ és Beruházó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (Elnevezés törölve)
1055 Budapest, Kossuth tér 13-15.
Adószám: 13434779-2-41.
Adexton Consulting Korlátolt Felelõsségû Társaság (Elnevezés törölve)
1055 Budapest, Kossuth tér 13-15.
Adószám: 13434779-2-41.
Adexton Consulting Korlátolt Felelõsségû Társaság (Felszámolás
alatt)
1055 Budapest, Kossuth tér 13-15.
Adószám: 13434779-2-41.
A kérdés ezután az, hogy a felszámoló utánamegy-e ezeknek a
manõvereknek, s a törvény elõírása szerint visszaállítja-e az eredeti, vagyis a vagyonkimentés elõtti állapotot, hogy mégiscsak ki
kelljen fizetni a Hõsök terével kapcsolatos pályázat és integrált
városfejlesztési stratégia elkészítésének költségeit azoknak a cégeknek, akik ezt a munkát a Sárbogárdi Forrás Ipari Park Kft.
megbízásából elvégezték.
Hargitai Lajos
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Pénzt, házat, életet
Egyre több család kerül kilátástalan helyzetbe a rá nehezedõ adósságok súlya alatt.
Az elmúlt években úgy dobálták az emberek után az azonnali kölcsönt. Sokan felültek a mézesmázos szavaknak, és úgy írtak
alá dossziényi papírtömeget, hogy meg se
nézték, mire vállalnak kötelezettséget,
csak a pénzt látták, amirõl naiv módon elhitték, hogy ajándékba van. Aztán jött a
gazdasági válság, és tömegesen bocsátják
el az embereket. Még ha akarnák, akkor se
tudnák fizetni a havi törlesztést, amirõl késõbb derült ki, hogy olyan magas összegû,
ami meghaladja az egész család teherbíró
képességét még akkor is, ha mindenkinek
van munkája és jó minden családtagnak a
keresete.
Sajnos sokan vannak a kiszolgáltatottak
vámszedõi, akik szó szerint kirabolják a hiszékeny embereket.
Egy háromgyermekes család hasonlóképpen járt. Sokat dolgoztak férj és feleség
együtt, hogy felépüljön a kétszintes szép
házuk. Bankkölcsönt is kaptak a szocpol
mellé. Hogy teljesen befejezzék a házat,
beszereltessék a fûtést, arra már nem futotta az önerõbõl és a bankkölcsönbõl.
Úgy volt, hogy kapnak erre is pénzt a banktól. Akkor ütött be a baj, amikor megszûnt
a férj munkahelye, és nem tudták fizetni a
törlesztést, így BAR-listára (nem fizetõ
adósok listája) kerültek. Ebbõl kifolyólag
nem kaphattak újabb kölcsönt. Közben
sorban születtek a gyerekek, s a munkanélküli apa és a GYES-en lévõ anya végképp
kilátástalan helyzetbe került.
Aztán mintha rájuk ragyogott volna a szerencse: lett jó állása a férjnek, a feleség is
visszament dolgozni. Úgy gondolták, ideje
már befejezni a házat. Az elvégzendõ
munka költségvetése 2 millió Ft lett volna,
ha lett volna pénzük.

És ekkor nagy hibát követtek el. Egy újságban olvasták, hogy egy cég akkor is ad kölcsönt, ha valaki rajta van az adósok listáján. Fedezetként a házuk szolgál. A feleség
így számolt be az esetrõl.
— Nagyon kedvesen fogadtak a pesti irodában bennünket, ami egy panel hetedik
emeletén volt egy lakásban. Kávéval kínáltak, és készségesen ígérték, hogy segítenek. Azt mondták: hogy kölcsönt kapjunk,
írassuk át az ingatlanunkat annak a nevére, akit õk mondanak. Ez meg is történt
ügyvéd elõtt, és akkor nekünk be kellett
menni abba a bankba, amit õk mondtak,
ahol felvettük a pénzt. Ott derült ki, hogy
nem az általunk kért 2 milliót fizették ki
nekünk, hanem 6 milliót. Azt mondták a
bankban, hogy ez szerepel a papíron,
ennyit írtunk alá.
Amikor kiléptünk a bankból, az ajtó elõtt
ott várt ránk a kölcsönt intézõ üzletkötõ
két szekrény nagyságú ember kíséretében.
Azt mondta a nõ, hogy adjuk át neki a
pénzt. Abból majd nekünk postán kiutalja
a kétmilliót, a többi pénz a biztosíték, mert
mire a kétmilliót letörlesztjük, az éppen
hatmillió lesz. Akkor már nem tudtunk mit
tenni, odaadtuk a pénzt, elvették tõlünk az
összes papírt, amit a bankban kaptunk.
Utána hiába vártuk, hónapokig nem érkezett a kétmillió. Amikor sürgettük az üzletkötõt, azt felelte, hogy majd telefonálnak,
ha jön a pénz. A pénzt máig nem kaptuk
meg.
Viszont jött a felszólítás a bankból, ahol a
kölcsönt kaptuk, hogy fizessünk ennyit
meg ennyit havonta, különben elárverezik
a házunkat. Fizetni nem tudtunk, persze.
Mibõl is fizettünk volna? Így aztán mire
föleszméltünk, a kölcsönadó tulajdonába
került a házunk (mert az volt olyan „kegyes”, hogy felajánlotta: kifizeti helyettünk a tartozásunkat a házunk fejében).

SZÍVárvány
Szivárványt láttam 2009. április 25-én az Alapon megrendezésre
került kistérségi fesztiválon. Az egyes elõadások mint színes festékcsíkok tûntek fel a színpadon, hogy a végén a színes kavalkád
szivárványként tündököljön.
Vörös színben tûzrõl pattant fiatal lányok, menyecskék ropták a
kalocsai táncot, amelynek hatására a nézõk lába is megmozdult.
Ugyanezt a forró életérzést tárták elénk a mesés Keletet megidézõ hastáncosok ringó keblei és tüzes csípõjük mozgása.
Narancsszínben pompáztak a kicsi lánykák szoknyái, akik a rábaközi táncok forgatagába hívták mulatni a most még apró legénynek valókat.
Sárga napfényes sugarak melegségét érezhettük, amikor egy kicsiny lány, vagy kicsiny fiú egymagában állt a színpad közepén kitárt szívvel, és a széles határtól a boldogságon át a csillagokig minden széprõl énekelt.

Amikor szót emeltünk, hogy nem kaptuk
meg a kétmilliót sem, megfenyegettek
bennünket, hogy ha a családunk testi épsége fontos nekünk, akkor nem ágálunk, hanem azt tesszük, amit õk mondanak, mert
mindent aláírtunk ügyvéd elõtt, a bankból
a pénzt is mi vettük fel.
Hatmillió Ft értékben számították be a házunkat, és még bennünket köteleztek,
hogy fizessük ki az átírási költséget. A házépítés miatti bankkölcsönt azonban máig
folyamatosan vonják a fizetésünkbõl.
Nagyon szégyelljük a butaságunkat és a hiszékenységünket, hogy így zsiványok kezére kerültünk. Azért mondtam el mindezt,
hogy mások okuljanak a mi kárunkon.
Mellesleg azóta a házunkat már ügyvédi
segédlettel tizenkét millióért eladták.
Most albérletbõl albérletbe költözünk a
négy gyerekkel. A stressz miatt cukorbeteg
lettem, a szívemmel is baj van, a férjemet
gerincsérvvel operálták, neki is magas a
vérnyomása, és volt már egy infarktusa. A
legkisebb gyerekünk vette magára leginkább a bajunkat. Máig is siratja a régi szép
házunkat. Õ is egyik betegségbõl a másikba esik, állandóan a kórházat járjuk vele.
Tudom, hogy mi voltunk a buták, hogy belemásztunk az adósságcsapdába, és hagytuk, hogy tönkretegyenek bennünket gazember csalók, de azt is tudom, hogy sokan
vannak, akik hasonlóképpen jártak. Legyen másoknak a mi esetünk a tanulság.
Senki el ne felejtse: ha ilyen helyzetbe kerülnek, az égvilágon senki nem tud segíteni, mert azok a gazemberek a gazember
ügyvédeikkel együtt úgy csinálják, hogy tehetetlen velük szemben a törvény. Mi egy
törvényes szabadrablás áldozatai lettünk,
és mindezért csak magunkat okolhatjuk,
senki mást!
Hargitai Lajos

A népdalokban megelevenedõ remény és zöld határ színe a kikeményített kötényeken, kendõkön köszönt vissza. Félretéve fájós
lábat, gondot, frissen, fiatalosan, mély átéléssel énekelték az idõs
mamikák az alföldi népdalcsokrot.
A kékfestõ ruhák ropogósan vasalva, amelyek gazdái szûk környezetük szeretetérõl, a cecei, sárhatvani mezõkrõl és legények
szerelmérõl szóltak.
A mesék világában szárnyalhattunk a fiútestvérek adni akaró szeretete és huncut mosolyuk által.
Az ibolyaszín sem szerénykedett — egy gyönyörû fiatal pár a latin
táncok világába repítette nézõit.
És mindezt összefogta az õsz hajú néni törékeny jelensége, akinek
csillogó szemei és az édesanyáról szóló verse a szívekig hatolt.
Ez a szivárvány, bizony, nem optikai jelenség volt, hanem nagyon
is valóságos, emberszagú, élettel teli. Nem esõ- vagy páracseppek
okozták, hanem az emberi szívekben megmozdult öröm és a szemekbõl kicsorduló könnyek.
Kívánom, hogy ilyen természeti csodában minél többször, minél
többen gyönyörködhessünk!
Tisztelettel: Fekete Jánosné
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„Ó gondolj, gondolj néha rám!”
…Énekelték a ballagók május 1-jén. Bizony, hamar eljött a búcsú ideje a Petõfi
Sándor Gimnázium végzõsei számára.
Mintha csak úgy elsuhant volna ez a tanév,
s a lázas készülõdésben összegyûjtött tudást máris mérlegre teszik a szigorú vizsgáztatók.
Idén három osztály ballagott. Mindegyik
osztály élén két osztályfõnök regnált. Az
a-sokat Géró A. Pétertõl Schmidt Lóránd
vette át, a b-sek trónján Sallai Szilviát Huszár Károly követte, míg a c-sek élén
Oláhné Téglási Ilonát Albert Judit váltotta.

A ballagás elõtt önfeledten adták át magukat a diákok az utolsó
közös pillanatoknak. Szerdán, az est leszálltát követõen szerenádot adtak tanáraik és kollégista diáktársaik ablakai alatt, majd
másnap reggel színpompás forgatagként „söpörtek” végig a fõutcán. Ötletes jelmezekben most sem volt hiány. Néhány örökzöld
maskara (pl. hippik és pelenkás kislányok) mellett láthattunk kissé bizarr megjelenésû menyasszonyokat, apácákat és mûtõsöket
is. Sárbogárd lakóit már meg sem lepték e különös jelenségek, sõt,
többen az út szélén várták a vidám menetet, készítve számukra az
ilyenkor szokásos pénzbeli adományt.
Másnap a maskarát a matrózblúz, a vidámságot pedig egy kissé
megszeppent kedélyállapot váltotta fel. Persze, most is föl-fölragyogott egy-egy mosoly vagy kacaj, de az ünnepi hangulat, a virágözönben tündöklõ iskola más fényt kölcsönzött nekik.
Boda János igazgató búcsúztatta elsõként a tizenkettedikeseket,
fölidézve hozzájuk fûzõdõ emlékeit, atyai gondolatait osztva meg
velük. Majd az iskola kórusa és a tizenegyedik évfolyam köszöntötte fel õket. A végzõsök gondolatait Szépszó Nikolett és Horváth Virág közvetítették. Stiksz Alex és Simon Zoltán pedig
együtt szavalták el József Attila egyik versét.
Aztán a ballagók átadták a stafétát az utánuk jövõknek, lerótták
tiszteletüket a Petõfi-szobornál, és jelképesen kivonultak az iskola kapuján, amit az igazgató zárt be mögöttük.
Megmérettetéseik e hét hétfõn kezdõdtek.
Rajta, ifjak, csak ügyesen! Sokan vannak most veletek gondolatban.
Hargitai Kiss Virág
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„A háború több rossz embert csinál, mint amennyit elpusztít!” (Kant)

Május 9. — a gyõzelem napja
Már olyan régen történt, mint a mesében, „talán igaz sem volt”.
Ma számítógépes és videojátékokon „választható” a II. világháborús ellenfelek, csapatok, egyenruhák és fegyverek teljes arzenálja. Egyedül vagy többen is lehet támadni, elfoglalni, védekezni,
gyõzni, veszteni, túlélni, meghalni taktikákban és stratégiákban.
Pedig ez akkor még/már nem JÁTÉK volt, hanem az ÉLET, vagy
HALÁL, SZABADSÁG, JÖVÕ!
Egy történész így ír — hiteles dokumentumok alapján — errõl a
napról:
„1945. május 7-én hajnalban a világ közvéleménye még semmit sem
tudott arról, hogy Reimsben Jodl német tábornok aláírta a
Wehrmacht szárazföldi, tengeri és légi haderõinek feltétel nélküli
fegyverletételét.
...A szövetségesek által Reimsben aláírt megállapodást — folytatta
Sztálin — nem lehet hatályon kívül helyezni, de nem is lehet elfogadni. A megadásnak nagyon fontos történelmi aktusnak kell lennie, és
nem a gyõztes területén kell végbemennie, hanem ott, ahonnan a fasiszta agresszió elindult: Berlinben, és nem egyoldalúan, hanem a
Hitler-ellenes koalíció országainak összes legfelsõbb parancsnokságai elõtt. A megadást a volt fasiszta állam vezetõi közül kell valakinek
aláírnia, vagy egy olyan náci csoportnak, mely felelõs az emberiség
elõtt mindazokért a gaztettekért, amiket elkövettek.”

1945. május 9-én befejezõdött a FELTÉTEL NÉLKÜLI FEGYVERLETÉTELRÕL szóló okmányok aláírása. Ez lett az európai
fasizmus felett aratott gyõzelem napja.
És még l945. szeptember végéig folytatódott az irtózat, a rettenet
és borzalom idõszaka Európán kívül...
Semmit sem vesztettek idõszerûségükbõl Radnóti sorai:
„Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember oly elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.”
Béke van. Bekapcsolom a számítógépemet, és rákattintok a ruhákra, fegyverekre, hadszínterekre, hiszen már nekem is „csak
térkép e táj” (?) ...
Ha újra fölszállhat, fölszáll a „barna füst”, akkor az már mindent
és mindenkit „végképp töröl”, de nem a számítógépes játékokból!
Streng Ferenc

A tanulási nehézségek hátterében
megbújó részképesség-zavarokról 3. rész
A motorikum zavarai
1. Az izomtónus zavarai
— Hipotónusnak nevezzük, ha túl alacsony az izomzat feszültségi
állapota, az izmok ernyedtek. Emiatt a gyermek számára minden
mozgás fárasztó, mozgásigénye kevés, mozdulatai erõtlenek.
— Hipertónusnak nevezzük, ha az izomzat feszültségi állapota túl
magas, tehát az izmok folyamatosan megfeszített állapotban vannak. Így a gyermeknek minden mozdulat kivitelezéséért nagy
ellenállást kell leküzdenie.
2. A nagymozgások zavarai
— Elõfordul, hogy csecsemõkori reflexek fennmaradása akadályozza az összerendezettebb mozgások fejlõdését. Például a csecsemõ a karjait automatikusan a teste, arca elé rántja védekezésképpen. Ha ez a reflex fennmarad, nem fogja a gyermek a feje fölé
nyújtani automatikusan a karjait, nem fog tudni így megtanulni
például az úszni.
— Ha bizonytalanság mutatkozik a testtartás, állás, egyensúly terén, a gyermek ügyetlennek tûnik a zenés, mozgásos játékokban,
sporttevékenységekben. Emiatt nem szívesen vesz részt az ilyen
jellegû feladatokban.
3. A finommotorika zavarai
— Az ujjak, kéz, kar izomzatának területén remegés, görcs, túl
alacsony, vagy túl magas feszültség található az izmokban. Problémát jelent a szabályos ceruzafogás elsajátítása, a megfelelõ nyomaték és vonalvezetés. Túl halványan ír, vagy éppen 4-5 lapon
keresztül is látszik a nyom.
— Az ajkak, nyelv (beszédszervek) izomzatának területén: nem
tud fújni, fütyülni, cuppantani, nyelvével csettinteni stb. Ilyen
esetben a beszédhangok pontos képzése problémát jelenthet.

— A szemkörnyéki izmok területén: képtelen tekintetét egy adott
dologra fókuszálni, tárgyat tekintetével követni stb.
4. A cselekvés tervezésének és irányításának zavarai
— Fejletlen a saját testérõl kialakult kép, bizonytalan a testrészek
azonosításában.
— Bizonytalan a jobb-bal irányokban, saját testén a síkban és a
térben.
— Nem ismerhetõ fel, hogy melyik agyfélteke az irányító. A gyermek balkezes, de jobb lábbal rúgja a labdát.
— Nem hajlandó a test középvonalán átnyúlni. Azt tapasztaljuk,
hogy a jobbra esõ feladatokat jobb kézzel végzi, a balra esõket
ballal.
— Gyenge a test két oldalának együttmûködése. Például a kezek
járás közben nem összhangban mozognak.
— Elõfordul a mozgások kivitelezésének meglassúbbodottsága.
Az ilyen gyermek mindenben nagyon lassú, mindig rá kell várni,
többnyire õ az utolsó.
— Többször találkozunk olyan gyermekkel is, aki szinte megállás
nélkül, állandóan mozog, képtelen egy helyben maradni (motorikus hiperaktivitás).
Kérjük olvasóinkat, hogy az újságon keresztül, vagy a nevelési tanácsadó postacímére, e-mail címére juttassák el észrevételeiket,
hozzászólásaikat.
Nevelési Tanácsadó, 7000 Sárbogárd, József A. u. 20., tel.: 06 (25)
462-015. E-mail: nevelesitanacsado@kabelsat2000.hu
Móricz Julianna gyógypedagógus,
Hargitai Enikõ gyógypedagógus–logopédus
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Törött lábbal Hollandiába
Tavaszi temetõlátogatásra mentünk múlt
héten az Alföldre. Visszafelé egy fiatalember stoppolt az út szélén begipszelt lábbal,
két mankóval. Ha egyedül vagyok, még ennek a törött lábú embernek se merek megállni, mert olyan a közbiztonságunk, mint a
háború után volt, és hiába a jó külsõ megjelenés, a töröttnek látszó láb, bárki lehet
rabló. De velem volt édesanyám és a húgom is. Nem volt szívünk otthagyni, így hát
fölvettük a fiatalembert, akinek valóban el
volt törve és be volt gipszelve a lába.
Út közben beszélgettünk, hogy miért stoppol törött lábbal, és egyáltalán hová megy.
Furcsa történettel ismertetett meg bennünket ez a fiú. Elmondta, hogy Debrecenbõl jön, ahol kõmûvesként dolgozott
egy építõipari vállalatnál. A cége csõdbe
ment még õsszel, félévi bérével tartoznak
máig is, így került utcára egy fillér nélkül.
Hiába keresett munkát, reménye nem volt,
hogy bárhol elhelyezkedjen a szakmájában. Alkalmi munkákat vállalt, de ez is elfogyott. Aztán kapott egy üzenetet a barátaitól, hívták Hollandiába, ahol lakással,
munkahellyel várják.
Minden tartalékából kifogyva, pénz nélkül, stoppal indult el a nagy útra. Kecskemét határáig jutott el. Ott egy autós szórakozni akart a stoppossal, és rárántotta a
kormányt. Gondolta, a hülye majd elugrik

az autó elõl. A fiatalember kicsit késõn reagált, s bár félreugrott a felé száguldó autó
elõl, de annak a sárhányója így is elkapta az
egyik lábát, és eltörött a bokája. A gázoló
autós „természetesen” cserbenhagyta áldozatát.
A földön törött bokával, kínokban fetrengõ fiatalemberhez egy késõbb érkezõ autós hívott mentõt, és persze a rendõröket is
értesítette, akik akkor már bottal üthették
a cserbenhagyó gázoló nyomát. A fiút beszállították a kecskeméti kórházba, ahol
ellátták a sérülését, és begipszelték a lábát.
Szerencsére érvényes volt a tb-kártyája,
mert maga után attól függetlenül fizette a
biztosítási díjat, hogy a cége megszûnt.
A gipszelés utáni 3. napon elbocsátották a
fiút a kórházból azzal, hogy menjen haza.
Csak hát nincs neki lakása és senki hozzátartozója. Az édesapja rég meghalt, az
édesanyját, akit súlyos rákbetegségében õ
ápolt, két éve temette el. Pénze nem volt.
Mivel baptista, elment a szeretetszolgálathoz, hogy segítsenek. Kapott némi pénzt és
élelmet, de laknia nem volt hol. Mit tehetett, mivel a barátai Hollandiában munkával, lakással várják, lebicegett a dunaföldvári útra, és a kórházban kapott két mankóval elindult Hollandiába.
Megdöbbentett a fiatalember története. Õ
is a ránk tört válság áldozata, mint egyre

többen, és még mi következik ezután?
Megrázó, hogy egészséges, szakmával rendelkezõ, munkaképes fiatalok is saját hibájukon kívül kilátástalan helyzetbe kerülhetnek Magyarországon.
Õ most menekülne Hollandiába a válság
elõl. Az elõzõ éjszakát már az út szélén töltötte egy nádkúpba húzódva. A közeli benzinkút mosdójában tudott tisztálkodni.
Vörös, kialvatlan szemmel, élelem nélkül
várta a jó szerencsét.
Volt nálunk egy kevés keksz, azt odaadtuk,
aztán Dunaföldváron tejet, kenyeret, kolbászt vettem neki. Egy darabig kitart talán.
Cecén búcsúztunk el tõle annak reményében, hátha fölveszi egy kamion, amelyik
éppen Hollandiába tart.
Hargitai Lajos

Tisztelt leendõ vásárlónk!
Szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy megnyílt
a sárbogárdi KEMIKÁL bolt, ahol mindent megtalál,
amivel otthonát olcsón széppé varázsolhatja.

Sárbogárd, Árpád u. 108.
(volt költségvetési üzem)
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Nyitva tartás: H–P: 8-17-ig, SZO: 8-12-ig.

Telefon: 06 (25) 460 795

HÕSZIGETELÕ LAPOK
EPS-80

2 cm-es lap
3 cm-es lap
4 cm-es lap
5 cm-es lap
6 cm-es lap
7 cm-es lap
8 cm-es lap
10 cm-es lap

245 Ft/m2
370 Ft/m2
490 Ft/m2
620 Ft/m2
740 Ft/m2
860 Ft/m2
980 Ft/m2
1230 Ft/m2

Áraink a készlet erejéig érvényesek. Áfával és forintban értendõk.
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Felhívás

Adó 1 %

Az Egyesített Szociális Intézmény idõsek jelentkezését várja otthonukban történõ gondozás céljából.

A sárbogárdi református egyház által alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány kuratóriuma kéri, hogy adójuk 1 %-ával támogassák tevékenységét. Célunk a sárbogárdi református templom felújítása. Adományukkal rendelkezés alapján a sárbogárdi református idõsek otthona mûködésének segítéséhez is hozzájárulhatnak.

Feladatunk: az ellátni vágyó testi higiénéjének biztosítása, közvetlen környezetének tisztán tartása, az
orvossal és a családdal történõ kapcsolat ápolása,
vásárlás, gyógyszerkiváltás, szükség esetén orvoshoz kísérés, mosás, vasalás, lelki segítségnyújtás.
Az ellátásért fizetendõ térítési díj jövedelemfüggõ. A
mentális segítségért nem kell térítési díjat fizetni.
Érdeklõdni személyesen, vagy telefonon az alábbi címen lehet: Egyesített Szociális Intézmény Gondozóháza (Csurgó Zsuzsanna), 7000 Sárbogárd, Tompa
M. u. 7., tTel.: 06 (25) 508-188.
Szakács Benõné ESZI-igazgató

Adószámunk: 18483118-1-07.
Megnevezés: Árva Bethlen Kata
Alapítvány Sárbogárd.
További munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszönjük!

2009. május 7. Bogárd és Vidéke

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2009. május 12-én (kedden)
9.00 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

Napirend:
1. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a
gyermekvédelem helyzetérõl.
2. A nevelési–oktatási intézmények tanulócsoport-számának meghatározása a 2009/2010.
tanévre.
3. Az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványának elszámolása.
4. A 9/2009. (II. 19.) ktr. számú rendelet módosítása.
5. A lakások és helyiségek bérletérõl és elidegenítésérõl szóló 21/2006. (III. 23.) ktr.sz. rendelet
módosítása.
6. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi
jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól
szóló rendelet módosítása.
7. Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatási megállapodás hatályosulásáról.
8. Pályázat benyújtása a Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett, térítésmentesen átadott, inkurrens anyagok igényléséhez.
9. A helyben központosított közbeszerzési rendszerrõl szóló rendelet elfogadása.
10. A költségvetési intézmények alapító okiratának módosítása.
11. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
12. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
13. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
14. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés 2009. évi
adományozása.
2. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
3. Bejelentések.
Juhász János polgármester

Felhívás
Az Egyesített Szociális Intézmény Gondozóháza
felvételt hirdet ott lakni vágyó személyek részére átmeneti jelleggel. Ha gondot jelent idõs hozzátartozója nyári idõszakra való ellátása, mi szívesen a segítségére leszünk!
Érdeklõdni személyesen, vagy telefonon az
alábbi címen lehet:
Egyesített Szociális Intézmény Gondozóháza
(dr. Horváthné Lang Erika, vagy Csurgó Zsuzsanna), 7000 Sárbogárd, Tompa M. u. 7., tel.:
06 (25) 508-188.
Szakács Benõné ESZI-igazgató
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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 kirendeltségeinken:

JEGYEK SÁRBOGÁRDON A KÖZPONTI LOTTÓZÓBAN
(a gyógyszertárral szemben) KAPHATÓK
2.800 FT-OS ÁRON.

Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz, Lajoskomárom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég, Sárosd,
Nagylók, Szabadegyháza, Sárszentmiklós

Érdeklõdni: 06 20 566 1777
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SPORT

Férfi kézilabda megyei I. osztály

Sárbogárd—Dunaferr
34-35 (17-18)
Vezette: Hegedûs, Kiss.
Sárbogárd: Németh I. — Nacsa (4), Balogh (9), Pluhár (5), Németh II. (1), Bodoki (8), Szabó J. Zs. Csere: Borostyán, Németh
L., Hegedûs (2), Szabó (5), Suplicz.
Megszületett a szokásos eredmény: ismét egy góllal kikaptunk.
Azért van egy kis különbség — most a pontveszteség nélkül a bajnokságot vezetõ Dunaferr volt az ellenfél.
Egy rendkívül gólgazdag, színvonalas mérkõzésen vettünk részt,
immár negyedszer egygólos különbséggel. Aki látta, annak nem
kell mondani, milyen jó volt nézni csapatunkat, ahogy küzdött a
jóval erõsebb ellenféllel.
A vendégek egy kicsit nagy mellénnyel érkeztek, ami aztán a végén igencsak szorított. A gyengécske játékvezetés nem volt méltó
a találkozóhoz. Mindkét oldal kárára sokat tévedtek a bírók, de a
végén megszülték a döntést: itt ma nem lesz bajnokverés. Valahogy úgy jártunk, mint a jéghokisok a svájci vb-n: az újonc kis
csapat még várjon a sorára.
A hazai csapatból szinte mindenki erõn felül teljesített. Németh
Tomi 8-10 bravúros védést szokott produkálni, most csak 3 sikerült, talán ez döntött a végén. Az elõzõ napon beneveztünk
Simontornyán egy tornára, amit meg is nyertünk, de ez sokba került a bajnoki meccsen.
Megjegyzem, azért mertünk elindulni, mivel az elõzetes várakozás egy jó edzõmeccs volt a bajnokkal. Az élet aztán egy másik forgatókönyvet írt, ami számunkra egy kis csodával ért fel. Megrángattuk az oroszlán bajuszát. Egy sportszerû meccsen, fergeteges
buzdítás mellett ezt az eredményt én sikernek értékelem, és egyben bosszankodom is, mert úgy érzem, elvettek tõlünk egy lehetõséget. A következõ mérkõzés Martonvásár ellen, szombaton, 18
órai kezdettel a Mészöly csarnokában lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!
Rehák Sándor

Kupagyõzelem
Simontornyai majáliskupa
A május 1-jén, Simontornyán, a sportcentrumban rendezett majális egyik eseménye volt a kézilabdakupa, amire benevezett csapatunk is. Kicsit megcsonkítva álltunk ki, mert a vendéglátók
igényt tartottak Baloghra és Nacsára, mivel õk ebbõl a városból
igazoltak hozzánk. Az edzõnket, Bodoki Gyurit pedig „lenyúlta”
az alapi csapat.
Egyenlõ erõk küzdelmét hozták a meccsek. Alap megverte
Simontornyát, mi megvertük Alapot. A végén jött a mindent eldöntõ Sárbogárd—Simontornya meccs, ahol nekünk már a döntetlen is elég volt a kupa megnyeréséhez, ami meg is lett.
A végén egy jó gulyásleves volt a jutalma a csapatnak.
A torna végeredménye:
1. Sárbogárd (3 pont), 2. Alap (2 pont), 3. Simontornya (1 pont).
Gratulálok a csapatnak! Kellett már egy kis önbizalomnövelõ
gyõzelem.
Rehák Sándor

P.U.F. torna 2009
Május 1-jén Pázmándon szerepeltek fiatal játékosaink. Néhány
sajnálatos visszalépés miatt a tornát reggel átszervezték.
Három korosztályban mérkõztek csapataink.
A legfiatalabbak, a 2000. január 1-je után születettek: Demeter
Dániel, Németh Roland, Gõdér Gergõ, Szente Máté (nagyon fiatal csapat), harmadik helyezést értek el. Cserék nélkül, nagy akarattal fociztak a fiúk.
Az 1999. január 1-je után születettek között játszottak az egy évvel
fiatalabb játékosaink. Fizikálisan nagyon meglátszott a korkülönbség, de tudásban felvettük a versenyt. Ratalits Dávid, Vagyóczki Patrik, Gyökér Kristóf, Szabó Ádám, Buzás Ádám, Huszár Tamás szemre is tetszetõsen játszottak, de még súlyban
alulmaradtak. Negyedik helyezést értek el.
Az 1997. január 1-je után születettek versenyében csapatunk elsõ
mérkõzésén magabiztosan verte Gántot (5-0). A hazai Pázmánd
nehezebb ellenfélnek bizonyult, de nyertünk 2-0-ra. A harmadik
mérkõzésen önmagunk hibáján kívül, az érdekes szervezés miatt
kikaptunk 4-2-re a Dunafém–Maroshegy csapatától. Kicsit szomorúan vettük át a második helyezettnek járó érmeket (Németh
Kristóf, Sipõcz Attila, Szúnyogh Richárd, Léhmann Balázs, Demeter Dávid, Szente Márkó, Csendes Ádám, Freschli Barnabás,
Luczek Roland, Kovács Roland).
A csapatokat ismét sok szülõ (20 fõ) kísérte el. Hangos biztatással
segítették a játékosokat.
A rendezvény táncos produkcióval zárult.
Az utazást ismét az Aranylabda Alapítvány Sárbogárd finanszírozta.
Pajor László, LSC Sárbogárd

U13 bajnokság
Május 3-án, a harmadik tavaszi fordulóban Baracson játszott korosztályos csapatunk. Tornarendszerben ismét kettõ mérkõzés
várt ránk. Legalább egy pont megszerzése esetén matematikailag
is csoportgyõztessé válhattunk. Ezt már az elsõ találkozón teljesítettük. A hazai csapatot magabiztosan vertük.
A második mérkõzésünket Mezõfalvával játszottuk. A játék képe
alapján nagyobb különbséggel kellett volna nyernünk. A nagyszerû csapatjátékot helyenként ordító egyéni hiba rontotta el. Egy-egy játékos fejben lassabban játszott.
Szokás szerint sok szülõ kísérte el a nagy létszámú csapatot. Köszönet nekik és az utat finanszírozó Aranylabda Alapítvány Sárbogárdnak.
Csapatunk: Sipõcz Attila, Németh Kristóf, Pajor Tamás,
Goldberger Marcell, Léhmann Balázs, Keresztes Imre, Demeter
Dávid, Freschli Barnabás, Husvéth Zsolt, Csendes Ádám, Luczek
Roland, Németh Attila, Szúnyogh Richárd, Barabás Tamás, Kiss
Roland Bence, Szente Márkó, Kovács Kornél, Kovács Roland,
Fekete Patrik.
LSC Sárbogárd—Baracs 3-0
LSC Sárbogárd—Mezõfalva 1-0
J csoport:
1. LSC Sárbogárd
2. Sárszentmiklós
3. Mezõfalva
4. Baracs

15 13
15 8
15 5
15 1

2 3 4
1 9
- 14

50
25
27
11

7
13
28
63

41
27
16
3

A negyedik, záró forduló Sárszentmiklóson, 2009. május 17-én
lesz.
Pajor László, LSC Sárbogárd
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Aba–Sárvíz FC—Sárszentmiklós 0:3 (0:1)
Aba, 250 nézõ, vezette: Gyõri László.
Aba–Sárvíz FC: Csönge, Szalai, Tóth,
Asbóth, Steixner, Fauszt (Illyés), Kiliti L.,
Gyuricza V., Esze (Fülöp), Salga (Mercsek), Kuczi. Edzõ: Salga Géza.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L., Csanaki, Palotás, Szarka (Bakos), Vámosi (Emperger), Markovics, Huber, Berényi, Král (Szabó Z.). Edzõ: Masinka
László.
Már a mérkõzés elsõ percétõl érzõdött,
hogy mindkét csapat a gyõzelemre játszik.
Számunkra továbbra is a dobogó a cél, míg
a hazai csapat az õszi súlyos vereség miatt
akart visszavágni. Ennek megfelelõen
mindkét csapat támadó szellemben lépett
pályára, edzõnk 3-4-1-2 felállásban küldte
fel játékosait, mely bátor támadó szellemre vall.
A 23. percben Markovics jobb oldalról elvégzett szabadrúgását Král elõre hajolva
csúsztatta a hálóba, 0:1. A félidõ további

részében támadásban maradtunk, mindkét csapat elõtt adódtak lehetõségek, de
gól nem született. Mindettõl függetlenül
számomra egy percig sem volt kétséges,
hogy gyõztesen távozunk, mivel szemmel
láthatóan jelentõsen gyorsabbak voltunk
mind fejben, mind testileg.

A Femol-csoport
eredményei:

A Déli-csoport
eredményei:

Cece—Barcs 1-4 (1-0)
100 nézõ, vezette: Magyar J. Gólszerzõ:
Barta, illetve Éliás (2), Radnó, Pletser. Ifjúsági mérkõzés: 1-2.
Mezõfalva—Mezõszilas 2-2 (1-2)
150 nézõ, vezette: Pfeffer. Gólszerzõ: Rajna, Móricz, illetve Sülyi (2). Ifjúsági mérkõzés: 10-3.
Sárbogárd—Nagyvenyim 2-0 (1-0)
100 nézõ, vezette: Almádi. Gólszerzõ:
Böhm (2). Ifjúsági mérkõzés: 3-2.
Káloz SE—Tác-Csõsz 4-1 (3-0)
250 nézõ, vezette: Babai. Gólszerzõ: Gál
(2), Májer D., Schmidt, illetve Schmidt. Ifjúsági mérkõzés: 10-0.
Enying—Seregélyes 1-4 (0-1)
120 nézõ, vezette Horváth. Gólszerzõ:
Paluska, illetve Vakler, Benczik Cs., Ladányi, Belovai. Ifjúsági mérkõzés: 1-3.
LMSK—Lajoskomárom 1-4 (0-2)
80 nézõ, vezette: Piros. A gólszerzõket
nem sikerült kiderítenünk. Ifjúsági mérkõzés: 4-1.

Kulcs—Alap 5-0 (3-0)
Vezette: Hajcsár. Gólszerzõ: Simon (3),
Fehér (2). Kiállítva: Herman, illetve Hegedûs, Lakatos.
Elõszállás—Nagylók 0-3 (0-2)
Vezette: Reinicz. Gólszerzõ: Kucsera,
Horváth, Száva.
Zichyújfalu—Besnyõ 2-5 (1-1)
Vezette: Tömöri. Gólszerzõ: Rigó (2), illetve Petkes (3), Pletser, Farkas. Kiállítva:
Szegi (Zichyújfalu).
Soponya—Vajta 1-2 (1-1)
Vezette: Nagy L. Gólszerzõ: Sütõ, illetve
Csorján (2).
Mezõkomárom—Füle 2-1 (2-1)
Vezette: Kárász. Gólszerzõ: Fejérpataky
(2), illetve Khillenberg. Kiállítva: Magda
(Füle).
Dunapentele—Rácalmás 1-3 (1-2)
Vezette: ifj. Nagy L. Gólszerzõ: Subi, illetve Szabó, Hepp, Bortkó.

A Femol-csoport állása:

A Déli-csoport állása:

1. Káloz
24 18 2 4
2. Baracs
24 16 4 4
3. Adony
24 16 - 8
4. Mezõfalva
24 14 4 6
5. Lajoskomárom
24 14 4 6
6. Seregélyes
24 13 2 9
7. Sárbogárd
24 12 3 9
8. Nagyvenyim
24 11 3 10
9. Mezõszilas
24 8 6 10
10. LMSK
24 7 9 8
11. Cece
24 7 7 10
12. Enying
24 7 6 11
13. Jenõ
24 7 6 11
14. Dég
24 5 6 13
15. Tác-Csõsz
24 1 5 18
A Kisapostag visszalépett a bajnokságtól.

71- 30
56- 25
73- 41
52- 22
62- 38
58- 35
38- 39
47- 53
44- 54
40- 45
33- 37
38- 53
43- 64
29- 53
21- 65

56
52
48
46
46
41
39
36
30
30
28
27
27
21
8

A 61. percben Csanaki jó ütemû indításával Berényi lépett ki, aki a hosszú sarokba
az elvetõdõ Csönge hasa alatt a hálóba
lõtt, 0:2. A 92. percben a végig agilisan és
szerintem messze a mezõny legjobbjaként
játszó Huber elfutott a jobb oldalon, beadására hárman érkeztek, és közülük
Emperger lõtt a hálóba, 0:3.
Egy kifejezetten jó iramú mérkõzésen
megérdemelten nyertünk a végig nyílt sisakkal játszó hazai csapat ellen.
Több játékosunk nyújtott nagyszerû teljesítményt, de közülük is kiemelkedett Huber játéka, akinek a beadásai menetrend-

1. Rácalmás
2. Nagylók
3. Zichyújfalu
4. Alap
5. Dunapentele
6. Vajta
7. Sárszentágota
8. Soponya
9. Füle
10. Elõszállás
11. Perkáta
12. Kulcs
13. Besnyõ
14. Mezõkomárom

22
22
22
22
22
22
21
22
22
22
21
22
22
22

15
14
11
10
11
9
9
8
6
6
6
6
4
3

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

2
5
6
5
10
6
5
10
10
10
10
12
10
17

55-28
63-32
44-34
43-34
52-46
50-33
39-36
43-34
48-55
28-45
38-57
38-41
31-38
21-80

szerûen érkeztek; akkor verte meg ellenfelét, amikor akarta.
Ezen a mérkõzésen maximálisan ki volt
szolgálva a közönség; volt iram, szemre
tetszetõs játék, nagy védések, szinte minden, amirõl a futball szól. Ezzel a gyõzelemmel ismét a dobogóra léptünk, de hétvégén az igencsak acélos Sárszentmihály
csapatát fogadjuk. Meggyõzõdésem, hogy
ha tartósítani tudjuk a formánkat, nem
lehet baj.

Ifjúsági mérkõzés:
Aba–Sárvíz FC—Sárszentmiklós 2:1
Ifi csapatunk az elsõ félidõt odaadta a hazai csapatnak, majd a másodikat (a jó cseréknek köszönhetõen) már hozták, és kis
szerencsével, egy döntetlennel jók is lehettek volna.
Szabó Béla

A Roneko-csoport állása:

50
45
38
37
34
34
34
28
24
24
23
22
20
11

1. Alba Regia
24 20 2 2 46-15
2. Kápolnásnyék
24 16 1 7 50-23
3. Sárszentmiklós
24 15 1 8 63-26
4. Bicske
23 14 4 5 64-24
5. Pálhalma
23 12 5 6 45-23
6. Martonvásár
24 11 4 9 42-34
7. Sárszentmihály
24 12 5 7 47-45
8. Kisláng
24 9 5 10 35-35
9. Polgárdi
24 8 7 9 27-34
10. Sárosd
24 8 4 12 31-42
11. Pusztavám
24 7 5 12 29-54
12. Pákozd
24 8 1 15 41-40
13. Szabadegyháza
24 7 3 14 33-49
14. Bakonycsernye
24 6 3 15 21-57
15. Aba-Sárvíz
24 5 5 14 25-58
16. Etyek
24 5 1 18 37-76
A Sárszentmihálytól 6 büntetõpont levonva.

62
49
46
46
41
37
35
32
31
28
26
25
24
21
20
16

NÉZÕPONTVÁLTÁS
FILMMUSTRA
A Nonprofit Média Központ Alapítvány az idén
elõször rendezi meg a Nézõpontváltás filmmustrát, melyen lehetõséget adunk olyan fogyatékossággal élõ filmes alkotók és érintett filmes
mûhelyek bemutatkozására, akiknek eddig nem
volt lehetõségük alkotásaikat a nyilvánosság elé
tárni.
A filmmustrára a következõ feltételek mentén
lehet nevezni: a film alkotója fogyatékkal élõ személy; szabadon választott mûfajú és tematikájú,
5-10 perces alkotások nevezhetõk; egy alkotó
több filmmel is nevezhet; a beküldés formátuma:
DVD (Postacím: 1075 Budapest, Király u. 21. Ha
személyesen kívánja leadni DVD-jét, kérjük, telefonáljon!); a benevezett filmhez, kérjük, mellékeljen rövid szinopszist és szöveges bemutatkozást. Kérjük, ne felejtse el megadni elérhetõségeit!
Nevezési határidõ: 2009. május 15. A mustra
várható idõpontja: 2009. május vége (budapesti akadálymentes helyszínen).
További információk:
www.nonprofitmedia.hu,
Liling Tamás programfelelõs,
iroda@nonprofitmedia.hu, 06-1-373-0502.
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160 éve született Forgács Endre
(1849—1913)
Életpályájának fõbb adatait — méltó megemlékezésül — az alábbiakban foglaljuk
össze. 1849-ben született abaújszántói,
egyszerû szülõktõl. Iskoláit Miskolczon és
Sárospatakon végezte. Nevelõsködött
elõbb a Bárczay családnál, majd Antos János úri házában, Abonyban. Második papi
vizsgáját az utóbbi helyen tartózkodása
idején tette le a dunamelléki egyházkerület lelkészképesítõ bizottsága elõtt Budapesten. Kápláni éveit Czegléden (Dobos
János mellett), Kecskeméten és Solton töltötte. 1884-ben választotta meg papjául a
sárbogárdi szép gyülekezet. Haláláig itt
munkálkodott. 1892-ben megházasodott,
nõül vevén Marossy Máriát. Házasságából
két élõ gyermeke maradt hátra szomorú
árvaságban utána: Béla fia, a ki ép most
tette le az érettségi vizsgát, és hétéves kis
leánya, Zsuzsika. Egyházmegyei tisztségeket is viselt. Hosszú idõn keresztül — egész
a múlt évig — iskolavizsgáló körlelkész
volt a sárkeresztúri körben. 1909-ben egyházmegyei tanácsbíróvá választatott.
A száraz adatok keretét az õ gazdag lelke
töltötte ki dús tartalommal. Élete áldott
elvét önté szavakba és adta ifjú paphõse
ajakára egyik legkedvesebb elbeszélésében (Papválasztás száz év elõtt): „Én azt
tartom, hogy a tétlenség jóvá nem tehetõ
szerencsétlenség az emberre nézve, a
munka az egyetlen, mely az életet kitölti és
szabályozza.”
… „Egyszerûség meg a kötelesség!” Milyen jól jellemzik ezek a szavak — a saját
szavai.
Mint pap ég a vágytól hirdetni Isten igéjét.
A maga lelkébõl — úgy a mint azokon az
érzékeny húrokon — átszûrõdnek az égi
hangok. Nagyon szeret prédikálni! Mikor
egy-egy nagy ünnepen körülüli híveinek
díszes serege, a törékeny test szinte összeroskad az égi tûzben, mely lassan megemészti a gyönge erõt, de a mely nem ég hi-

ába. Ezer szem könnye, ezer ajak sóhaja,
ezer meghatott szempár meleg pillantása
mutatja, hogy nem ég hiába. ... Mondják is,
hogy ott fog összerogyni a szószéken. Maga is tart tõle, de ... ez az õ élete. Mikor az
utolsó napokban orvosa azt mondja, hogy
meggyógyul, de nem szabad többet prédikálnia, szinte haragos kétségbeeséssel kiált: „Miért élek én akkor?” És bizonyára a
legnehezebb harczot akkor vívta meg önmagával, a mikor betegágyán elkészült
csöndes türelemmel várni esperes barátját, hogy káplánt kérjen általa.
De nem csak a nagy alkalmak szónoka volt.
Mindig szerette és ambiczionálta a maga
munkáját. Hiszen még nagy betegen is maga végezte dolgát. Régi, hû munkatársa
nem akarja magával engedni egy temetésre, mely rájuk vár. De nem lehet visszatartani. Pedig látszik rajta, hogy nem bírja
meg az utat. Valóban úgy is kell hazaküldeni a háztól kocsin. De feladatát elvégezte.
A legegyszerûbb koporsó mellett is meghatottan hirdette az igét. Ott is mélyen
szántott. Sokszor merész volt megsuhogtatni az igazság vesszejét is — nem egy emléke maradt fenn. A legveszedelmesebb
feladat, de õ azt is mûvészien oldotta meg.
... Utoljára hagytam, hogy mint íróról szóljak róla. Fényes tehetsége ezen a téren ragyogott a legszebben. Író volt a valódi, vérbeli fajtából. Nem azok közé tartozott, a
kik maguk adják maguknak a költõ nevet,
hanem azok közé, a kiket az méltán megillet. Pedig tagadhatatlan, hogy erejének tekintélyes részét nagyon is efemer értékû
dolgokban forgácsolta el. A vidéki (különösen székesfehérvári) apró lapokat táplálgatta a dús szellem, a mely ha méltó helyen észreveszik és kellõ irányításban, bátorításban, támogatásban részesül, hazai
szépirodalmunk egyik büszkeségévé válhatott volna. Különösen, ha mély humorára gondolunk — a legnehezebb és legritkább mûfaj — õ kétségtelenül sokat tudott
volna adni ezen a téren is.

Meghívó
Kertész Tivadar atya,
aki az 1960-as években a sárhatvani templom plébánosa volt,

GYÉMÁNTMISÉJÉT
május 10-én (vasárnap) 10 órakor tartja

De mint író, alkotott maradót is. Egyházias jellegû népi irodalmunkban — bátran
kimondhatjuk — nem akadt párja. Nem
akadt, a ki akár a meseszövésben, akár a
mûvészi kidolgozásban versenyezhetne
vele. Minden írói tehetsége ragyogóan
megnyilatkozik a szépszámú dolgozatokban, a melyekkel Koszorú füzeteinket,
Prot. Árvaházi Naptárainkat és egyéb vallásos kiadványainkat gazdagította. (1911ben egy kötetet is gyûjtött össze belõlük
„Templomsoron” czímmel.) Tárgyával
sokszor a dicsõ és küzdelmes múltba kalandozik el, majd az örökegy emberi vonásokat, bajokat, gyöngeségeket öleli fel. De
a legmodernebb kérdésekkel is megbirkózik. „A szoczialista” és az „Amerika nyomorékja” a ma legnehezebb kísérteteinek
vészes árnyékát festi erõs mûvészettel.
Nyelve nem a keresett népies nyelv, az igazi, tõrõl metszett magyarság. A legegyszerûbb emberhez is közel áll, de élvezi a legmûveltebb is. A természetszeretetet színes
képei megható gyöngédséggel tükrözik
vissza, de elõadásának igazgyöngyeit a
Biblia szépségei és örök igazságai alkotják,
és ezek a fenségesen beillõ idézetek bizonyítják, hogy itt is az maradt, a ki minden
erejével lenni akart, Isten igéjének szolgája, az egyszerûség és kötelesség embere.
Ilyen szép szellem szállt el a törékeny testbõl, melyet 1913. június hó 6-án délután 5
órakor kísértünk a sárbogárdi ref. híveknek, Sárbogárd egész községének és vidékének, sok-sok hû barátnak fájó részvételével a csendes bogárdi temetõbe. Koporsója mellett a háznál régi barátja, Lévay
Lajos esperes, a templomban Úrházy Lajos egyházmegyei fõjegyzõ és a sírnál e sorok írója szolgáltak, mindnyájan mély
meghatottsággal és az elhunyt iránti igaz
szeretettel.
„A derék nem fél az idõk mohától!” Szeretjük hinni, hogy Forgács Endre derék
neve és emléke soká fennmarad mind több
szívben, jó magyar népünk körében. Szeretjük hinni, hogy az a magyar ref. egyház,
a melynek mind halálig olyan hû szolgája
volt, szintén megemlékezik róla és — a
maga javáért — leteszi sírjára a legméltóbb babérágat. A mi szerény meggyõzõdésünk azt súgja, hogy a legkedvesebb
megemlékezés az lesz, ha összegyûjtetvén
szétszórt szép munkáit, odatétetnek gazdaságul minden iskolai és népkönyvtárunkba, vigasztalóul, bátorítóul, vonzó,
kedves, bölcs tanítómesterül sok-sok magyar ref. ház asztalára. Adja Isten, hogy nálunknál erõsebbek ilyen méltóképpen
segítsenek megörökíteni a mi elhunyt kedves bátyánknak emlékét — egyházunk
hasznára.

a sárhatvani templomban.
A gyémántmisére mindenkit szeretettel várnak!

Varga Sándor iváncsai ref. lelkész
(Megjelent: Sárbogárd és Vidéke,
II. évf. 29. szám, 1913. július 20.)
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Üröm az örömben Sikeres eredmények
2009. április 22-én Sárbogárd dísztermében információs napot
tartott a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete
(LÁRKE).
Egyesületünk 2009 februárjában létrehozott egy rehabilitációs
központot, melynek tevékenységei közé tartozik azoknak az embereknek a rehabilitálása, akik részben, vagy teljesen elveszítették a látásukat. A rehabilitációs központ szakemberei õket kívánják megtanítani arra, hogy miként tudnak látásuk elveszítése után
is normális, hétköznapi életet élni (fõzés, mosás, takarítás,
közlekedés, bevásárlás stb.).
A rendezvény célja az volt, hogy errõl a projektrõl széles körû tájékoztatást kapjanak látássérültek és látók egyaránt.
A statisztika szerint évente kb. 5000 ember veszíti el a látását, és
ebbõl évente nagyjából 100 embert tudnak rehabilitálni, visszavezetni a mindennapi életbe. Európai uniós elõírás, hogy minden
régióban létre kell hozni legalább egy rehabilitációs központot,
így Székesfehérváron is létrejött egy ilyen központ, mégpedig pályázati támogatásból.
A rehabilitációs központ munkatársai igyekeztek minden fontos
tudnivalót megismertetni a rendezvényen, amely egyébként inkább családias jellegû volt, a résztvevõk alacsony létszáma miatt.
Köszönet illeti azokat, akik segítettek az információs nap megszervezésében és lebonyolításában. Szeretnék köszönetet mondani a sárbogárdi polgármesteri hivatalnak, hogy rendelkezésünkre bocsátották a dísztermet, és nem utolsósorban annak a néhány embernek, akik megjelentek a rendezvényünkön.
Ez kitûnõ végszó lehetne, talán itt le is zárhatnám ezt az írást, de
nem tehetem. Nem tehetem, mert el kell mondanom, hogy összesen 80 darab meghívót küldtünk ki polgármestereknek, háziorvosoknak, különféle intézményeknek és olyan, szociális területen
dolgozó szakembereknek, akiknek legalább hivatalból illett volna
részt venniük ezen a tájékoztatón, hiszen munkájuk során találkozhatnak olyanokkal, akik esetleg tõlük kaphatnának információt a rehabilitáció lehetõségérõl. Egy polgármester sem volt jelen a rendezvényünkön, de arra sem méltattak bennünket, hogy
legalább valamelyik beosztottjukat elküldjék. Az pedig külön
megdöbbentõ, hogy Sárbogárdról nem képviseltette magát például a szociális bizottság, sõt, még az egyházak sem, pedig tõlük
elvileg a nehéz helyzetben lévõk iránti szolidaritást várnánk el.
Szóval éppen azok nem jöttek el, akiket nagyon vártunk, hogy
tájékoztatást adjunk nekik egy nagyszerû projektrõl, egy esetleges jövõbeni együttmûködés reményében.
A rendezvényen ugyan a látássérültek is kevesen voltak, de ennek
az is az oka, hogy õk más módon is hozzájuthatnak a fontosabb információkhoz, például a LÁRKE havonta megjelenõ körlevelébõl.
A fent említett szomorú valósággal kapcsolatban sok-sok kérdés
tornyosult fel bennem az elmúlt napokban, de ezekbõl most csak
egyet kívánok feltenni, azt az egyet, amire valószínûleg majd maga az élet fog válaszolni:
Ha odáig zuhant a közmorál, hogy még azoknál is az érdektelenség falaiba ütközünk, akiktõl pedig hivatalból nem ezt kellene
kapnunk, akkor vajon mit hoz még a jövõ?
Nochta Pál Attila

Munkácsi Zsuzsanna
fazekas–keramikus

a cecei iskolában
A cecei iskola tanulói az utóbbi idõben ismét jó eredményeket
szereztek az iskolák között megrendezett területi, illetve megyei
versenyeken.
2009. április 1-jén az alapmûveleti matematikaverseny körzeti
fordulóját Székesfehérváron rendezték meg, ahol iskolánk több
tanulója is megmérettetett. Varjas Norbertet (7. osztályos tanuló) behívták az eredményhirdetésre. Norbi 6. helyezést ért el a
versenyen, munkáját pedig oklevéllel és könyvvel jutalmazták.
2009. február 18-án Sárszentmiklóson rendezték meg a Simonyi
Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny területi fordulóját. Nagy öröm volt számunkra, hogy a 6. és 7. évfolyamról
egy-egy tanulónk bejutott a verseny megyei fordulójára.
2009. április 4-én Székesfehérváron mérhették össze tanulóink
tudásukat a megye legjobbjaival. A 6. évfolyamon Buzás Milán 9.,
míg a 7. évfolyamon Molnár Dóra 15. helyezést ért el.
Gratulálunk nekik, és köszönjük, hogy iskolánk hírnevéhez eredményeikkel hozzájárultak!
Cecei iskola

SÍC — hírek, eredmények
Egyesületünk versenyzõi a budapesti SPARTACUS jubileumi
(50 éves) pályaíjász minõsítõ versenyén vettek részt az elmúlt hétvégén. A felnõttek és ifik 70 m-en, a kadetok 60 m-en versenyeztek.
Eredményeink:
— a felnõtt férfiak mezõnyében Széplaki Zoltán a 12. helyen,
— a senior férfiak mezõnyében Gilicze Ferenc az 1. helyen,
Gilicze László a 4. helyen,
— az ifjúsági fiúk mezõnyében Lovász Balázs az 1. helyen,
— a kadet fiúk mezõnyében Horváth Tamás a 3. helyen végzett.
Saját egyéni csúcsát javította meg 70 m-en Széplaki Zoltán és Lovász Balázs, valamint 60 m-en Horváth Tamás.
III. osztályú minõsítést ért el Gilicze Ferenc felnõtt és senior, Lovász Balázs ifjúsági, Gilicze László senior korcsoportban.
Tisztelettel kérem a kedves olvasókat, hogy aki még teheti, a
2008. évi adója 1 %-ával támogassa egyesületünket!
ADÓSZÁMUNK: 1849107-1-07.
Köszönjük!
Egyesületünk szívesen fogadja és várja a kikapcsolódásra és sportolásra vágyó fiatalokat. Látogassatok el hozzánk!
Foglalkozások: hétfõn és szerdán 17 órától, szombaton 14 órától.
A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját

2009. május 11-én (hétfõn) 17.30 órára

D. Bencze Anna

munkáiból nyílik kiállítás

„Emlékeim morzsáiból”

a Madarász József Városi Könyvtárban.

címû bemutatkozó estjére.

Megtekinthetõ május 7—30-áig a könyvtár
nyitvatartási idejében.

Beszélgetõtárs: Leszkovszki Albin.
A belépés ingyenes.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Nagymama
receptjei

2009. május 7. Bogárd és Vidéke

Tavaszi túra a nagylóki
Iringó tanösvényen

Pulykarolád
gombamártással
Hozzávalók: 1 kg pulykamell, 15 dkg
füstölt hús, 2 fej vöröshagyma, 6 paradicsom, 20 dkg gomba, só, bors, paprika, 1,5 dl fehérbor, 1 csokor petrezselyem.
Elkészítés: a füstölt húst és a paradicsomot kockákra vágjuk. A hagymát és a
petrezselymet felaprítjuk, a gombát vékonyan felszeleteljük. A pulykamellet
szeletekre vágjuk és feltekerjük, majd a
füstölt hússal együtt megpirítjuk. Mellé
tesszük a hagymát, gombát, paradicsomot, a fûszereket és a bort, majd lefedve
puhára fõzzük. Amikor kész, rászórjuk
a petrezselymet, és rizzsel tálaljuk.

Burgonyás
zöldségsaláta
Hozzávalók: 50 dkg burgonya, 25 dkg
zöldbab, 25 dkg karfiol, 20 dkg apró paradicsom, 2 dl tejföl, só, 1 mokkáskanál
törött bors, 2 csokor kapor, csipetnyi
cukor, fél citrom leve.
A krumplit héjában megfõzzük, a zöldségeket megtisztítjuk és addig pároljuk,
amíg félpuhák nem lesznek. A fõtt burgonyát meghámozzuk, felkockázzuk, a
paradicsomot szintén kockákra vágjuk,
majd egy többrészes salátástál egyik részébe tesszük a paradicsomot, egy másikba a krumplit, a többibe pedig a párolt zöldséget. A tejfölbe öntjük a citrom levét, beleszórjuk a felaprózott kapor háromnegyedét, sót, cukrot adunk
hozzá, az egészet összekeverjük, majd a
zöldségekre öntjük. Végül hûtõszekrényben állni hagyjuk.

Megjelent Hargitai
nagymama szakácskönyve

Ételed az életed
címmel.
Kapható a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban és az újságot árusító
boltokban, 2.500 Ft-os áron.

Az idei évben április 25-én, szombaton
rendezték meg Nagylókon az Iringó tanösvényen a tavaszi túrát. Az érdeklõdõ túrázók, köztük a sárbogárdi gimnázium 5. évfolyamosai Tóth Gabriella tanárnõvel, 9
órától regisztrálhattak a vendégháznál,
ahol térképpel és egyéb hasznos útravalókkal látták el õket.
Az adatfelvétel és ismerkedés után 10 órától indult a túra, ami a Tavi palotától indulva szekerek járta földutakon, sárga virágpompában fürdõ repcetáblák, borsóföldek
és egyéb érdekes látnivalók mellett haladt.
A tanösvényen 10 megálló, ismertetõtábla
van, mindenhol a területen élõ jellegzetes
növény- vagy állatfajt mutatva be.
Így a természetjárók elhaladtak többek
között a füles kuvik, a füstös szitakötõ, a
gyurgyalag, a törpemandula, a tavaszi hé-

rics, a sóhordó, a dámszarvas, az Öreglók,
a nádirigó megálló mellett. A szép természeti környezetben a túrázók juhnyájak, tehéncsordák mellett sétáltak el, és a túra felénél zsíros kenyérrel és frissítõ vízzel fogadták õket a lelkes segítõk Tóth József
polgármesterrel együtt, aki vidáman köszöntötte a vendég természetrajongókat.
A kb. 15 km-es túrán résztvevõk mindenféle terepen kipróbálhatták állóképességüket, míg a végállomás felé haladva a Piroska-tóhoz értek. A délutáni órákban, a vendégházhoz érve ismét nagy szeretettel fogadták õket, elismerve teljesítményüket,
és reményüket kifejezve, hogy még több alkalommal visszavárhatják Nagylókra a
környék természetjáróit!
Szabóné Várady Katalin

GAZDANAPTÁR — MÁJUS
Zöldségeskert: Ültessük ki a gumós, gyümölcstermõ és levélzöldségeket, babot, borsót, póréhagymát. Fekete tetû károsítása esetén csípjük le a lóbab csúcsi részét. Védekezzünk a sárgarépa- és káposztalégy ellen. A burgonyát kupacoljuk fel.
Gyümölcsös: A kordonon vagy fal mellett nevelt gyümölcsfákat elõbb kötözzük, majd
végezzük el a zöldmetszést. Ha a köszméte sûrû termést ígér, ritkítsuk meg, hogy
szebb bogyókat érleljen. Védekezzünk az almamolyok ellen. A cserjéket és a gyümölcsfákat öntözzük meg. Kezdjük meg a szõlõ zöldmetszését.
Díszkert: A korán nyíló futókat, az elnyílt alpesieket, a gyorsan növõ cserjéket
metsszük meg, vágjuk vissza. A futókat rögzítsük kötéssel, a magas növésû évelõknek
biztosítsunk támasztékot. A fagyosszentek elmúltával kiültethetjük az érzékeny
egynyáriakat, évelõket. Vessünk újabb fûszer- és gyógynövényeket, vessük el a kétnyáriakat is. Vizsgáljuk át a rózsát és a többi dísznövényt is. Fertõzés esetén lépjünk
fel a tetvek és a hernyók ellen. A gyökérlabda nélküli örökzöldek ültetését fejezzük
be.
Üvegház: A paradicsomról csípjük le az oldalhajtásokat, és trágyázzuk. Verõfényes
idõ esetén szellõztessünk és árnyékoljunk.
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A hétfejû tündér
Nem volt nálam csúnyább gyerek Rácpácegresen.
Azazhogy mit beszélek, hetedhét országon nem
akadt nálam csúnyább gyerek. A lábam gacsos
volt, a hasam hordóhas, a fejem úritök, az orrom
ocsmonda, egyik szemem balra nézett, másik szemem jobbra nézett, hívtak emiatt kancsalnak,
bandzsalnak, sandának, bandzsának, kancsinak,
bandzsinak, árokba nézõnek; tyúkmellem volt, suta
voltam, fülem, mint az elefánté, harcsaszám volt,
puklis karom, a termetem girbegurba.
Hát ilyen csúnya voltam.
Vagy tán még annál is csúnyább.
Úgy szégyenkeztem emiatt, ahogy még senki
Rácpácegresen. És forrt bennem a düh, emésztett
a méreg, rágtam magam, elöntött az epe. Miért vagyok én ilyen csúnya? Kiért? Miért? Mi végre? Ki
végre?
Két zenész lakott a szomszédomban Rácpácegresen. Jobbról Rácegresi, balról Pácegresi. Rácegresi tudott furulyázni, Pácegresi nem.
Rácegresi azt mondta nekem:

Rejtvény
1. Igaz, hogy a belga zászló egyik
színe a zöld?
a. Igen
b. Nem
2. Siófok megyeszékhely?
a. Igen
b. Nem
3. A dinnye a tökfélék közé tartozik?
a. Igen
b. Nem
4. Helyesen van írva: „addj”?
a. Igen
b. Nem
Beküldési határidõ: május 12.

Megfejtés
1. 1 kg vas ugyanannyi, mint 1 kg pihe.
2. 12 hónap, mert minden hónapban
van 28 nap.
3. Egy villanyvonat nem ereget füstöt.
4. 1 liter, mert a többi (2dl) kifolyik.
Aki helyes megfejtést küldött be:

RUSS RENÁTA
Sárbogárd, Gilice köz 9.
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben.

— Csúnya vagy, csúnya vagy, de azért rád is süt a
nap. Ha egyszer jó szíved lesz, el is felejted, hogy
csúnya vagy. És meg is szépülsz tõle.
De én nem jó akartam lenni. Szép akartam lenni.
Mérgelõdtem, acsarkodtam, kardoskodtam, epéskedtem.
Pácegresi meg azt mondta:
— Olyan randa vagy, hogy nem lehet rád nézni. Téged elvarázsoltak. Ez a hétfejû szörny varázsolt el
téged biztos, aki itt lakik Csodaországban. Azt kellene megölnöd.
— De amikor olyan szépen énekel — mondtam neki.
Pácegresi legyintett.
— Álnok ének az — mondta. — Így csalja tõrbe az
áldozatait.
Ez a hétfejû szörny, vagy hétfejû sárkány, avagy
hétfejû boszorka ott élt hozzánk közel. Mert
Rácpácegres a Négyszögletû Kerek Erdõ közepén
van, s innen csak egy ugrás Ajahtan Kutarbani király fazsindelyes palotája, s a palota mögött meg
rögtön kezdõdik Csodaország. Ott lakott ez a hétfejû micsoda. És esténként gyönyörûen énekelt. Hét
szólamban. Mind a hét szájával más szólamot. Hát
õ varázsolt el engem. Õmiatta lettem ilyen rút. Na
megállj! — gondoltam magamban! Elhatároztam,
hogy megölöm.
— Ez az egyetlen lehetõség — helyeselt Pácegresi, a zenész, aki annyira nem tudott furulyázni,
hogy már nem is akart, a furulyája is tömör arany
volt, lyuk se volt rajta.
Ettõl kezdve mindennap edzettem, hogy legyõzhessem a hétfejû szörnyet. Hétfõn sárkánytejet ittam, kedden lándzsát szórtam, szerdán karddal hadakoztam, csütörtökön baloskával, pénteken péklapáttal, szombaton szablyával, vasárnap vassal,
vérrel, vencsellõvel.
Meg is erõsödtem hamar, s egy éjszaka nekiindultam. Karddal, lándzsával, baloskával, péklapáttal,
szablyával, vassal, vérrel, vencsellõvel.
— Megöllek, gonosz szörny, megöllek, elvarázslóm — ropogtattam a fogaim között.
A talpam alatt rídogáltak a füvek. Csak mentem:
bimm-bumm. Mit nekem füvek! A fejem felett recsegtek, sírdogáltak a fák. Csak mentem: dimmdömm. Mit nekem fák! Az ég sóhajtozott, a föld
nyöszörgött. Csak mentem: zitty-zutty. Mit nekem
ég, mit nekem föld!
Hajnaltájt értem Csodaországba, még alig-alig pirkadt. De rátaláltam a hétfejûre. Ott aludt egy eukaliptuszfa alatt, be volt hunyva mind a tizennégy szeme.
Nosza, nekiestem. Sutty, levágtam az elsõ fejét —
mintha egy húr pattant volna el, földtõl holdig érõ,
megzengett a világ. Fölébredt persze, álmélkodva
bámult rám tizenkét szemével. Nem kíméltem,
nyissz, levágtam a második fejét is! Illatok szabadultak el ekkor, kikerics, fodormenta, kakukkfû, orgona és nárcisz illata. Felém nyúlt, meg akart fogni.
De nem hagytam magam. Dolgoztam keményen a
karddal, lándzsával, baloskával, péklapáttal, szablyával, vassal, vérrel, vencsellõvel.
Lehullt a harmadik feje is — források, csermelyek
bugyogtak fel egy pillanatra.

A negyedik is — aranyhajfonatok libbentek s tûntek el a fák közt.
Az ötödik is — felcsilingeltek s elhaltak szánhúzó
lovak téli csengettyûi.
A hatodikat nagyon féltette, húzta, óvta, de nem
menekült. Lenyisszantottam. Harang szólalt meg
akkor, sok békességes harang. Egyre halkabban,
egyre halkabban...
De akkor, jaj, elkapott! Szorosan magához ölelt,
mozdulni se tudtam. A fejem épp a mellére szorult,
hallottam a szívdobbanásait. Kopp-kopp — dobogott a szíve. És azt kérdezte tõlem:
— Mit vétettem én neked, ember fia?
— Megölhetsz — mondtam neki —, szétroppanthatsz. De akkor is jól tettem, amit tettem, mert
ilyen csúnyává varázsoltál. Én vagyok a legcsúnyább ember a földön.
Fölpillantottam, megláttam a szemét. Fénylett a
szeme, mint a szép távoli csillag. Megláttam az arcát. Tavak jóságos tükre, föld barna nyugalma,
templomok békéje, májusi rétek szépsége — ilyen
volt az arca.
— Te bolond, te bolond — mondta kedvesen.
Megcsókolt jobbról, megcsókolt balról, megcirógatott.
Ez nem öl meg engem, ez nem varázsolt el engem,
ez nem bánt engem, ez szeret engem. És már sírtam is; te úristen, hat fejét levágtam!
Elengedett. A szeme tükrében megláttam magam.
A lábam egyenes volt, a hasam sima, a fejem
hosszúkás, nem voltam se bandzsa, se lapátfülû,
se tyúkmellû, se harcsaszájú.
Térdre estem elõtte.
— Nem érdemlem én ezt — mondtam neki —, változtass vissza rúttá! Hiszen hat fejed levágtam. Jaj,
csak visszaragaszthatnám!
Rázta a fejét, hogy nem lehet. Mosolygott. Ekkor
kelt föl a nap, rásütött. Akkor jöttem rá, hogy hiszen
a Hétfejû Tündért akartam megölni, a világ legjóságosabb tündérét. Balga ésszel hat fejét levágtam.
Mi lesz, ha ez az egy feje is elvész?
— Engedd meg, hogy a testõröd legyek, engedd
meg, hogy õrizzelek! — mondtam neki.
Bólintott.
Soha többé nem mentem vissza Rácpácegresre,
ott maradtam a tündért vigyázni.
Õrzöm õt ma is, lándzsával, karddal, baloskával,
péklapáttal, szablyával, vassal, vérrel, vencsellõvel.
Ne is próbáljatok rossz szándékkal közeledni hozzá!
Nem engedhetem bántani.
Mert egy bolond levágta hat fejét, csak egy maradt
neki. Erre az egyre vigyázzunk hát mindannyian.
Lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szablyával, vassal, vérrel, vencsellõvel. És szeretettel.
Lázár Ervin
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Május 9., SZOMBAT

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 Hétmérföld 9.40 Delta 10.05 Élni tudni kell! 10.35 Készpénz
11.05 MotorVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.05 Szabad egy menüettre? 12.15 Fogadóóra 12.45
Stílus 13.15 Csipike, az óriás törpe 14.20 Gyermekszínház 15.20 Teknõc a láthatáron 15.50 Amerikába mentünk… 16.20 Petõfi: Útirajzok 17.05 Radnóti 100 éve
18.00 Kállai Istvánt köszöntjük 19.00 Luxor-sorsolás
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Ötöslottó-sorsolás 20.15 Milliók 22.00 89-es Filmklub
22.05 Moszkva tér 23.55 Hírek 0.05 Sporthírek 0.15
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Receptklub 6.05
Egy letûnt világ 6.30 Digimonok 6.55 Kölyökklub 8.45
Disney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30
Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Ki
vagy, doki? 13.40 Forma-1 15.25 Eltûntnek nyilvánítva
16.25 Ágyúgolyófutam 2 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
Plusz 19.30 A dzsentlemanus 21.40 Most már elég!
23.50 Hiába menekülsz 1.35 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.55 Mókás állatvilág 10.25
Doktorológia Leslie Nielsen módra 10.50 Szurikáták udvarháza 11.15 Így készült a Bajadér címû operett 11.55
Kalandjárat 12.15 Babavilág 12.45 Hegylakó 13.45
Charlie – Majom a családban 14.45 Száguldó vipera
15.45 Áldott jó nyomozó 16.45 Házitündér varázsszóra
18.30 Tények 19.00 10! 20.00 Az angyal 22.05 A kör
0.05 8 mérföld 1.55 Mentõhelikopter 2.45 Drága testek
3.30 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 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.35 Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek! 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 10., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23
Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 „Így szól az Úr!”
9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika 9.40
Katolikus világhíradó 9.50 Katolikus válaszok 10.20
Egyházi naptár 10.30 Evangélikus magazin 10.55 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.05 Arctalan árnyak 12.00 Hírek 12.05 TS – Bajnokok Ligája magazin 12.40 TS – Férfi kézilabda-mérkõzés 14.25 Extra – Kultúrháttér 14.55
Unokáink sem fogják látni 15.25 Légfrissítõ 15.55 Fõtér
16.45 Szabad egy menüettre? 16.55 Kultúrház 17.45
Panoráma 18.25 A mi kis városunk 18.55 Magyarország története 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 19.55 Csináljuk a fesztivált! 20.55 A szólás szabadsága 22.00 Múlt-kor 22.30 Hírek 22.35 Sporthírek
22.45 TS – Sport 7 23.40 TS – Motorsport 0.10 MTV
hangerõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Infománia 6.25
Digimonok 6.45 Kölyökklub 8.40 Winx Club 9.00 Jackie
Chan legújabb kalandjai 9.25 A tini nindzsa teknõcök új
kalandjai 9.45 Star Wars – A klónok háborúja 10.15 Receptklub 10.35 Játék 11.35 MeneTrend 12.00 Híradó
12.10 Doki 12.55 A dadus 13.20 Magyar Autósport-magazin 13.35 Forma-1 16.15 Pasifaló 16.45
Pubi hugi 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 A király
nevében 22.30 Heti hetes 23.45 Portré 0.20 Igazság
helyett
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 TV2-matiné 9.25 Dokik 9.55 Világszám: Kiss Róbert Richard mûsora 10.25 Két testõr 11.00 Stahl konyhája 11.35 Quantum Leap – Az idõutazó 12.35 Miért
pont Brian? 13.35 Flash Gordon 14.35 Smallville 15.35
Rex felügyelõ 16.40 Kis nagy színész 18.30 Tények
19.00 Napló 20.00 Jégi dicsõségünk 21.45 James
Bond: A holnap markában 0.00 Képírók 2.00 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel 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 Rádiószínház 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 11., 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
13.15 Érmelléki barangolások 13.30 Roma Magazin
14.05 Domovina 14.35 Átjáró 15.05 Pénz-vidék 15.35
Szívtipró gimi 16.25 Szempont 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 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 0.40 Így készült a
Nyugalom
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.05
Játék 13.20 Hanover Street 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 22.05 Showder Klub 23.20 Gyilkos elmék
0.15 Reflektor 0.35 Bundesliga
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.15 JóbanRosszban 9.40 Kvízió délelõtt 10.15 Teleshop 11.20
Szerelmes Shakespeare 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
NCIS: Végítélet 2/2 22.00 Gyilkos számok 23.00 Különleges ügyosztály 0.00 Tények este 0.30 Hat hét rettegés 2.05 Szex, hazugság, szerelem 2.55 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 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 Versek 13.30 A görög katolikus egyház
félórája 14.05 Rádiókabaré 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 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 Népzene 0.10
Éjszaka

Május 12., 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 13.40
Srpski ekran 14.10 Unser Bildschirm 14.40 Kézfogás
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
Mobilvers 18.00 Drága doktor úr 18.55 Bûvölet 19.20
Mobilvers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 „Színház az egész…” 20.55 Euróvíziós Dalverseny 2009 – Elsõ elõdöntõ 23.40 Hírek 23.50 Nyugalom
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.05
Játék 13.40 Sittmentes új évet! 15.15 Második esély
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 velünk élnek
23.45 Reflektor 0.00 Partypoker.net 1.10 Autómánia
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 JóbanRosszban 9.50 Kvízió délelõtt 10.25 Babar 10.40
Teleshop 11.45 Karácsonyi csodavárás 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 Született feleségek 22.00 Rúzs
és New York 23.00 A médium 0.00 Tények este 0.30
Jurij 2.00 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 kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a ház-

2009. május 7. Bogárd és Vidéke
nál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 Versek 13.30 A görög 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 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 20.23 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 13., 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 Idõkerék 13.35 Hrvatska krónika
14.05 Ecranul nostru 14.35 Átjáró 15.05 Kormányváró
15.35 Szívtipró gimi 16.25 A TV ügyvédje 17.15 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 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Varázsfuvola 22.15 Szerda
este 22.55 Kultúrház 23.10 Mobilvers 23.15 Lapozó
23.45 Az utókor ítélete 0.15 Nyugalom
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.05
Játék 13.30 Cosby nyomozó rejtélyei 15.15 Második
esély 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 Meleg helyzet 23.05
Elveszett szerelem 0.50 Reflektor 1.10 Így készült:
Álom.net
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 JóbanRosszban 9.50 Kvízió délelõtt 10.25 Babar 10.40
Teleshop 11.45 Szenzációs recepciós 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 Szellemekkel suttogó 23.00 20 év – Beszélgetések Bárdos Andrással 23.35 Az ügy 0.05 Tények este 0.35 Psycho 2
2.30 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 kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 Versek 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 beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Május 14., 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 13.10 Érmelléki barangolások 13.35
Slovenski utrinki 14.05 Együtt 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 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Daliás idõk – A
magyar könnyûzene fesztiválsikerei 20.55 Euróvíziós
Dalverseny 2009 – Második elõdöntõ 0.30 Hírek
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.05
Játék 13.10 Az új karate kölyök 15.15 Második esély
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 Esti showder Fábry Sándorral
23.05 Házon kívül 23.40 Európai idõ 0.00 Reflektor 0.15
Infománia 0.45 Bundesliga
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20
Jóban-Rosszban 9.50 Kvízió délelõtt 10.25 Babar 10.45
Teleshop 11.50 Dradyék a Fehér Házban 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 Hõs kerestetik 22.50 Csillagkö-

Bogárd és Vidéke 2009. május 7.
zi romboló 23.50 Tények este 0.20 Csillagközi
romboló 1.15 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 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 Versek
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 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 20.27 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 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Május 15., PÉNTEK
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 12.15 Sorstársak 12.45 Légfrissítõ
13.20 Körzeti magazin 14.10 Európai sikertörténetek Magyarországon 14.20 Átjáró 14.50 Fórum
15.45 Ablak 16.40 Az öregek lázadása 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 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Beugró 21.10 Tûzvonalban 22.10 Péntek este 22.45 Szabad egy menüettre? 22.55 Füst
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20
Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.05 Játék 13.35 Itália csókja 15.15 Második esély 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 Dr. Csont: Egy boszorkányos ügy
22.05 A rejtély 23.15 A fõnök 0.15 Reflektor 0.35
Itthon 0.55 Asszonymaffia – A francia szexkapcsolat
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Jóban-Rosszban 9.50 Kvízió délelõtt
10.25 Babar 10.40 Teleshop 11.45 Vigyázat,
anyós a láthatáron! 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 JóbanRosszban 21.00 Szûzriadó 22.35 Pókerstars.hu
23.40 Tények este 0.10 Hõsök 1.05 Drága testek
2.00 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 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 Versek
13.30 A Hetednapi Adventista 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 beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Téridõ 0.10 Éjszaka
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A BOGÁRDI TV MÛSORA SÁRBOGÁRDON
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON,
ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft.
rendszerén a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es
frekvencián, valamint az EMW-hálózatán, a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor
alatt olvasható!
Május 9., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Foci: S.bogárd—Nagyvenyim (100’), Cece—Baracs
(100’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Devalon, a sámán (30+67’), Egészségnap Alapon (20’), Anyák napja a gimnáziumban (20’), Pingpong: S.bogárd—Bicske
(73’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Kistérségi Fesztivál (90’), Kézi: S.bogárd—Dunaferr (75’)
Május 10., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Devalon, a sámán (30+67’), Egészségnap Alapon
(20’), Anyák napja a gimnáziumban (20’), Pingpong:
S.bogárd—Bicske (73’) 13.00 Heti híradó 15.00 Fogat- (60’) és vadászhajtás (90), ill. eredményhirdetés
Sárbogárdon (60) 19.00 Heti híradó 20.00 Református
istentisztelet Sáregresen (80’), Értékeink (75’)
Május 11., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Kistérségi
Fesztivál (90’), Kézi: S.bogárd—Dunaferr (75’) 13.00
Heti híradó 15.00 Foci: S.bogárd—Nagyvenyim
(100’), Cece—Baracs (100’) 19.00 Heti híradó 20.00
Kistérségi fesztivál részletes
Május 12., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Református istentisztelet Sáregresen (80’), Értékeink (75’)
13.00 Heti híradó 15.00 Kistérségi fesztivál részletes
19.00 Heti híradó 20.00 Testületi ülés

Május 13., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi
ülés 13.00 Heti híradó 15.00 Szoci majális (60’), Borverseny (30’), Ballagás a gimiben (60’), Ten Dancebemutató (35’), S.miklós—Aba foci-összefoglaló (20’)
19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Foci: S.miklós—
Sárszentmihály (100’), Kézi: S.bogárd—Martonvásár
Május 14., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Foci: S.miklós—Sárszentmihály (100’), Kézi: S.bogárd—Martonvásár 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00
Testületi ülés 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Református istentisztelet Sáregresen (80’), Értékeink (75’)
Május 15., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Szoci majális (60’), Borverseny (30’), Ballagás a gimiben (60’), Ten Dance-bemutató (35’), S.miklós—
Aba foci-összefoglaló (20’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Református istentisztelet Sáregresen (80’), Értékeink (75’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Testületi
ülés
***
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 képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. Hiba
esetén, kérjük, hívják a következõ számokat: 06 (40)
200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440
445!

A BOGÁRDI TV MÛSORA CECE TÉRSÉGÉBEN
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden
programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93,25
Mhz-es frekvencián.
Május 7., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
(9-14 óra között mûsorfrissítés) 14.00 Foci:
Cece—Baracs (95’), Sárbogárd—Nagyvenyim (98’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Kik a hetednapi adventisták? (17’), A színpad mögött (58’), Hálaadó istentisztelet (120’)
Május 8., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Fogatok futama Sárbogárdon — részletek (46’), vadászhajtás (55’), eredményhirdetés (72’) 13.00 Heti
híradó 14.00 Kik a hetednapi adventisták? (17’), A színpad mögött (58’), Hálaadó istentisztelet (120’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Egészségnap
Alapon (19’), Anyák napi köszöntõ a gimiben (14’), Kistérségi fesztivál Alapon (87’), Asztalitenisz: Sárbogárd—Bicske (75’)
Május 9., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Foci: Cece—Baracs (95’), Sárbogárd—Nagyvenyim (98’) 13.00 Heti híradó 14.00 Sámánutazás —
beszélgetés és film (97’), Kézilabda: Sárbogárd—
Dunaferr (72’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Fogatok futama Sárbogárdon — részletek (46’),
vadászhajtás (55’), eredményhirdetés (72’)
Május 10., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Sámánutazás — beszélgetés és film (97’), Kézilabda: Sárbogárd—Dunaferr (72’) 13.00 Heti híradó
14.00 Egészségnap Alapon (19’), Anyák napi köszöntõ

a gimiben (14’), Kistérségi fesztivál Alapon (87’), Asztalitenisz: Sárbogárd—Bicske (75’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Kik a hetednapi adventisták?
(17’), A színpad mögött (58’), Hálaadó istentisztelet
(120’)
Május 11., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Fogatok futama Sárbogárdon — részletek (46’), vadászhajtás (55’), eredményhirdetés (72’) 13.00 Heti híradó 14.00 Foci: Cece—Baracs (95’), Sárbogárd—
Nagyvenyim (98’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Sámánutazás — beszélgetés és film (97’), Kézilabda: Sárbogárd—Dunaferr (72’)
Május 12., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Kik a hetednapi adventisták? (17’), A színpad mögött
(58’), Hálaadó istentisztelet (120’) 13.00 Heti híradó
14.00 Sámánutazás — beszélgetés és film (97’), Kézilabda: Sárbogárd—Dunaferr (72’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Egészségnap Alapon (19’),
Anyák napi köszöntõ a gimiben (14’), Kistérségi fesztivál Alapon (87’), Asztalitenisz: Sárbogárd—Bicske
(75’)
Május 13., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Egészségnap Alapon (19’), Anyák napi köszöntõ a
gimiben (14’), Kistérségi fesztivál Alapon (87’), Asztalitenisz: Sárbogárd—Bicske (75’) 13.00 Heti híradó
14.00 Fogatok futama Sárbogárdon — részletek (46’),
vadászhajtás (55’), eredményhirdetés (72’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Foci: Cece—Baracs
(95’), Sárbogárd—Nagyvenyim (98’)

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Hepp Zsuzsanna,
Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné,
Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Varga Zsolt, Zámbó Tibor és
még sokan mások. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Szedõszerkesztõ: Hepp Zsuzsanna Tördelõszerkesztõ: Huszár
Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden
csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és
a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a
felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig,
apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
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
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
Cece központjában SÖRÖZÕ
kerthelyiséggel, kuglipályával KIADÓ.
Telefon: 06 25 235 068
Új építésû, SZINTES CSALÁDI HÁZ
ELADÓ. 06 30 3808 330
SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN,
négylakásos társasházban LAKÁS ELADÓ.
Irányár: 15 M Ft. 06 (20) 405 7366
CSENDES-FAGYIZÓ megnyílt
az ÚJ ÜZLETKÖZPONTBAN.
Nyitva minden nap.
ÓRA-ÉKSZER! ARANY-EZÜST!
CERTINA-CASIO-VEKTOR ÓRÁK.
Sárbogárd, Ady E. út 89.

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, felújított családi ház áron alul, sürgõsen eladó. Telefon:
06 (20) 333 6009.
LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és
környékén. Keresse az ingatlanokat egy helyen, nálunk. Vevõinknek szolgáltatásaink ingyenesek; díjmentes hitelügyintézés szinte az összes magyarországi bankhoz. Spórolja meg az ügyintézéssel, sorban állással járó kellemetlenségeket, elintézzük Ön
helyett. 06 (30) 491 5363. (345599)
Redõnyök megrendelhetõk, beszereléssel. Telefon: 06 (30) 507 3344. (345308)
Sárbogárd központjában, téglaépületben, elsõ
emeleti, erkélyes 80 m2-es lakás eladó. 06 (20) 216
7202, 06 (30) 994 1332.

2009. május 7. Bogárd és Vidéke
A SÁRBOGÁRDI ÁRPÁD UTCAI
TÁP-, TAKARMÁNY KIS-NAGYKERESKEDÉS (ÁRPÁD U. 61/A)
VÁRJA TISZTELT VÁSÁRLÓIT

MINÕSÉGI (KAPOLY-TÁP)
termékeivel.
Akciós termékeinkbõl ízelítõül:
broiler indító
20 kg 2095 Ft
broiler nevelõ
20 kg 1995 Ft
kacsa nevelõ
20 kg 1995 Ft
tojó
20 kg 1800 Ft
nyúl
20 kg 1860 Ft
malac dercés
40 kg 3300 Ft
malac granulátum
40 kg 3400 Ft
süldõ dercés
40 kg 3145 Ft
süldõ granulátum
40 kg 3245 Ft
hízó dercés
40 kg 2995 Ft
hízó granulátum
40 kg 3100 Ft
zabos borsó
40 kg 3100 Ft
gazda egységes dercés
40 kg 2800 Ft
süldõ-hízó koncentrátum
40 kg 5500 Ft
GÁZCSERE: 2698 Ft/db
Kiskereskedõket, elõnevelõsöket,
nagybani állattartókat további forgalmazókat
nagykereskedelmi áron kiszolgálunk!
Nyitva: hétfõtõl péntekig: 7.30-19 óráig, szombat-vasárnap: 8-18 óráig, telefon: 06 30 382 4133

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.

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

Lakás eladó. 06 (30) 209 9371. (345749)

Árpád-lakótelepen lakás eladó. 06 (20) 515 5922.

Országos
Otthoni
Munka
Program!
www.otthonimunka.biz/kajarijutka (345749)
Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) 557 6509.
(345692)

Lakásvásárlás új és használt. Lehet, hogy az utolsó pillanat, használja ki. Államilag támogatott hitelek, szocpol ügyintézés. Telefon: 06 (20) 921 1358.
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.

A lovas-napokon nyert csikó eladó, ugyanitt,
csüngõhasú mangalicamalacok eladók, illetve választási fekete-tarka borjúk eladók. 06 (30) 253
2063. (306280)
Megnyitottunk! A Glance szépségszalon várja
kedves vendégeit barátságos környezetben, szolid
árakkal, akciókkal. Fodrászat, kozmetika, szolárium, manikûr, pedikûr, mûkörömépítés, fogékszer.
Nézz be hozzánk, próbálj ki bennünket! (306277)
Palánta kapható! Tápkockás, szálas: paprika, paradicsom és dinnye. Sohár László Cece, Deák 81.
06 (30) 640 7435. (306950)

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

Bécsi zongora eladó. 06 (70) 335 6413.

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

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

Paprika-, paradicsompalánta kapható. Tinódi u.
21. (306722)
Sárbogárd központjában lakás eladó. 06 30 354
4825. (306738)
Családi ház eladó. 06 (30) 330 2615. (306625)
Sárszentmiklóson kétszoba, összkomfortos ház
kiadó. 06 (30) 342 8189. (306733)
Két anyabirka és 6 bárány eladó. 06 (30) 255 9806.
(306929)

Dinnyepalánta eladó, 50 Ft/db. Sárbogárd, Lehel
u. 27. (306730)
Kõmûves vasbakot, -padlót vennék. 06 (30) 384
0228. (306725)
Lakás kiadó. 06 (30) 330 2615. (306625)
Palánta! Paprika-, paradicsom-, dinnyepalánták,
egynyári virágok nagy választékban. Árusítás minden nap 14 órától. Tósoki, Nagyhörcsök. 06 (30)
4640 345. (306724)

Családi ház (138 m2) eladó Sárbogárdon, 14.9 M.
06 (70) 335 6413.
Csendes-fagyizó mellett 20 m2-es üzlet, illetve irodahelyiség kiadó. 06 (70) 332 1393.
Gyakorlattal rendelkezõ gépkocsivezetõt keresek,
gabonás autóra. 06 (30) 256 8302.
Töbörzsökön szoba-konyhás ház eladó. Irányár:
1.6 M. 06 (20) 980 0232. (306273)
Szemzõ fotó új nyitva tartása: hétfõ-kedd-szerda:
8-16-ig, csütörtök, péntek: szünnap, szombat: elõzetesen megbeszélt idõben. Fényképezés kívánságra, bármihez és bárhol, családi események, esküvõk. Igazolványkép-készítés — lakásán 5 perc
alatt elkészül. Mûterem: Sárbogárd, Ady E. út
158/c. 06 (25) 460 592, 06 (70) 611 3636. Lakáscím: Tompa u. 29. 06 (25) 460 325. (306948)
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
Gyõri Gergelynek
14. születésnapjára
Sárhatvanra
Születésnapod alkalmából örülj az
életnek, mosolyogj sokat, találd
meg a boldogsághoz vezetõ utat.
Olyanná válj, amilyen szeretnél
lenni. Bármerre élsz, bármerre
jársz, tied lehet a nagyvilág.

Miklósnak miért nem?
Egyre nagyobb felháborodással nézem és hallgatom az úgynevezett testületi üléseket. A
felháborodás azért van bennem, mert Sárszentmiklóson alig van valami fejlesztés, csak
rombolás. Míg Bogárd ránk nem telepedett, sok mindenünk volt. Volt jól mûködõ kõbányánk, most ez idegenek kezében van, és mint hallom, szinte teljesen kirabolták belõle a
követ. Volt hangulatos kerthelyiségünk tánctérrel, szép környezetben. Most csak rá kell
nézni, gaz veri fel a betont. Mi lett a gesztenyesorból? Bezárták a régi kultúrházunkat, a
fiatalok az utcán randalíroznak, mert nincs hová menni, csak a kocsmába. Minden áldozatul esett a bogárdiság oltárán. Maradt a borzalmas bûz a sertésteleprõl, az állandó por
a Gabonától. Ezt miért engedélyezik? A rendezetlen árkok tisztítása is várat magára. De
csak a Hõsök tere környéke a fontos, az is csak addig, ameddig a polgármester ablakából
kilátni. Akik a buszmegállókat takarítják, azok a szemetet nem viszik el, hanem az
árokba kotorják bele. Még szólni sem lehet nekik!
A Bogárdi Napokra félretett pénzt költenék el hasznos, a lakosságnak is fontos dolgokra!
Szóval, volna itt mit tenni, ne csak önzõ módon saját magukkal törõdjenek!
Tisztelettel: egy miklósi polgár (Név és cím a szerkesztõségben)

Gondolkodjunk!

Tied lehet a sok jó barát,
hiheted ajkuk szép szavát.
De még él a te mamád,
akinek a kapuja
mindig nyitva áll.
Köszönt: Kati mama

Köszönet
Köszönetemet fejezem ki annak az ismeretlen jótevõnek, aki elveszett bankkártyámat a Bogárd és Vidéke szerkesztõségébe bevitte. Igazán hálás vagyok
érte!
A kártya tulajdonosa

Helyesbítés
A cecei kórussal kapcsolatos múlt heti
írásban Barina Júlia kórusvezetõ nevében elírás történt. A hibáért elnézést
kérünk.
Szerkesztõ
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik
felejthetetlen halottunk,

DANCS FERENC
temetésén megjelentek,
mély fájdalmunkban bármely
módon osztoztak.

Gyászoló család

Biztosan elõfordult már mással is, hogy selejtezéshez kellett nekilátnia, mert már
nem fért be semmi a szekrénybe. Ilyenkor
jönnek elõ a már rég elfelejtett ereklyék —
esetemben régi választási szórólapok.
Nem is tudom, miért foglalták eddig a helyet. Bár lehet, hogy ennek is oka van…
Egyesek nyilvánosságra tartozó belügyeibe szívesen bekapcsolódom. A miklósi emberek ügye ugyan csak részben, de meghatározó részben tartozik egy elõször Sárbogárd központjában élõ, majd töbörzsöki illetõségû egyénre, konkrétan rám.
A Sárszentmiklósi Röplap 1. száma 1999.
március 2-ai dátummal jelent meg, és a
„Június 30-án lesz harminc éve, hogy egyesítették Sárszentmiklóst Sárbogárddal.”
mondattal kezdõdött. Jelzem: az idén lesz
a negyvenedik évforduló. Kinek mit jelent
ez a dátum? Lesz ünneplés, vagy nincs mit
ünnepelni?
Tíz évvel ezelõtt a következõ kérdéseket
tették fel az emberek maguknak és a miklósiaknak: Vajon önállóan is csak ennyire
futotta volna? Az önállósodás mit jelent?
Közintézményeink mûködtethetõk-e biztonságosan? Megvan-e a gazdasági alapja

Heti idõjárás
A következõ napokban egyre
melegebb és váltakozó nedvességtartalmú levegõ érkezik hazánk fölé. A péntek éjszaka még hûvös lesz, a mélyebben fekvõ völgyekben
fagypont alá csökkenhet a hõmérséklet. A sok
napsütés mellett fõként a délutáni órákban erõsen megnövekszik a gomolyfelhõzet, és szórványosan záporok, zivatarok alakulnak ki. Erõsödik a nappali felmelegedés, a hétvégén és a jövõ hét elején nyárias idõre számíthatunk, néhol
a csúcshõmérséklet eléri a 30 fokot.
www.metnet.hu

a mûködtetésnek? Jogilag mennyire kiszámítható a mûködtetés? A közös közmûvek
(víz, szennyvíz, gáz, telefon) mûködtetését
hogyan lehet megoldani? Kié lesz ez a közmûvagyon, és hogyan üzemeltethetõ? A
település igazgatását hogyan lehet megoldani? Milyen létszámú képviselõ-testületet kell választani? Kell-e önálló polgármesteri hivatal, és hol helyezhetõ el? Mi
lesz Pusztaegressel és Sárhatvannal?
Miklóshoz tartoznak, vagy Sárbogárdhoz?
Nem sorolom tovább, ha valakit érdekel,
szívesen megmutatom elolvasásra. Nagyon tanulságos anyag, mert az élet meg
sárbogárdi képviselõ-testület már jórészüket megoldotta. Pusztaegres és Sárhatvan
inkább tartozik Miklóshoz, mint Sárbogárdhoz. A közintézmények összevonva
mûködnek, kivéve a messze földön is híres
klubot, aminek a bezárása (egy helyi születésû és ott szocializálódott személy szerint) vérforraló, de jellemzõ az idegenekre, illetve a képviselõ-testületünk egyes
tagjaira.
A közmûvek mûködtetését az érintett
szolgáltatók különösebb gond nélkül ellátják. Nincs önálló polgármesteri hivatal és
önálló képviselõ-testület. Kár, mert már
régen megszabadulhattunk volna a vegyes
választási rendszerben alkalmazott pártlistás helyektõl. Képzeljék el, milyen átlátható és tisztességes lenne, ha választókerületek nincsenek, minden jelölt — aki a választási törvényben meghatározott módon
megfelelõ mennyiségû ajánlással rendelkezik — egy listára kerül, és abból a 10 jelöltbõl lesz képviselõ, aki a legtöbb szavazatot kapja.
Mindez azonban túl szép lenne, törvényes,
és sárbogárdi svindlitõl mentes! Lehet,
hogy már álmodozom? Majd a helyi választáskor részletesen kibontom!
Csibegép (alias Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

