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40 éves érettségi találkozó
Szombaton (május 9-én) tartotta 40 éves
érettségi találkozóját a sárbogárdi gimná-
zium IV. A osztálya (1969-ben érettségiz-
tünk).
Szokásunkhoz híven régi osztálytermünk-
ben gyülekeztünk és meséltük el, mi is tör-
tént velünk az elmúlt 5 esztendõben.
Ugyanis lelkes szervezõink: Kalauz Mari

(Ibi) és Pribék Margit (Prüszi) kezdettõl
fogva rendszeresen 5 évenként találkára
hívják a volt osztálytársakat és tanárokat.
Elismerés és köszönet jár érte mindkettõ-
jüknek!
A 41 végzett diák közül 23-an tudtak eljön-
ni az ország különbözõ részeirõl. Sajnos
osztályfõnökünk, Németh Rudi bácsi mel-

lett 4 társunk is meghalt. Rájuk néma felál-
lással emlékeztünk, és sírjukra virágcsok-
rot vittünk. Tanáraink közül Györéné
Lengyel Teréz, Leszkovszki Albin, Simon
Péter és volt iskolaigazgatónk, Szabó Ist-
ván tisztelte meg jelenlétével a „40 évese-
ket”.

Az osztály zöme mostanában „érett meg”
a nyugdíjazásra.

A találkozó hangulatát tükrözi, hogy késõ
este váltunk el egymástól. Néhány volt C-s
évfolyamtárs is betoppant a délutáni nagy
beszélgetések közepette, s kapcsolódott a
jókedvû társasághoz.

5 évvel ezelõtt a közös csoportképet el-
mosta az esõ. Most a kerek évfordulón ra-
gyogó májusi napfényben sikerült megörö-
kíteni a találkozót a sokat látott iskolai lép-
csõk és oszlopok elõtt.

Kiss Anni (Annamari)

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Tragikus motorbaleset
Megdöbbentette a motoros társadalmat a szom-
bat éjjel történt halálos motorbaleset híre. Ked-
ves barátjukat, motoros társukat veszítették el
Márton Gyuri személyében. Szombaton éjjel a
63-as fõút Sárbogárd és Rétszilas közötti szaka-
szán, egy kanyar után történt a baleset. A nagy se-
bességgel érkezõ, száguldó motor fölött elvesztet-
te az uralmát Gyuri, s letért az úttestrõl, majd jár-
mûvével az árokban álló akácfának csapódott. A
motor az ütközés következtében több darabra
szakadt szét. Gyuri olyan súlyos sérüléseket szen-
vedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A holt-
testére munkások találtak rá szombaton hajnal-
ban. A rendõrségi megállapítások szerint a halá-
los baleset éjfél és két óra között történhetett.
Másnap a motoros barátok a szülõi ház udvarán
emlékeztek szeretett társukra. Errõl a beszámolót
lapunk 5. oldalán olvashatják.

Meghívó

EMLÉKEZÉS
A MÁRTÍROKRA

2009. május 24-én
14.00 órakor

a sárbogárdi izraelita
temetõben emlékezünk

a holocaust helyi és
környékbeli áldozataira.

Mindenkit szeretettel
várunk!

Városszépítõ és
Hagyományõrzõ Egyesület
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Emlékezés

Április 16-án meghalt Dancs Ferenc, aki
15 éven át volt a Sárszentmiklósi Általános
Iskola igazgatója. 1948-tól Sárszentmikló-
son tanított, a járási mûvelõdési osztály ve-
zetõjeként több évet töltött el a közigazga-
tásban. Õrá emlékezett egyperces néma
felállással a képviselõ-testület.

Helycsere két bizottságban

Sárközi László lemondott a civil bizottság-
ban betöltött külsõs tagságáról, mivel
megválasztották a kézilabda-egyesület el-
nökévé. Mivel a bizottsági tagsága össze-
férhetetlen a civil szervezeteknek megítélt
támogatások miatt, hogy hátrány ne érje a
kézilabdázókat, ezért úgy döntött, le-
mond. Egyúttal felajánlotta, hogy szívesen
lenne másik bizottságban. Juhász János
polgármester javaslatot tett arra, hogy Vol-
lár János vállalja a civil bizottságban a tag-
ságot, Sárközi László pedig a jövõben a
pénzügyi bizottság tagja lehetne Vollár Já-
nos helyén.
13 igen és 1 tartózkodással szavazták meg,
hogy a két külsõs bizottsági tag helyet cse-
réljen.

Gyermekvédelem

Tájékoztatót hallgattak meg a képviselõk a
gyermekjóléti, gyermekvédelmi munká-
ról. A hatósági osztályvezetõ kiegészítés-
ként elmondta: a tájékoztatóból kimaradt,
hogy 2008-ban 9 kiskorút érintõen indult
szabálysértési eljárás, általában lopás mi-
att. A fiatalkorúak közül 6 fõ érintett lopás
miatt szabálysértési ügyben. A védelembe
vételnél 3 eset van, a többiek már védelem
alatt álltak.

Ki kap ebédet, ki nem?

Szakács Benõné: A bizottsági ülésen meg-
fogalmazódott, hogy a kábítószer-fogyasz-
tás megelõzése érdekében újra kellene in-
dítani az iskolákban a DADA programot.
Ehhez a kapcsolatfelvételt követõen szo-
rosabb együttmûködés szükséges a városi
rendõrkapitánysággal. Döbbenten olvas-
tam, hogy elõfordulhat az is, hogy térítési
díj elmaradása miatt kénytelen a gyerekkel
közölni a pedagógus, hogy nem ehet ebé-
det. Kérem, hogy lehetõség szerint adjunk
a gyerekeknek enni. A mi bizottságunk se-
gített már ilyen ügyben.
Horváth Ferencné: Eljárást kellett kidol-
goznunk, hogy mit teszünk ilyen esetben,
van-e lehetõség részletfizetésre, vagy az
önkormányzathoz fordulunk.
Dr. Krupa Rozália: Nem fordulhat elõ,
hogy egy gyerek ne kapjon ebédet. Ez az
oktatási törvény alapelvébe ütközik.

Etelvári Zoltán: Hány olyan gyerek van,
aki nem tudja kifizetni az ebédet?
Horváthné: Errõl nyilvántartással rendel-
kezünk, de minden esetben egyénileg kell
megnézni az okokat, de egyre gyakrabban
azt látjuk, hogy a családok nem tudják fi-
zetni.
Etelvári: Én megértem azt kiskoromban,
hogy felállítottak, és nem szeretném azt,
hogy Sárbogárdon ilyen 2009-ben elõfor-
duljon. Többet tudna tervezni a testület.
Dr. Krupa: Nem állítottak/állítanak fel
senkit. Amikor hátralék van, akkor is kap a
gyerek ételt. Azt mondta az intézményve-
zetõ, hogy adott esetekben javaslatot tesz-
nek a hatósági osztály felé, hogy rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásként, azaz se-
gély formájában a testület vállalja át.
Varga László: Néhány éve létrejött a Sár-
szentmiklósi Katolikus Alapítvány, ami-
nek az egyik legfõbb célja, hogy az iskolá-
ban, családokban ne maradjon éhes gye-
rek. Mi is szoktunk segíteni, utalványok
formájában. A Mészölyben 3 kisgyereknek
fizetjük az ebédjét. Aki tudna segíteni, az
alapítványon keresztül is megteheti.
A testület egyhangúlag elfogadta a tájé-
koztatót.

Az iskolák hány
tanulócsoportot indíthatnak?

Az idén is csökken az iskolákba beiratkozó
tanulók száma. Ennek oka a csökkenõ szü-
letésszám, és az utóbbi két évben a város
lakossága is drasztikusan csökkent mint-
egy 364 fõvel. A Sárszentmiklósi Általános
Iskola a megnövekedett igények miatt még
egy tanulócsoportot szeretne indítani. En-
nek éves költsége 735.000 Ft.
Varga: Az oktatási bizottság a következõ
létszámokat javasolja. Mészöly — tanuló-
csoport 20, napközis csoport 9, tanulószo-
ba 1; Töbörzsök — tanulócsoport 8, nap-
közi 1, tanulószoba 4; Sárszentmiklós —
tanulócsoport 18, ebbõl iskolaotthonos 8,
napközi nincs, tanulószoba 1; Nagylók —
tanulócsoport 5, napközi nincs.
Horváthné: Amikor a testület tanulócso-
portokról dönt, akkor pedagóguslétszám-
okról is dönt. A közmunkaprogram lehe-
tõvé teszi az óvodák, iskolák számára, hogy
tudjunk munkatársakat alkalmazni, meg-
könnyítve a kötelezõ feladatok ellátását. A
sárszentmiklósi iskolában két tanulószo-
bai csoportra lenne szükség, mert erre van
igény.
Dr. Krupa: Törvényi szabályozás van,
hogy mi az átlaglétszám és mi a maximális
létszám, ahhoz képest lehet tanulócsopor-
tokat kialakítani. A testület úgy döntött,
hogy a maximális létszám az, amit engedé-

lyez, illetve annak a törvényi keretek kö-
zötti túllépését. Amiatt mi nem kívánunk
tanulócsoportszámot növelni az intéz-
ményben, hogy cecei, sáregresi stb. tanuló-
kat fölvesznek.
Horváthné: Valamennyi bejáró diákunk
után kiegészítõ normatívát igényelhet a
város. Az, hogy nagy létszámú osztályok-
kal dolgozunk, a városnak érdeke, a peda-
gógusnak kevésbé, mert könnyebb egy ala-
csony létszámú osztállyal szakmai munkát
végezni.
Schmidt Lóránd: A szakmai érvek mellett
javasolnám, hogy Sárszentmiklóson két ta-
nulószobai csoport mûködhessen.
Ez a javaslat nem kapott többséget.
Varga: Kérdés, hogy a környékbeli önkor-
mányzatok hogyan tudnának segíteni ab-
ban, hogy az õ gyermekeik ide járhassanak.
Ilyen magas létszámokkal tudja-e tartani
az iskola azt a hatékony és magas színvona-
lú szolgáltatást, amit eddig is tett?
Juhász: 735.000 Ft-tal kerülne többe a ta-
nulószobai csoport.
Etelvári: Több mint 1 millió Ft-ot költöt-
tünk el sztárügyvédre. Erre meg nincs
pénz?
Dr. Krupa: Az állami normatíva 60 %, a
többi 40 %-ot a városnak kell hozzátenni.
Az eredeti javaslatot 9 igen, 3 nem és 2 tar-
tózkodás mellett elfogadták.
Schmidt: Az oktatási bizottságnak azért
néha ki kellene állnia az oktatásért!
Juhász: Ezt a gúnyos hangnemet vissza-
utasítom! Olyan ember szerintem ne na-
gyon szóljon, aki megrendel valamit, és
több százezer forinttal tartozik.

Temetõgondok

A temetõi közszolgáltatásról, bõvítésekrõl
a jegyzõ elõterjesztését is megvitatták.
Nedoba Károly: Az önkormányzat felvet-
te-e a kapcsolatot a katolikus egyházzal?
Történni fog-e valamilyen megállapodás a
telekvásárlás végett? Mert hamarosan
problémák lesznek.
Szõnyegi Lajos: A legutóbbi tárgyaláson
azt ígérte a katolikus egyház, hogy tárgyal-
ni fog a tulajdonosokkal, de azóta még
nem jött visszajelzés.
Varga: Felhívnám a temetõkezelõ figyel-
mét, derítsék fel az elhagyott és meg nem
váltott sírhelyeket, ezeket újra lehetne ér-
tékesíteni. Miklóson is így történt, és a ka-
pacitás bõvült.
Etelvári: A pusztaegresi ravatalozónak
miért ázik be a teteje? Mennyibe kerülne a
gyors javítás?
Bártfai Antal: A miklósi temetõnél szere-
pel, hogy a fás rész kiirtásával rengeteg te-
rület nyerhetõ temetkezés céljára. A teme-
tõ e területén 30 m-es erdõsített védõsáv
telepítését irányozza elõ valamennyi teme-
tõre vonatkozóan.
Szõnyegi: A testület által elfogadott ren-
deletben az van, hogy a temetõ ingatlanha-
tárai mentén minimum 1,5 m szélességben
élõ sövényt, vagy fasort kell telepíteni.
Kormányrendelet rögzíti, hogy új vagy újra

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület május 12-ei nyílt ülésérõl —

Folytatás a következõ oldalon.
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megnyitott temetõ telkén belül legalább 30
m-es fásított részt kell kialakítani.
Bártfai: A helyi szabályzatban az szerepel,
hogy a miklósi temetõ nyugati és a déli ol-
dalán 30 m-es, a közút mentén 1,5 m-es er-
dõsávot kell telepíteni.
Szõnyegi (Etelvárinak válaszolva): Pusz-
taegresen a ravatalozó teteje oly mérték-
ben károsodott, hogy a folyamatos javítás
ellenére is jelentkeznek a beázások.
Nedoba: Ha a temetõ telített lesz, akkor az
önkormányzat fog venni területet?
Schmidt kéri Varga Lászlót, hogy valami-
lyen közvetítõ szerepet vállaljon a katoli-
kus egyházzal.
Dr. Krupa: Nem egy temetõje van a város-
nak. Olyan helyzet nem áll elõ, hogy nem
lehet hova temetni.
Etelvári: Köszönöm, hogy kaptunk a kõbá-
nyától követ, de többen panaszolták, hogy
nagyon nagyok ezek a kövek, és se bicikli-
vel, se autóval nem lehet közlekedni. A
Szélsõ utca másik végét is be kellene fejez-
ni.

Felújítják az István utcát
Töbörzsökön

Az István utca laktanyától a keresztezõdé-
sig terjedõ szakaszát szeretné az önkor-
mányzat felújítani. A pályázathoz azonban
tervdokumentáció kell. A testület határo-
zott arról, hogy a következõ ülésre dolgoz-
zák ki, hogy a mûszaki tervdokumentáció
az utakra mennyibe kerül.

Bejelentések

Juhász: A Fejér Megyei Hírlap fõszerkesz-
tõjének egy helyreigazítási kérelmet jut-
tattunk el. A helyreigazítás nem történt
meg. A tanulságot leszûrtem. Eddig is tud-
tam, hova helyezzem a lapot, ezután is ezt
teszem.
Gábris István: A Magyar utcán a Ferenc-
ziék elõtt megsüllyedt az aszfalt, ott egy ge-
rincvezeték-bekötés volt. Nem tudom,
hogy az Alterra garanciát meddig vállal.
Vagy más módon kellene ezt pótolni? A
miklósi temetõnél a buszmegálló tetejé-
nek a javítását szorgalmaznám. Szép a vá-
rosközpont, de Miklósról is gondolkod-
junk! A Sárvíz környéke természetvédelmi
terület. Szeretném, ha az országgyûlési
képviselõnk tolmácsolná több gazdának a
kárigényét, vagy valami törvénymódosí-
tást. Több száz vadliba, több ezer nyári lúd
eszi a vetéseket, és nem lehet vadászni rá-
juk azon a területen, a riasztás meg nem ér
semmit. Rengeteg madárijesztõt helyez-
nek ki a gazdák. Van itt olyan gazda, aki-
nek 5-6 éve van már több százezer Ft-os,
szakértõ által meghatározott kárigénye.
Horváth Tibor: Pusztaegresrõl régebben a
közmunkások bejöttek hetente egyszer a
gyógyszereket kiváltani az idõsebbeknek.
A vasútállomásnál se esõs, se száraz idõ-
ben nem lehet közlekedni, akkora kátyúk
vannak. 55 év felett a közmunkában miért
nem lehet valakit alkalmazni? Õk pusztul-
janak éhen? Szégyenkezve megyek el a
miklósi buszmegálló elõtt. Mit gondolnak
ott rólunk, milyen emberek vagyunk, hogy

arra a buszmegállóra nem kerül tetõ? Ar-
ról nem is beszélve, hogy már 3 hete ott van
4 szemeteszsáknyi szemét összeszedve, de
arra nem képesek az illetékesek, hogy el is
vigyék.

Szakácsné: Fõleg a Magyar utcára jellem-
zõ, hogy mindenféle zsákban ki van téve a
szemét, és egyik helyrõl elszállítják, más
idõsebb embernél pedig ott marad. A
miklósi temetõ kútja megint folyik. Az el-
folyó víz pedig a költségeket növeli.

Bártfai: Már korábban kértem, hogy a
honlapra kerüljön föl a helyi építési sza-
bályzat. Ez mikor valósul meg? Mi a sorsa
azoknak az egykori közkutaknak, amik a
város területén találhatók?

FÜBE-bableves,
vagy amit akartok?

Etelvári: Többen kérdezték, hogy a „Ma-
jális az Ifjúsági parkban” címû fölhívásban
miért szerepelt a FÜBE, ha a majálist az
önkormányzat rendezte. Nem tudták el-
dönteni, hogy a FÜBE dotálja az önkor-
mányzatot, vagy fordítva. Nagyon csúnya
pletyka terjed a városban a május 1-jén az
Ifjúsági parkban történt esettel kapcsolat-
ban. Ha ennek tizede igaz, az is elég csúnya
dolog. Állítólag az egyik képviselõ nem úgy
viselkedett, ahogy képviselõhöz illik. Mi
igaz ebbõl?

Schmidt: A fõúton a biciklisávban olyan
lyukak vannak, hogy muszáj a biciklisek-
nek kikanyarodni a sávon kívülre. Elõbb-
utóbb gond lesz ebbõl. Hétrõl hétre egyre
jobban vályúsodik a fõút, van olyan keresz-
tezõdés, ahol leér a kipufogó.

Dr. Szabadkai Tamás: Az ipari parkos fej-
lesztésünkkel mi van? Mekkora volt az
összeg, amit az önkormányzat belefekte-
tett ebbe az ügybe? A jövõre nézve ipari
parkot fejlesztünk, vagy letettünk róla —
milyen irányba megyünk tovább?

Kilóg a lóláb

Nedoba: A FÜBE-vel kapcsolatban igaza
van a Zolinak. A jegyzõ asszony is felhívta
a figyelmemet, még a szõnyeg szélére is ál-
lított. Elnézést kérek, hogy helytelenül
cselekedtünk, hiba volt. A másik kérdéssel
kapcsolatban, amit fölvetettél: annyira
egyszerûek és kiszámíthatóak vagytok,
hogy természetesen vártuk, hogy ezt a kér-
dést ide fogjátok hozni a jelenlegi élettár-
saddal. Gondolom, most ezt megteszed
neki szívességbõl, mert õ ingyen bemutatja
az úti filmjeidet. Az érintett hölggyel be-
széltünk, igen, volt egy kis nézeteltérés,
természetesen nem ilyen jellegû. Fel va-
gyok hatalmazva, hogy elmondjam neked,
hogy a hölggyel jóban voltam, jóban va-
gyok és nagyon jó baráti viszonyt ápolunk a
jövõre nézve is. Úgyhogy ami ha volt is, az
kettõnkre tartozott, és semmiféle problé-
ma nincs. Õ mondta, hogy ezt nyugodtan
elmondhatom. Sõt, még annak is ellenállt,
hogy az oknyomozó riporter fölhívta, és
azonnal nagy cikket akart. Puszi-puszival
váltunk el, nagyon jó a kapcsolatunk.

Nedoba más témára vált

Mikó Gyuláné megállított, és kétség-
beesetten kérdezte meg, hogy mi történik
Schmidt Lóránddal, aki évek óta tartozik
180.000 Ft-tal. Felment a polgármester-
hez, hogy a testület fizesse ki a tartozást,
mert a kisvállalkozót évek óta hitegeted és
becsaptad. Én meg azt mondtam, hogy va-
lószínûleg ezt nem tudjuk megoldani. Old-
játok meg ti ezt a problémát, vagy az
MSZP-frakció dobja össze ezt a pénzt.
Elég nagy szégyen ez rátok nézve, hogy egy
képviselõ nem hajlandó egy kisvállalkozó-
nak a megrendelt munkát kifizetni. Errõl
mi a véleményed, Zoltán?
A Kossuth útnak mindkét oldalán a padká-
zást el kellene végezni, mivel töredezik az
út széle. A vasútállomás és a 63-as út kö-
zötti járdaszakasz kinek a tulajdonában
van, mert ha az önkormányzaté, akkor jó
lenne a közhasznú munkásokkal megcsi-
náltatni. A rendõrségi beszámoló óta ér-
demi változás Sárbogárdon nem történt.
Jó idõ van, elõvették a fiatalok a motoro-
kat, és katasztrofálisan közlekednek, fõleg
a Petõfi utcán. Nem akarom elhinni, hogy
a járõrözõ rendõrök nem hallják ezt a ha-
talmas dübörgést. Ha nem járõröznek, a
tábláknak nem tudunk érvényt szerezni,
tönkreteszik az útjainkat, és nagyon bal-
esetveszélyes, ahogy közlekednek.

Pénzosztás a civileknek

Nedoba: A civil bizottság elbírálta a pályá-
zatokat. A Csipike Egyesület 230.000 Ft-
ot, a Sárszentmiklósi Egyesület 2x30.000
Ft-ot, a borbarátok 50.000 Ft-ot, a sár-
szentmiklósi nyugdíjasklub 80.000 Ft-ot, a
sárbogárdi nyugdíjasklub 80.000 Ft-ot, a
töbörzsöki nyugdíjasklub 80.000 Ft-ot, a
városszépítõk 30.000 Ft-ot, az Összefogás
Pusztaegres Jövõjéért Egyesület 130.000
Ft-ot, a Gyöngyvirág nyugdíjasklub 40.000
Ft-ot, a Rétszilasért Egyesület 400.000 Ft-
ot, a Philia 240.000 Ft-ot, a Sárhatvanért
Egyesület 40.000 Ft-ot, a Honvéd Bajtársi
Egyesület 60.000 Ft-ot, az énekkar 500.000
Ft-ot, a városi polgárõrszervezet 280.000
Ft-ot kapott. A Természetbarát Egyesület
nem felelt meg, mert az a sportszerveze-
tekhez tartozik.

A közpadért ki fizesse
a számlát?

Schmidt: Nedoba Károly pontosan tudja,
hogy történt az általa fölemlegetett eset.
Az a számla az önkormányzat nevére van
kiállítva közpadról és virágtartókról. Volt
róla bizottsági döntés. A temetõkapu is így
készült, mindenki tudott róla, ugyanígy ké-
szült ez is, csak közben történt egy pálfor-
dulás, és a már elfogadott pénzügyi bizott-
sági döntést fölülbírálták. Valóban nem fi-
zettek ki ennek a vállalkozónak 260.000
Ft-ot. Én abból a pénzbõl már személye-
sen 100.000 Ft-ot kifizetgettem az önkor-
mányzat helyett.

Folytatás a következõ oldalon.
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Juhász: A polgármester az önkormányzat
nevében megrendelést nem adott, és köte-
lezettséget nem vállalt.

Dr. Szabadkai Nedobának: Lóri esete
össze nem hasonlítható a te május 1-jei
eseteddel, Karcsi. A polgármester is tudja
a megoldást, de nem akarja megoldani ezt
a helyzetet. Úgy látszik, hogy az áll érdeké-
ben, hogy ezt az ügyet az orra alá lehessen
dörgölni bárkinek a továbbiakban. Károly,
én a te szavaidból azt vettem ki, hogy an-
nak a sértõ kifejezésnek a használatát, ami
a Bogárd és Vidékében megjelent, nem cá-
foltad meg. Annyit mondtál, hogy kibékül-
tetek egymással. A város beszélt errõl, és
még beszél is. Tõled azt vártam volna, hogy
ha ez megtörtént, mint képviselõ kérjél el-
nézést, mert azon a rendezvényen te nem
Nedoba Károlyként voltál jelen, hanem
mint a civil bizottság elnöke. Éppen ezért
ez az eset nem feltétlenül rád vetõdik hát-
rányosan, hanem az egész önkormányzat-
ra és az összes képviselõre.

Rigó László: Az Közútkezelõ Kht.-nak fel
kellene hívni a figyelmét, hogy a 63-as út
menti szakasz nagyon elhanyagolt, fél mé-
ter magasan áll a fû lakott területen kívül.
A buszváróval kapcsolatosan a rétszilasi
buszváró tetejét szívesen fölajánlom.

Dr. Krupa Horváth Tibornak: Az 55 év fö-
löttieket a közmunkában nem lehet alkal-
mazni. A törvényi szabályozás úgy szól,
hogy a segély helyett munkát, de ez nem
vonatkozik az 55 év fölötti személyekre. A
mi tervünk arra épül, hogy Sárbogárdon
290 olyan személy lesz, akinek az önkor-
mányzat részérõl munkát kell biztosítani.
A mûszaki osztály erre a létszámra hatá-
rozta meg a feladatokat; azt is nagyon ne-
hezen tudta összeszedni, mert nincs annyi
munka, mint amennyi a létszám. Rettentõ
sok a nõ ebben a létszámban, és kevés a
szakképzett személy, akikre gépeket lehet
bízni. Augusztus-szeptember környékén
derül ki, hogy tudunk-e még a kötelezõ kö-
rön kívül is foglalkoztatottakat fogadni.
Bártfainak: Nincsenek közkutak. Azok a
kutak, amikrõl Ön beszél, a 70-es években
megszûntek. A kutak területe valóban
közterület, az ingatlantulajdonos nem is
kerítheti be, mert az nem az õ területe. De
a kút, mint olyan, mûszakilag nem létezik.
Azok tömedékelt kutak, lezárták a tetejét.

Bártfai: Én értem, hogy azok a kutak nem
mûködnek, mert nem használják arra a
funkcióra azokat a lyukakat. Ha el lenne
tömedékelve egy kút, az jogilag is megszû-
nik, de akkor fizikálisan is szûnjön meg, il-
letve akinek a tulajdonában van, az gon-
doskodjon róla.

Rigó: Miklóson körbe vannak kerítve.

Dr. Krupa: Az ipari park fejlesztésével
kapcsolatban folyamatban van egy eljárás
a környezetvédelmi felügyelõségnél, ami
ahhoz kell, hogy abból ott ipari terület le-
hessen. Környezeti engedélyt kell kapnia
az önkormányzatnak, ennek az elkészíté-
sének volt költsége. A vasút és a 63-as út
közötti járda önkormányzati terület.

Lejegyezte: Hargitai Lajos

Mi történt a
bableveses sátorban?

Akik nem értesültek más forrásból, azok
számára érthetetlennek tûnik Nedoba Ká-
roly és Etelvári Zoltán testületi ülésen
folytatott vitája a május 1-jén történtekrõl.
Május 1-jén Nedoba Károly és a FÜBE
(Független Baloldaliak Egyesülete) csapa-
ta bablevesre várta Sárbogárd népét. Nagy
tolongás nem volt a bableves körül, ezért
hamar véget is vetettek a népboldogítás-
nak.
Már éppen rakodtak össze, amikor eleredt
egy hirtelen zápor. Egy anya a lányával a
váratlan esõ elõl bemenekült a FÜBE-sá-
tor alá. Ezt nem vették jó néven az ott tar-
tózkodók, különösképpen a nem túl jó
hangulatban lévõ Nedoba Károly. Mivel
bontani készültek a sátrat, ezt szóvá is tet-
ték a váratlan vendégeknek, kifejezve,
hogy nem szívesen látott személyek. Az
asszony erre azt kérdezte, ugyan, miért
bontanák a sátrat esõben. Erre hangzott el
Nedoba Károly szájából, hogy „takarodj te
a rákos p....ba. Ezt az anya lánya rossz né-
ven vette, és kérdõre vonta Nedobát, hogy
beszél az anyjával, ez nem méltó egy ön-
kormányzati képviselõhöz.

Lapunk elõzõ számában a majálisról adott
beszámolómban ezt a botrányt csak egy fél
mondat erejéig érintettem („…’rákos’ sér-
tegetésig fajuló szóváltás vetett véget a
FÜBE ‘Nedobablevesének’”). Úgy tûnik,
Nedoba ezt zokon vette.
Érdekes módon azt nem vette zokon, hogy
a jegyzõ asszony (Nedoba elmondása sze-
rint) a szõnyeg szélére állította õt. (Ami
azért meglepõ, mert egy önkormányzati
képviselõt a köztisztviselõ jegyzõ nem állít-
hat a szõnyeg szélére, és nem vonhatja fe-
lelõsségre. Vagy netán a sárbogárdi önkor-
mányzatnál matriarchátus van?)
A „fölfelé nyal, lefelé tapos” elv alapján
Nedoba most bocsánatkérés helyett ag-
resszív vagdalkozásokkal próbálja meg
nem történtté tenni a nyilvánosság számá-
ra azt, ami megtörtént, s ahelyett, hogy be-
lenézne a tükörbe, a tükröt szeretné össze-
törni.
Pedig a tükörbõl tanulhatna egy kis önis-
meretet, ami bizonyára hasznára válna egy
hatalmi gõgtõl elszállt önkormányzati kép-
viselõnek.

Hargitai Lajos

A húsban nincs vírus
A húsban nincs vírus, vedd, mert eheted nyugod-
tan! — szólít fel a Magyar Agrárkamara.
A sertéshús nem fertõz, ezt tudnia kell a lakos-
ságnak, ahogy azt is, hogy semmiféle más élelmi-
szerrel nem terjed az influenzavírus. Az úgyneve-
zett cseppfertõzéssel kerül egyik emberrõl a má-
sikra. Vagyis semmi oka nincs a háziasszonyok-
nak arra, hogy lemondjanak a sertéshús és hús-
készítmények fogyasztásáról — szögezi le közle-
ményében a Magyar Agrárkamara.
Semmi kockázatot nem vállal, aki magyar sertés-
húst vásárol a boltban. Egyrészt azért, mert ez az
új influenzavírus Magyarországon még nem je-
lent meg, másrészt ha megjelenne is, akkor sem
fertõzne a húsok fogyasztásán keresztül. A vírus
csak cseppfertõzéssel, belélegezve terjed, fertõz.
Magyarország sertéstelepeit szigorúan ellenõrzik
a helyi és hatósági állatorvosok, nemcsak most,
hanem a járványmentes hétköznapokban is. A
nagyüzemi telepek saját érdeke, hogy szigorú ál-
lategészségügyi intézkedések mellett mûködje-
nek; akad néhány állatbetegség, melytõl mentes-
nek kell maradniuk. Ilyen például az Aujeszky-féle
betegség, az orbánc, a sertéspestis stb. A kisebb
létszámú sertésállományt tartók hasonló módon
járnak el. Ennek köszönhetõ, hogy az országban
évek óta nem fordult elõ — az állatokra veszélyes
— komolyabb járvány. Vagyis az állategészség-
ügyi helyzet alapvetõen jó az országban.

Nem lekicsinyítve a mexikói eseményeket, illet-
ve azt a tényt, hogy a Föld számos országában
egyre több megbetegedést regisztrálnak a szak-
emberek, le kell szögezni, hogy a szóban forgó ví-
rus már nem a sertésinfluenza vírusa! Ez a törzs
egy új vírusnak tekinthetõ, mely elegyíti geneti-
kai állományában az emberi, a madár- és a ser-
tésinfluenza vírusának örökítõanyagait. Tehát
nem a sertés hordozza és terjeszti már e kóroko-
zót, hanem maga az ember. Többek között ezért
sem kell tartani a húsfogyasztástól.
A gazdasági válságban nem szabad megengedni,
hogy minden tudományos és gyakorlati tapaszta-
latot, alapot nélkülözõ hiedelmeknek felüljenek a
fogyasztók. Ugyanis ezzel még nehezebb helyzet-
be taszítják a hazai mezõgazdaságot és élelmi-
szeripart, jelesül a sertéstartókat és a húsfeldol-
gozókat. Amennyiben a hisztérikus, de nem meg-
alapozott híreknek felülnek, és visszaesik a ma-
gyarországi húsfogyasztás, úgy termelõk és fel-
dolgozók ezreit, tucatjait tehetik tönkre, magyar
munkahelyek tízezreit veszélyeztethetik, mindez-
zel több tízmilliárd forintnyi kárt okozva az ország-
nak.
Ezért a Magyar Agrárkamara szakértõi arra kérik
a magyar fogyasztókat, hogy ne pánikoljanak,
higgyenek az egészségügyi, állategészségügyi
és élelmiszer-gazdasági szakembereknek, és ne
mondjanak le a sertéshús és húskészítmények
vásárlásáról.

Magyar Agrárkamara
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A száguldás mámora
Szombaton éjjel súlyos tragédia történt Sárbogárd és Rétszilas
között a 63-as úton. Márton György, 34 éves, sárbogárdi fiatalem-
ber, motorjával egy út menti fának csapódva vesztette életét.
Gyurinak autószerelõként mindene a motor és az autó volt. A szá-
guldás mámora vitte õt a sírba. Hiába próbálták õt visszafogni sze-
retõ szülei, a sok jó barát, ezen az utolsó útján már nem segíthet-
ték útján az égiek.
Szüleit, barátait megrendítette a hír, hogy Gyuri végképp elszállt
egy olyan világba, ahol a tér, idõ, sebesség nem létezõ fogalmak.
Vasárnap este összegyûltek a szülõi ház udvarán, a garázs elõtt ta-
lán száznál is többen. A garázsban pléddel letakarva a felismerhe-
tetlenségig összetört, sokkal inkább darabjaira szakadt motor
roncsai hevertek. Ráterítették a roncsokra Gyurci motoros bõr-
kabátját is, odahelyezték mellé a megtört bukósisakot, és csak
nézték az eltûnt élet emlékeit. A garázs mellett az összegyûlt gyá-
szolók gyertyákat gyújtottak, s némán állva vártak talán arra, hogy
mégse igaz ez az egész, és egyszer csak ott áll barátjuk az ajtóban.
Egymásba kapaszkodva sorra jöttek a motoros társak sisakjukkal
a kezükben, a sok barát, és akik szerették. Jöttek tiszteletüket ten-
ni elhunyt társuk emléke elõtt. Aztán a megemlékezést szervezõ
legközelebbi barát, Németh Kornél betett egy CD-t a lejátszóba, s
felcsendült a hangszórókból a motorosok búcsúdala. Társai nevé-
ben õ mondott búcsúbeszédet, majd együtt kivonultak a baleset

helyszínére. Az ütközés erejétõl kérgét vesztett nagy akácfa tövé-
ben gyertyákat gyújtottak, majd felbõgtek a motorok. Hangjuk
felhallatszott talán az égi nagy autópályáig, ahol Gyuri repül már
angyalszárnyakon.

Hargitai Lajos

A MAGYAR GÁRDA
MAJÁLISA

NAGYKARÁCSONYBAN

2009. május 16-án
A Magyar Gárda Fejér megyei Árpád vezér fiai zászlóalja
délvidéki szakasza 2009. május 16-án országos Magyar Ma-
jálist tart Nagykarácsonyban, melyre szeretettel meghív
minden gárdista bajtársat és családjaikat!
Szeretettel várunk minden magyar embert, aki szívesen töl-
tene el egy szép májusi napot a gárdistákkal és a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom és Párt tagjaival, képviselõivel.

Program

10 óráig gyülekezõ;

11 óra: a hõsi emlékmû koszorúzása;

12 óra: ebéd;

13 óra: népdalegyüttes elõadása.

Népzenészek elõadása;

hagyományõrzõk bemutatói (íjászat, lovaglás);

kézmûvesek kirakodóvásárt tartanak;

gyerekprogramok;

családi versenyek;

este táncmulatság, ameddig vendég van.

Étel- és italvásárlási lehetõség lesz!
Bízunk abban, hogy nagyon sok magyar honfitársunk eljön,
és részt vesz a majálisunkon. Szeretnénk ezzel a rendez-
vénnyel egy hagyományt útjára indítani.

Magyarok vagyunk, gyertek el, fogjunk
össze, ismerkedjünk, barátkozzunk!

Gyuri Barátom!
Itt vagyunk újra, hisz
megígértük! Azok a ba-
rátok, ismerõsök, akikkel
tegnapelõtt este még
olyan jól érezted magad.
Amikor elváltunk este,
nem mondtad, hogy
hosszú útra készülsz.
Megbeszéltük, hogy a
hétvégén folytatjuk a
megkezdett közös mun-
kát, a kocsik javítását,
amit Te úgy szerettél. Az
autók, motorok javítása
volt a mindened. A gé-
pek, a barátok, a kelle-
mesen töltött órák töltöt-
ték ki az életed.
Nem tudjuk elhinni, fel-
fogni is nehéz, hogy ma
nem érsz ide, amikor
ennyien várunk. Máskor is elõfordult, hogy elmentél körünkbõl, de
ha késve is, mindig visszajöttél.
Lehet, hogy a kegyetlen hír igaz? Minden motor zajára felkapjuk a
fejünket, várjuk, hogy idegurulj, és nevetve mondd: „Jól átvertelek
benneteket!” A csendes barátoknak most nagyon hiányzik vidám
szavad.
A hír szerint nagyon messzire motoroztál, oda, ahol már nincs buk-
tató, egyenes az út, és száguldhatsz szabadon, ahogy mindig is akar-
tál. A most meggyújtott gyertyák fénye jelképezze az életet, amit Te
nagyon élveztél. Nem búcsúzni jöttünk, csak elköszönni. Számunk-
ra nem haltál meg, mert csak az hal meg, akit elfelejtenek.
Ha nem is jössz minden nap hozzánk, mi nem felejtünk el, Te tovább
élsz, velünk, a szívünkben.
Õrizze álmod a szeretõ emlékezés!
„Sajnálom, hogy itthagytál bennünket, de köszönöm, hogy voltál!”

Németh Kornél
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Tavaszi bemutató a Kossuthban
2009. május 8-án hagyományos tavaszi bemutatóju-
kat tartották a Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola
1-7. osztályos tanulói.
Elõször az 1-4. osztályosok zenés kendõgyakorlatát
nézhettük meg, majd mondókákkal, versekkel foly-
tatták anyák napi köszöntõjüket.
Ezt követte az 5-6-7. osztályosok mûsora, akik egy
régi népszokást, a pünkösdölést elevenítették fel.
Királyt és királynét választottak maguk közül, külön-
féle ügyességi játékokkal, tánccal, zenével köszön-
tötték az ünnepet.
Iskolánk bemutatói mindig sok szeretettel, nagy iz-
galommal és lelkes csapatmunkával készülnek. A
mostani mégis különleges volt, hiszen a gyerekek
együtt játszottak a színpadon nevelõikkel, ami szem-
mel láthatóan nem csak a nézõknek tetszett…

Vámosiné Biber Mária

Nyílt nap a mentõsöknél
Múlt pénteken nyílt napra várták az iskolásokat és az óvodásokat
a sárbogárdi mentõállomáson. A gyerekek beülhettek a mentõ-
autóba, kipróbálhatták a felfújható gerincrögzítõ hordágyat, a
nyakrögzítõt, kipróbálhatták az elsõsegélynyújtás gyakorlásához
alkalmazott próbababát, rajzolhattak, végül a mentõs bácsik
megvendégelték a látogatásra érkezõ csoportokat.
A sárbogárdi mentõállomáson egyelõre még meglehetõsen
rosszak a körülmények. A mentõs laktanya felújításra szorulna,
de sokkal inkább kellene helyette másikat építeni. Korábban ír-
tunk már arról, hogy még a kidõlt kerítést se csinálták meg.
Az esetkocsi fogadására a kistérség elkészíttette az automata ga-
rázskaput, de ez — a mentõállomás jelenlegi állapotában — nem
igazán felel meg a mai követelményeknek.
Bolla András, a mentõállomás vezetõje elmondta, hogy a nehéz
körülmények közt is igyekeznek megoldani a feladataikat. Amió-
ta a betegszállítást már nem a mentõsök, hanem egy külsõs cég
végzi, a mentõautókkal teljes egészében a mentõszolgálatot tud-
ják ellátni.
A nyílt nap megrendezéséhez több helyi vállalkozó nyújtott segít-
séget. A gyerekek vendéglátásához kaptak süteményt, kenyeret,
üdítõt és szendvicskészítéshez való anyagokat.

Ezúton is köszönik a segítséget Tóth István sütödéjének, a COOP
ABC-nek, Szõnyegi Lajosnénak, Sáfrány Zoltánnénak, Bondor
János boltosnak, Bartók Andornénak, a Somogy Mega 2000
Kft.-nek, Toldi Miklósnak, a Miko-Transnak, valamint Va-
gyóczki Gyulának és feleségének.

/H/

Néptáncgála
Sárbogárdon

Öt település: Cece, Sárszentmiklós, Dunavecse, Adony és
Pusztahencse különféle korosztályú néptáncosai rendeztek ta-
lálkozót Sárbogárdon a hétvégén, a mûvelõdési házban. A fõ-
szervezõ a Violin Mûvészeti Iskola volt. A több mint háromórás
rendezvényen felvonultatták a Sárköz, Mezõföld, Szatmár, Rá-
baköz, Dél-Alföld, Somogy, Kalocsa, Kalotaszeg, Moldva és a
Hódos vidék változatos táncait és népviseleteit.

/Zs/
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Családi nap Alapon
A gyerekeknek kedveztek a koradélutáni, a nagyobbaknak az azt
követõ programokkal az alapi családi nap szervezõi: az Alapi
Óvodásokért Közalapítvány, az óvoda dolgozói és szülõi munka-
közössége.
Ugrálóvárral, arcfestéssel és kézmûves-foglalkozással is kedves-
kedtek a gyerekeknek. De palacsintából és lángosból sem volt hi-
ány; már idõben elkezdték sütni a finomságokat az asszonyok. A
fõzõverseny résztvevõi közül ugyanakkor volt, aki kényelmesen
készült elõ, míg másnak már a kondérjában fõtt az étel. Gulyás-
ban mérték össze idén a tudásukat a séfek, ám természetesen
most is akadt, aki másféle étket is tett az asztalra.
A színpadi mûsor az óvodások néptáncbemutatójával vette kez-
detét, majd a budapesti Szép Ernõ Színház bohócai varázsolták el

a gyerekeket sok közös vidám játékkal, gyermekdalokkal. A cecei
óvodások elõadása után az U7 apró focistái tartottak bemutatót
egy mérkõzés keretében, Bölcskei József vezetésével, aztán egy
kis közös néptánc után, amit Rohár Alexandra vezetett, a
sárbogárdi Ten Dance táncosai teremtettek latinos hangulatot.
A fõzõverseny eredményhirdetését a Margaréta nyugdíjasklub
asszonyainak éneke, valamint Bella Péter tekerõlantos elõadása
követte.
Elmaradhatatlan fellépõje volt a rendezvénynek a Mezõföld Népi
Együttes.
A tombola, a Titán zenekar és a tûzijáték aztán igazi májusi mu-
latsággá tették az estét.

Hargitai Kiss Virág

A lelkek kertésze
Kertész Tivadar atya Sárhatvanon tartotta gyémántmiséjét, papi
szolgálata 60. évfordulója alkalmából. A csodaszép kis templom-
ban, a családias, kedves közösségben különösen nagy lelki jelen-
tõségû volt ez az esemény. Hiszen a Szentlélek és Kertész atya el-
vetett lelki és szellemi magvai itt munkálkodnak a sárhatvani kö-
zösségben azóta is, hogy Õ elment. Ettõl is volt olyan emberi és
közvetlen a mise és az azt követõ beszélgetés.

Kertész atya Prohászka Ottokár püspököt idézte, aki szerint a sok
sárban, ami ezt a vidéket jellemzi, van egy igazi gyöngyszem: a sár-
hatvani templom, amit a helyi birtokos építtetett a legnemesebb
anyagokból, itt eltemetett fia emlékére.
Az oltárképen a Nagyasszony melegségtõl sugárzó tekintete és lé-
nye fogadja az elé járuló földi halandókat. A kis templom ugyan
felújításra szorul, és korábban többször is fosztották meg mozdít-
ható értékeitõl, mégis szépen tündököl a hívek gondos munkájá-
nak köszönhetõen. A körülötte lévõ kert is teljes pompával fogad-
ja a betérõket.

Kertész atyát Székesfehérváron szentelték pappá. Az 1960-as
években volt Sárhatvan plébánosa, aztán 1961. február 6-án bör-
tönbe hurcolták. Ma Rákosszentmihályon él. 83 évesen is aktív,
otthonában misézik, és fut, amivel nemrég egy kupát is nyert. El-
hunyt nõvére otthonában egy gondozóházat tervez kialakítani.
A börtönbõl annak idején betegen jött ki, de Isten és az angyalai,
ahogy õ fogalmaz, meggyógyították. Azóta is tevékeny, és —
ahogy mondja — addig nem is akar nyugdíjba menni, amíg csak
bírja.
Régi tanítványa, Zoltán atya (akivel Pomázon ismerkedtek meg,
és aki egy idõben Kálozon munkálkodott) méltatta az idõs plébá-
nost, „a lelkek kertészét”. Személyes élményeit mesélte el, ho-
gyan bátorította õket Tivadar atya, hogy vállalják az apostoli
feladatokat, történjen bármi.
A mise végén minden jelenlévõ egy nagy kört alkotva fogott kezet
egymással, majd az atya mindenkit megáldott egy erdélyi gyógy-
forrás vizével.
A mise után az árnyas fák alatt, terített asztal mellett folyt a be-
szélgetés, a régi emlékek felidézése.

Hargitai Kiss Virág
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Román csalók az út szélén
Elfogták az aszfaltbetyárokat

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére május 7-én, csütör-
tökön délután érkezett bejelentés, miszerint Cece és Rétszilas kö-
zött egy román rendszámú gépkocsi utasai az arra közlekedõknek
integetnek, meg akarják õket állítani.
Mire a járõrök a helyszínre értek, a sötétkék Opel gépkocsiból ki-
szállva a két román férfi már egy megállított gépkocsivezetõvel
üzletelt. Kiderült: a szegedi férfit azzal az indokkal stoppolták le,
hogy kifogyott a benzin az autójukból, pénzt akarnak kérni tõle.
Fel is ajánlottak neki aranynak látszó ékszereket cserébe. Egy
gyûrût és egy nyakláncot adtak neki oda 100 euróért cserébe.
A járõrök idõben érkeztek, a két külföldinek nem sikerült elhagy-
ni a helyszínt. Azonnal elfogták õket. Mint kiderült, az aranynak
mondott ékszerek bizsuk voltak, mindössze néhány ezer forintot
értek. Ráadásul a ruházatuk átvizsgálása során további hasonló
ékszerek kerültek elõ tõlük, illetve több tízezer forint és több száz
euró.
A sárbogárdi rendõrök mind a két személyt elõállították a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányságra, ahol csalás elkövetése miatt õrizetbe
vételük mellett megindult velük szemben a büntetõeljárás.
A sárbogárdi nyomozók feltételezik, hogy a két román személy —
akiknek egyike többször került már különbözõ bûncselekmények
elkövetése miatt a rendõrség látókörébe — másokat is megpró-
bált hasonló módon tévedésbe ejteni, és pénzt kicsalni tõlük.
Kérjük, hogy aki látta a közelmúltban a román felségjelzésû, sö-
tétkék színû Opel gépkocsit a 63-as fõút környékén a két román
férfivel, esetleg tõle is hasonló módszerrel pénzt csaltak ki, vagy
azt megkísérelték, jelentkezzen a Sárbogárdi Rendõrkapitánysá-
gon a 06 (25) 460 116-os telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a
107-es, vagy a 112-es segélyhívók bármelyikén.

Németh–Kész Mónika r. szds., FMRFK-szóvivõ

Választási tájékoztató
Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a 2009. június 7-ére
kitûzött európai parlamenti választások során az alábbi sza-
vazókörök mûködnek:

1. számú szavazókör: klub – Szent István út 72., 2. számú szava-
zókör: Szent István Ált. Iskola – Szent István út 82., 3. számú
szavazókör: Alba Volán – Ady Endre út 23., 4. számú szavazó-
kör: mûvelõdési központ – Hõsök tere 3., 5. számú szavazókör:
rendelõintézet – Ady E. út 79., 6. számú szavazókör: mûvelõ-
dési központ – Hõsök tere 3., 7. számú szavazókör: tüdõgondo-
zó – Tompa M. u. 2., 8. számú szavazókör: Mészöly Géza Ált.
Isk., 9. számú szavazókör: gimnázium – József A. u. 4., 10. szá-
mú szavazókör: HEMO – József A. u. 15/B., 11. számú szavazó-
kör: Sárszentmiklósi Általános Iskola, 12. számú szavazókör:
Pentagri Kft. Faház – Széchenyi u. 2., 13. számú szavazókör:
Sárszentmiklósi Klubkönyvtár, 14. számú szavazókör: Sár-
szentmiklósi Általános Iskola, 15. számú szavazókör: rétszilasi
klub, 16. számú szavazókör: Kislók, Szabadság u. 8., 17. számú
szavazókör: Pusztaegres – kultúrház, 18. számú szavazókör:
Sárhatvan – klub, 19. számú szavazókör: Nagyhörcsök – klub.
Felhívom a figyelmet, hogy két szavazókör címe megváltozott.
A 4. számú szavazókör mûködéséhez a korábbi címen a
Fejérvíz Zrt. nem járult hozzá, ezért az átkerült a mûvelõdési
központba.
A 16. számú szavazókör Kislókon átkerült az új közösségi
házba.
Igazolással – a korábbi hirdetésemnek megfelelõen – csak a
rendelõintézetben (Ady E. út 79.) mûködõ szavazókörben
lehet szavazni.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Tõrbe csalt áldozat
Május 1-jén Sárbogárdon, egy utcasarkon, elõzetes szóváltást kö-
vetõen két személy összeveszett. A szóváltás oda fajult, hogy az
egyik személy egy tõrt vett elõ, amellyel többször megszúrta tár-
sát, aki szúrások által életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Szívás
Április 28-án egy mezõszilasi lakos feljelentést tett ismeretlen tet-
tes ellen, mivel kamrájából az éjszaka folyamán eltulajdonították
Alco típusú szivattyúját.
Ugyanezen a napon a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon feljelen-
tést tett egy enyingi lakos is, hogy eddig ismeretlen körülmények
között Pusztaegresen eltûnt a mobiltelefonja.

Ajtó — nem számít
Április 29-én egy cecei lakos tett feljelentést ismeretlen tettes el-
len, aki az éjszaka folyamán a bejárati ajtó üvegének kivágásával,
majd az ajtó kinyitásával behatolt ingatlanába, és onnan kész-
pénzt és dohányárut tulajdonított el.
Ugyancsak 29-én egy sárkeresztúri lakos tett bejelentést, hogy is-
meretlen személy ajtóbenyomás módszerével behatolt a házába,
és onnan készpénzt tulajdonított el.
Május 2-án egy sárkeresztúri lakos feljelentést tett ismeretlen tet-
tes ellen, aki az elmúlt 2 hónapban melléképületébe ajtóbefeszí-
tés módszerével behatolt, és 15 mázsa tûzifát, valamint 2 db por-
szívót tulajdonított el.

Május 3-án egy sárkeresztúri lakos tett feljelentést ismeretlen tet-
tes ellen, aki az éjszaka folyamán a garázsból flexet és szerszámo-
kat tulajdonított el.

Sok a motoros baleset
Április 28-án motorbaleset történt Sárbogárd belterületén, a
63-as számú fõúton, a vasúti átjáró elõtti területen. Egy motorke-
rékpáros jármûvével a Haladás út elõtt lévõ, erõsen balra ívelõ út-
kanyarulatban jármûvével kisodródott, majd kétszer az úttest
jobb oldala melletti szalagkorlátnak csapódott. Vissza akart térni
az úttestre, de elesett, és 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenve-
dett.
Május 1-jén Szabadegyházán két motorkerékpáros ütközött ösz-
sze, melynek során az egyik személy könnyû sérülést szenvedett.
Szerencsére bukósisakot viseltek.
A szombati halálos motorbalesetrõl a címlapon, illetve az újság 5.
oldalán olvashatnak beszámolót.

Ártatlanul az árokban
Május 3-án Cece és Vajta között egy gépkocsi árokba hajtott.
Vajta felõl Cece irányába személygépkocsival közlekedett egy
személy, aki elõzésbe kezdett egy jobbra ívelõ útkanyarban az elõ-
zési tilalom ellenére. A vele szemben érkezõ személygépkocsi ve-
zetõje jobbra húzódott, majd elvesztette uralmát gépjármûve
felett, és a bal oldali árokba hajtott.
A baleset következtében a sofõr könnyû sérüléseket szenvedett.

Jégkrém, kóla, váltópénz
A hûtõszekrénybõl jégkrémet és kólát, míg a pénztárból váltó-
pénzt vitt el ismeretlen tettes hét végén egy pusztaegresi italbolt-
ba betörve. A lopási kár 30.000 Ft, míg a rongálási kár 15.000 Ft.

Szerk.

KÉK HÍREK
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PÁLYÁZAT
Cece Nagyközségi Önkormányzatának képviselõ-testülete

pályázatot hirdet a cecei általános iskola

IGAZGATÓI

munkakörének betöltésére.
Pályázati feltételek:
— fõiskola, szakirányú felsõfokú iskolai végzettség;
— vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
— magyar állampolgárság, büntetlen elõélet;
— pedagógusi munkakörben eltöltött legalább 5 év szakmai
gyakorlat.
A pályázat beadási határideje: 2009. június 15.
A munkakör 2009. augusztus 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtási módja: postai úton, a pályázatnak a Cece
Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete címére törté-
nõ megküldésével (7013 Cece, Deák F.u.13.).

Kérjük a borítékon feltüntetni: 728/2009. „Igazgató”

Bõvebb információ: Varga Gábor polgármester,
06 (25) 505 150/12.

Hirdetmény
A Fejér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal állator-
vosa a 164/2008 (XII. 20.) számú rendelet elõírása alapján az
ebek veszettség elleni védõoltását és féregtelenítését végzi az
alábbi idõpontokban és helyeken.
2009. május 19. (kedd): Pusztaegres (sportpálya) 8.00—
9.45-ig, Õrspuszta 10.00—10.15-ig, Nagyhörcsök 10.30—
11.00-ig, Sárhatvan 14.00—15.00-ig, Kislók puszta 14.30—
15.00-ig, Kislók (József A. u. sarka) 15.15—16.00-ig.
2009. május 20. (szerda): sárbogárdi Ifjúsági park 8.00—
9.45-ig, Sárbogárd (Dínom-Dánom, Kossuth u.) 10.00—
11.00-ig, Töbörzsök (Gulyarét) 13.00—13.45-ig, Töbörzsök
(Esze Tamás utca vége) 14.00—15.30-ig, Sárbogárd (Dínom-
Dánom, Kossuth u.) 15.45—16.45-ig, Sárbogárd (Endre kocs-
mája, Köztársaság u.) 17.00—17.30-ig.
2009. május 21. (csütörtök): Sárszentmiklós (a MOL-lal szem-
ben) 8.00—8.45-ig, Sárszentmiklós (Mini presszó, Semmelwe-
is u.) 9.00—10.00-ig, Sárszentmiklós (a László u. és Vasút u.
sarka) 10.15—11.00-ig, Rétszilas 11.15—12.00-ig, Sárszent-
miklós (a temetõ parkolója) 15.00—16.00-ig, Sárszentmiklós
(a Gabona elõtt) 16.30—17.30-ig.
AZ EBOLTÁS KÖLTSÉGÉT AZ EB TULAJDONOSA VISE-
LI.
A veszettség elleni oltás a kötelezõ féregtelenítéssel együtt:
3.000 Ft.
HÁZNÁL TÖRTÉNÕ OLTÁS ESETÉN KISZÁLLÍTÁSI
DÍJAT KELL FIZETNI!
A VESZETTSÉG ELLENI VÉDÕOLTÁS VALAMENNYI 3
HÓNAPNÁL IDÕSEBB EBNÉL KÖTELEZÕ!
Az oltás megtörténtét az eboltási igazolványba történi bejegy-
zéssel igazolja az állatorvos. Emiatt azt a tulajdonos hozza
magával!
Elmaradt eboltás esetén 30.000 Ft pénzbírság róható ki.
Új oltási igazolvány kiállításakor (EU-szabvány) plusz 400
Ft-ot kell fizetni.

A F.M.M.G.SZ.H. állatorvosai

HORGÁSZVERSENY ÉS
CSALÁDI NAP HANTOSON

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd 2009. május 9-én a
hantosi tónál tartotta meg összejövetelét, horgászversennyel
egybekötve.
A családi napon mintegy 77 fõ, ebbõl horgászként szerencsét
próbáló 28 fõ volt. Vendégeink voltak: Veszprémbõl 8 fõ,
Nagytarcsáról 8 fõ, Mórról 5 fõ. Kötõdése Sárbogárdhoz szinte
mindenkinek volt.
A horgászverseny 8.00 órakor kezdõdött és 13.00 óráig tartott.
Rehák Sándor kamerával örökítette meg a történteket, melyet
a Bogárdi TV adásában tekinthetnek meg.
Közben rotyogott a mozgókonyha üstjében a babgulyás, Lu-
kács Csaba mesterszakács keverése mellett. Az asszonyoknak
is kijutott a jóból: pucolhatták a zöldségféléket. Gál Sanyi fele-
sége pedig 10 tojásból gyúrta a csipetke tésztáját.
Dél körül már nótázók is voltak, felelevenítve a régi katonada-
lokat és magyar nótákat.
A verseny eredményének kihirdetésére 13.30-kor került sor.
Itt elõször Lepcsényi Tamás tógazdának mondott köszönetet
az egyesület elnöke, Gál Sándor.
A verseny gyõztese Himer Gyula (Hort), II. helyezést ért el Ke-
rekréti Mihály (Veszprém), III. helyezést ért el Paulik Károly
(Veszprém). Õket kupa, oklevél, egy sapka és egy naptár illette
jutalomképpen, akárcsak a legnagyobb halat fogó résztvevõt.
Az ebéd elfogyasztása után kötetlen bajtársi beszélgetésekre, a
régmúlt felidézésére került sor, nótával egybekötve.
16 óra után szedelõdzködött a társaság, búcsúszavak kíséreté-
ben indult ki-ki útjára. Örsi Emil Márton klubtagunk meghívá-
sára a „nagytarcsai különítmény” Aba felé vette útját. Hogy
mennyi sör fogyott, azt nem tudjuk.
Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát a rendezvényün-
kön. Külön köszönetet mondunk szponzorainknak a nyújtott
támogatásért, így Domján János vállalkozónak, Födelevics Ti-
bornak, Fömo-Hús fõnökének, Hargitai Lajosnak, a Bogárd és
Vidéke lap tulajdonosának és nem utolsósorban Lepcsényi Ta-
más tógazdának. Külön köszönetünket ezúton is tolmácsoljuk
Cséza István és Rauf Béla uraknak a végzett munkájukért. Kö-
szönjük!

Vezetõség

TISZTELT GAZDÁLKODÓK!
A Fejér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Föld-
mûvelésügyi Igazgatóság elõadássorozatot szervez az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program keretében 2009-ben
meghirdetendõ agrár-környezetgazdálkodási támogatásról.

A tájékoztató elõadások idõpontja és helyszíne:
2009. május 19. 14.00, Dunaújváros, Apáczai Cs. J. u. 1.

Munkásmûvelõdési Központ
2009. május 20. 14.00, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

mûvelõdési ház
2009. május 22. 14.00, Enying, Bocskai u. 1.

mûvelõdési ház
2009. május 26. 14.00, Székesfehérvár, Csíkvári u. 15.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság

2009. május 27. 14.00, Mór, Erzsébet tér 17.
mûvelõdési ház

2009. május 28. 14.00, Bicske, Kossuth tér 20.
mûvelõdési ház

Minden érdeklõdõt tisztelettel várunk az elõadásokon!

Fejér Megyei MgSzH Földmûvelésügyi Igazgatóság
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Május 10-én a harmadik tavaszi fordulóval befejezõdött az
MLSZ-NUSI-UPI által támogatott 2008-2009-es program. Az
U7, U9, U11-es korosztály számára rendezett tornán Alap, Cece,
Sárszentmiklós, Sárbogárd csapatai vettek részt. (Alap Al-
sószentivánnal közösen indít csapatot. Példaértékû, ahogy a két
település együttmûködik az utánpótlás-nevelésben.)
A fiatal labdarúgók napsütéses idõben, a sárbogárdi pályán mu-
tatták meg a tudásukat. 90 gyermek élvezetes, szoros mérkõzése-
ket játszott. A program szellemének megfelelõen nem hirdettünk
gyõzteseket, de a legjobb egyéni teljesítményeket csokival és okle-
véllel díjaztuk.

A tornán díjazottak:

Köszönet a szülõknek a tornákon mutatott sportszerû biztatásért.
Köszönet az edzõknek a kiváló munkáért. Alap: Bölcskei József,
Bauer Balázs, Szemler Szabolcs. Cece: Király László, Klazer Ba-
lázs, Bende Zsolt. Sárszentmiklós: Sallai Attila, Mondovics Zol-
tán Sárbogárd: Tóth Zoltán, Kéri Zoltán, Demeter Zoltán.
A következõ torna a megbeszélés szerint õsszel lesz.

Pajor László, LSC Sárbogárd

SÍC — hírek, eredmények
Egyesületünk serdülõ és gyermekversenyzõi a diákolimpia III.
fordulóján Budapest—Rákoscsabán az alábbi helyezéseket érték
el.
2x20 méteres távon a serdülõ lányok között Katona Dorottya, a
Szent István Általános Iskola tanulója a már verhetetlennek hitt
Csõregh Tamarát legyõzte, s így az 1. helyet szerezte meg. Kettõ
körrel maradt el az I. osztályú minõsítéstõl.
2x10 méteres távon két gyermekkorú fiunk indult. Resch Gábor a
10., Batári Balázs a 16. helyen végzett, mindketten a Mészöly Gé-
za Általános Iskola tanulói. Resch G. II. oszt., Batári B. III. osztá-
lyú minõsítést ért el.
Kiss Regina serdülõ versenyzõnk betegség miatt nem indult a ver-
senyen.
Tisztelettel kérem a kedves olvasókat, hogy aki még teheti, a
2008. évi adója 1 %-ával támogassa egyesületünket:

Adószámunk: 18491074-1-07.
Köszönjük!
Egyesületünk szívesen fogadja és várja a kikapcsolódásra és spor-
tolásra vágyó fiatalokat. Látogassatok el hozzánk!
Foglalkozások: hétfõn és szerdán 17 órától, szombaton 14 órától.

Gilicze László, SÁRRÉTI Íjász Club

Ezt vártuk!
Megyei I. o. férfi kézilabda

Sárbogárd–Martonvásár 28-20 (14-1)
Vezette: Köllõ, Tomsor. Sárbogárd: Németh I. – Nacsa 2, Balogh,
Pluhár, Németh II. 3, ifj. Bodoki 9, Hegedûs 4. Csere: Szarka, Bo-
rostyán, Bodoki, Szabó Z., Suplicz, Baki. Edzõ: Bodoki György.
Már régen vártunk erre a sikerre! A sok egygólos vereség már ki-
csit az önbizalom hanyatlását vetítette elõre. Most aztán elérke-
zett a mi napunk is. A fiúk nagyon készültek erre a meccsre. Min-
denki érezte, hogy most van itt a lehetõség, hogy hazai pályán vég-
re megmutassuk, hogy tudunk gyõzni is. Ez a gyõzelem talán még
a vártnál is nagyobb arányúra sikeredett. Végre elmondhatjuk,
hogy gyõzelmünk egy pillanatra sem forgott veszélyben. Korrekt
játékvezetés mellett egy jó mérkõzést láthatott a szép számú né-
zõsereg. A vendégek az elsõ félidõben még tudtak utánunk jönni
pár gólos különbséggel, de aztán talán a hitüket is elveszítették,
többször is tíz góllal vezettünk. A végén aztán nyolc gól maradt a
két csapat között. Ezt azért jó leírni, mivel ilyen arányban még ed-
dig nem sikerült gyõzni. A csapatból nem szeretnék senkit külön
kiemelni, mivel mindenki a legjobb tudása szerint harcolt, aminek
meg is lett az eredménye. A végére csak annyit, hogy így tovább fi-
úk, a munkának azért mindig megvan az eredménye. A következõ
mérkõzésen, szombaton a Rácalmás csapatát fogadjuk 18.00
órakor, ahol szintén esélyesként léphetünk pályára.
Mindenkit szeretettel várunk!

Rehák Sándor

VUK Székesfehérváron
Május 9-én a Sóstói Stadionban volt a harmadik VUK-válogató
(VIDEOTON UTÁNPÓTLÁSKUPA), 150 gyermek részvételé-
vel.
Fejér megyét 5 csoportra osztották (észak, dél, kelet, nyugat, kö-
zép). A sárbogárdi körzet az abai körzettel közösen alkotta a kö-
zépsõ csoportot.
3 korosztályban mérkõztek a csapatok, U7, U9, U11-ben. Min-
denki 4x15 percet játszott a korosztályának megfelelõ szabályok
szerint.
A sárbogárdi körzetet képviselte:
U7-ben: Demeter Dániel, Kranauer Gergõ, Husvéth Ádám, Ba-
rabás Dávid.
U9-ben: Ratalits Dávid, Szente Máté, Szabó Ádám, Buzás Ádám,
Rohonczi Marcell, Vagyóczki Patrik.
U11-ben: Simon Csaba, Barabás József, Bende Patrik, Demeter
Dávid, Kovács Roland, Fekete Patrik, Barabás Tamás, Hári Le-
vente.
A megfigyelõk nem az eredményt, hanem az egyéni képességeket
figyelték. Õk döntik el, hogy 2009. május 23-án az FC Fehérvár–
Nyíregyháza NB I-es bajnoki mérkõzés elõtt kik játszanak a VI-
DEOTON korosztályos csapatai ellen. Bízzunk benne, hogy az
õszihez hasonlóan ismét több játékosunkat meghívják a megyevá-
logatottba!
Köszönet a szülõknek a támogatásért!

Pajor László, LSC Sárbogárd

MLSZ-NUSI-UPIMLSZ-NUSI-UPI

labdarúgótornalabdarúgótorna

Pünkösdi kupa
2009. június 1-jén (vasárnap) 9 órai kezdettel a kialakult ha-
gyomány folytatásaként az LSC Sárbogárd pályáján labdarú-
gótornát rendezünk. A PÜNKÖSDI KUPÁRA Szakács István
várja a csapatok nevezését.

(Tel.: 06 /30/ 823 1229;
játéktér: 60x30 m, 5 m-es kapuk, 5+1 fõ.)
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A Déli-csoport állása:
1. Rácalmás 23 15 6 2 57-30 51

2. Nagylók 23 15 3 5 67-33 48

3. Zichyújfalu 23 12 5 6 47-35 41

4. Alap 23 10 8 5 45-36 38

5. Vajta 23 10 7 6 51-33 37

6. Dunapentele 23 11 1 11 53-50 34

7. Sárszentágota 22 9 7 6 40-38 34

8. Soponya 23 9 4 10 46-34 31

9. Füle 23 6 6 11 48-58 24

10. Elõszállás 23 6 6 11 28-46 24

11. Perkáta 22 6 6 10 39-58 24

12. Kulcs 23 6 5 12 39-42 23

13. Besnyõ 23 5 8 10 36-38 23

14. Mezõkomárom 23 3 2 18 21-85 11

A Femol-csoport eredményei:
Baracs–Sárbogárd 4-0 (1-0)

Gólszerzõk: Szabó G. (2), Szabó Zs., Bar-
tók. Ifjúsági mérkõzés: 4-0.

Lajoskomárom–Tác-Csõsz 6-2 (2-1)
Gólszerzõk: Orosz (3), Reichardt, Dörög-
di, Kleiber, illetve Gelencsér (2). Ifjúsági
mérkõzés: 7-0.

Nagyvenyim–Káloz 2-2 (0-2)
Gólszerzõk: Borbély, Csordás, illetve Má-
jer Gy., Májer D. Kiállítva: Fink, illetve
Szabó. Ifjúsági mérkõzés: 1-3.

Jenõ–Cece 6-1 (3-0)
Gólszerzõk: Tóth (3), Zsolnai Tamás (2),
Kiss Dávid, illetve Barta. Ifjúsági mérkõ-
zés: 0-10.

Seregélyes–Dég 1-1 (1-1)
Gólszerzõk: Takács, illetve Kuti. Kiállítva:
Finta (Seregélyes). Ifjúsági mérkõzés: 3-4.

Adony–Enyingi VSE 7-1 (2-1)
Gólszerzõk: Auer, Kármán, Glonczi,
Müller A., Tamon, Král (2), illetve Szabó.
Ifjúsági mérkõzés: 1-2.

LMSK–Mezõfalva 0-3 (0-1)
Gólszerzõk: Rajna (2), Nagy. Ifjúsági mér-
kõzés: 2-3.

A Femol-csoport állása:
1. Káloz 25 18 3 4 73-32 57
2. Baracs 25 17 4 4 60-25 55
3. Adony 25 17 - 8 80-42 51
4. Mezõfalva 25 15 4 6 55-22 49
5. Lajoskomárom 25 15 4 6 68-40 49
6. Seregélyes 25 13 3 9 59-36 42
7. Sárbogárd 25 12 3 10 38-43 39
8. Nagyvenyim 25 11 4 10 49-55 37
9. Mezõszilas 25 9 6 10 47-54 33
10. Jenõ 25 8 6 11 49-65 30
11. LMSK 25 7 9 9 40-48 30
12. Cece 25 7 7 11 34-43 28
13. Enying 25 7 6 12 39-60 27
14. Dég 25 5 7 13 30-54 22
15. Tác-Csõsz 25 1 5 19 23-71 8
A Kisapostag visszalépett a bajnokságtól.

Sárszentmiklós–Sárszentmihály 1:0 (1:0)
Sárszentmiklós, 250 nézõ, vezette: Nagy
Károly.
Sárszentmiklós: Papp Z., Csanaki /Em-
perger/, Szabó L., Szabó G., Palotás, Hu-
ber, Berényi, Markovics, Szarka, Vámosi
/Bakos/, Král /Szabó Z./. Edzõ: Masinka
László.
Sárszentmihály: Pirik, Rácz, Sipos, Jung,
Varga /Gulyás/, Czövek, Tóth, Vajda /Tol-
di/, Truszek, Tronyai, Gál /Németh/. Edzõ:
Toldi Gábor.
Egy kifejezetten jó erõkbõl álló vendég-
csapatot fogadtunk, amely már a mérkõzés
elején megmutatta oroszlánkörmeit, mert
9 perc alatt két helyzetet dolgoztak ki, de
ahogy haladtunk az idõben, egyre szemmel
láthatóbb volt, hogy védelmük bal oldalán
baj van. Ezt az ott játszó Huber nagyszerû-
en ki is használta, mert több alkalommal
lefutotta, vagy befûzte védõjét, mely után
szinte menetrendszerûen jöttek beadásai.
A vendégcsapat edzõje ezt látva már az el-
sõ félidõben lecserélte a már egy sárgát
összeszedõ védõjét, de a képlet nem válto-
zott, Huberral nem lehetett bírni.
Gólunk, melyrõl mint késõbb kiderült,
hogy gyõztes találat lett, a 32. percben
esett, amikor Huber már sokadik alkalom-
mal lefutotta védõjét, de lövését Pirik
nagyszerû érzékkel szögletre ütötte. A
szögletet beadtuk, és kapu elõtti keveredés
után azt a védõk kivágták, de Berényi elé
került, aki egyet tolt a játékszeren, majd
lövése utat talált a kapuba.
Az eddig is igencsak paprikás hangulatban
játszó vendégcsapat a jelentõs számú ven-
dégszurkoló biztatására átment durvába,
melynek eredményeként Sipos ütésért ki
lett állítva a 41. percben.
A második játékrészben csapatunk érthe-
tetlen módon stílust váltott, mely rányom-
ta bélyegét a játékra, mert szinte esemény-
telenségbe torkollott a játék.
Már a kiállításkor mondtam a mellettem
álló vendégszurkolóknak, hogy ne temes-
sék a csapatukat, mert az ilyen helyzet ta-
pasztalataim szerint inkább bennünket
súlyt, és sajnos ez be is igazolódott.
A mérkõzés után az edzõnket kérdeztem a
stílusváltással kapcsolatban, aki értetlen-

ségének adott hangot, mert elmondása
szerint ugyanazt a játékot kérte a csapat-
tól, melyet az elsõ játékrészben mutattunk.
Annyit megjegyeznék, hogy osztályunk-
ban a bicskei közönség van elkönyvelve a
legsportszerûtlenebbnek, de ezen a mér-
kõzésen ezt messze megcáfolták a vendég-
szurkolók, akik nem csapatuk játékosait,
hanem egyértelmûen a játékvezetõt hibáz-
tatták a vereségért, akit bizony a lefújás
után meg kellett védenünk.
A mérkõzés utáni beszélgetés után meglá-
tásunk szerint a játékvezetõ néhány hibá-
tól eltekintve korrekt módon vezette a
mérkõzést és következetesen, mert hibáit
észlelve a másik oldalnak lehetõsége sze-
rint korrigált.
Ezzel a gyõzelemmel és Aba nagyszerû si-
kerével megszilárdítottuk helyünket a do-
bogón.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós–Sárszentmihály 2:6

Putyit, az edzõt kérdeztem a meccs után,
aki csak annyit mondott: lélektelen játékot
produkáltak a fiúk.
Hétvégén Polgárdiba utazunk, amitõl az
elmúlt évek eredményeit és a tavaszban
igencsak vitézkedõ hazai csapat meccseit
tekintve tartok kissé, bár a megye talán
legnagyobb pályája nekünk feküdni fog.

Szabó Béla

A Roneko-csoport állása:
1. Alba Regia 25 20 2 3 47-17 62
2. Kápolnásnyék 25 17 1 7 52-24 52
3. Sárszentmiklós 25 16 1 8 64-26 49
4. Bicske 24 14 3 7 67-30 45
5. Pálhalma 24 13 5 6 49-25 44
6. Martonvásár 25 11 5 9 42-34 38
7. Sárszentmihály 25 12 5 8 47-46 35
8. Kisláng 25 10 5 10 37-36 35
9. Polgárdi 25 8 8 9 27-34 32
10. Sárosd 25 8 4 13 32-44 28
11. Pákozd 25 8 2 15 44-43 26
12. Pusztavám 25 7 5 13 30-56 26
13. Szabadegyháza 25 7 3 15 35-54 24
14. Bakonycsernye 25 7 3 15 23-58 24
15. Aba-Sárvíz 25 6 5 14 31-61 23
16. Etyek 25 5 2 18 40-79 17
A Sárszentmihálytól 6 büntetõpont levonva.

A Déli-csoport eredményei:
Vajta–Elõszállás SE 1-0 (1-0)

Gólszerzõ: Sinka.
Nagylók–Dunapentele 4-1 (1-0)

Gólszerzõk: Kovács (3), Répási, illetve
Beretka.

Besnyõ–Mezõkomárom 5-0 (3-0)
Gólszerzõk: Petkes (2), Mágocs, Pletser,
Becséri.

Füle–Soponya 0-3 (0-1)
Gólszerzõk: Varga, Babai, Sütõ.

Alap–Rácalmás SE 2-2 (0-2)
Gólszerzõk: Szabó (2), illetve Preisler, An-
tal.

Sárszentágota–Zichyújfalu 1-2 (1-1)
Gólszerzõk: Molnár, illetve Mogyorósi,
Berki.

Kulcs–Perkáta 1-1

Minden nap 8 órányi
mûsor Sárbogárd és

környéke eseményeirõl
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A válságból kiutat
csak közösen találhatunk

— interjú Herczog Edittel, az MSZP EU parlamenti képviselõjelöltjével —

Hargitai Lajos: — Nincs könnyû helyzetben
a szocialista párt ebben a ciklusban. Önnek
azonban nincs oka aggodalomra, hiszen az
MSZP uniós jelöltjeinek egyik listavezetõje,
és nagyon sikeresen szerepelt uniós képvi-
selõként eddig is.
Herczog Edit: — Mind a 24-en nagyon si-
keresen szerepeltünk, mi rajzoltuk meg
Magyarország történelmi lábnyomát eb-
ben az európai intézetben, hiszen nekünk
jutott az a történelmi szerep, hogy az elsõ
európai parlamenti képviselõk lehettünk.
Innentõl kezdve mindenkit hozzánk mér-
nek. Nekem vannak személyes sikereim az
EU-ban. Azokat a célokat, amelyeket ki-
tûztem magam elé, mindenképpen sike-
rült képviselnem. Nekem a legfontosabb a
vállalkozások képviselete, a munkaválla-
lók képviselete volt. A másik legfontosabb
a fogyasztóvédelem, mert hiszen mind-
annyian, akik itt élünk ebben a régióban,
naponta vásárolunk; nem lenne jó, ha úgy
éreznénk, hogy rosszul járunk. A harma-
dik legfontosabb kérdés az energiapoliti-
ka. Mindegyiken tudtam teljesítményt le-
tenni az asztalra, és mindegyiket elfogadta
mindegyik oldal.
— Azt hiszem, szakmailag is közel álltak
Önhöz ezek a kérdések.
— Igen, élelmiszeripari mérnökként, de
hát mérnökként kerültem az európai in-
tézménybe, ennek ott volt elõnye. A gaz-
dasági törvényhozásnál a mûszaki képzett-
ség határozott elõnyt jelent, hiszen nagyon
sok mindent nem jogszabállyal, hanem
mûszaki megoldással is el lehet érni, és ak-
kor nem a jogszabályt kell erõltetni, ha-
nem arra kérni az ágazatot, hogy a mûszaki
kérdéseket oldja meg maga.
— Milyennek látszik Magyarország helyzete
most az unióban?
— Az EU-nak minden országa válságkö-
zeli állapotban van, legalábbis a korábbi
állapotához képest. Magyarország ilyen
szempontból nem tér el. Nagyon érdekes,
hogy a régebbi tagállamok képviselõi úgy
ítélik meg, hogy az új tagállamoknak bizo-
nyos értelemben könnyebb a válságon ke-
resztülesni, lelkileg mindenképpen. Mi na-
gyobb változásokat értünk meg az elmúlt
10-20-30 évben. A tõlünk nyugatabbra lé-
võ, szerencsésebb országok lelkileg nehe-
zebben veszik ezt az akadályt. Közösen
kell belõle kilábalni, nem helyi a válság, vi-
lágméretû átalakításnak vagyunk tanúi.
Ami nagy szerencse, hogy a tagállamok jól
látják, hogy az EU egységes fönnmaradása
és egységes válasza a világpolitikai mezõ-
nyében a kivezetõ út.

— Ön hogy látja Magyarország helyzetét?
— Miközben gyakran elhangzik az a véle-
mény, hogy éllovasból sereghajtók lettünk,
ez mindenképpen a gazdasági növekedés
ütemére jellemzõ csak. Hogyha megnéz-
zük az egy lakosra jutó GDP-t, akkor ez
már egyáltalán nem így van. Még a sokszor
minta tagállamnak kikiáltott Szlovákiával
szemben is továbbra is komoly versenyelõ-
nyünk van ezen a téren. Ha pedig az euró-
pai uniós források fölhasználását nézzük
meg, akkor egyértelmûen minden uniós je-
lentés leszögezi: az új tagállamok közül
Magyarország a legsikeresebben tudta le-
hívni ezeket a pályázati támogatásokat, és
a legsikeresebben tudott elszámolni velük.
— Mi itthon ezt másképp látjuk, hiszen a
kisvállalkozók, a bérbõl és fizetésbõl élõk azt
tapasztalják, hogy a helyzetünk romlik, és az
uniós pénzek nem hozzánk érkeznek. Mi en-
nek az oka?
— Az uniós pénzek magyarországi föl-
használása tekintetében az építõipar és az
autópálya- vagy autóútépítés a két megha-
tározó ágazat. De tegnap jártam Ajkán.
Ott az elmúlt 3 évben 240 utat építettek
föl. Nyilván, aki nem ebben az ágazatban
él, az nem feltétlenül érzi közvetlenül a sa-
ját bõrén ezt a hatást. De valóban nagyon
fontos kérdést érintett — a kis- és közepes
vállalkozókkal az uniónak mindenképpen
többet kell foglalkozni.
— Sárbogárd és a környéke hátrányos hely-
zetû. Mikor lesz itt változás?
— A válság egészen biztos, hogy nem segí-
tette a hátrányos helyzetû térségeket, de
nem véletlen, hogy a most fölálló kormány
a leghátrányosabb 33 kistérség számára
külön programot hozott létre, amelyhez a
jobban prosperáló térségek eleve nem fér-
hetnek hozzá, tehát nem tudják ezeket a
forrásokat elvinni. A legfontosabb mégis
— a hazai kis és közepes vállalkozók meg-

erõsítése mellett — a külföldi befektetõk
bizalmának a visszanyerése. Ehhez min-
denképpen szükség van arra, hogy növelni
tudjuk a vállalkozások biztonságérzetét.
Amíg a New York Times címlapján megje-
lenhet, hogy célzottan, éjszaka, szívtájékra
leadott lövéssel embereket lehet ölni Ma-
gyarországon, addig a külföldi befektetõk-
nek nem biztos, hogy eszébe jut, hogy ez a
legjobb ország, ahova jöhetnek.
— Nemrégiben Cecén volt egy fórum, ahol a
megyei rendõrfõkapitány meg a helyi kapi-
tány az ottani gazdáknak, az ottani polgá-
roknak próbálta bizonyítani, hogy van köz-
biztonság. Azoknak ezt hiába magyarázza,
akiket nemcsak éjszaka, de nappal is foszto-
gatnak, a nyílt utcán kirabolják az idõs em-
bereket, gyerekeket, rendszám nélkül grasz-
szálhatnak a zsiványok, és nincs igazából
közbiztonság. Ezt is ez a világ hozta most ne-
künk.
— Nem biztos, hogy ez a világ hozta. A sze-
génység hozta, és a gazdasági válság erre
rásegített. A parlament az a hely, ahol a
parlamenti jogszabályokat meg kell változ-
tatni. Ha nem ezt tesszük, akkor a politika
kikerül az utcára, a politika kiszorul a gaz-
daságból, és akkor valóban a veteménye-
sekben dõl el a történet. Ez Magyarország
egyetlen lakójának sem érdeke. Annak
sem, aki lopni jár, és annak sem, aki dolgo-
zik.
— Igen, talán ezért lenne szükség minél ha-
marabb elõrehozott választásokat tartani,
hiszen egyre inkább a szélsõségek kezdenek
nagy hangot kapni Magyarországon.
— Nem biztos, hogy az elõrehozott válasz-
tás erre a megoldás. Abban teljesen egyet-
értek Önnel, hogy egy demokratikus vá-
lasztáson lehet dönteni. Dönthettünk vol-
na úgy, hogy elõrehozott választás legyen,
de a kormánytöbbséget alkotó koalíció
nem így döntött. Az európai parlamenti
választásokon is a részvételt tekintem a
legfontosabbnak, és nem azt, hogy ki fog
gyõzni. Egyszer mi gyõzünk, egyszer egy
másik párt. De hogyha azok, akik szavazati
joggal rendelkeznek, nem vesznek részt a
választáson, akkor mindannyian veszít-
ünk.
— Reméljük, hogy eljönnek minél többen, és
minél többen kifejezik azt a kötelességüket,
illetve azt a jogukat, hogy véleményt nyilvá-
nítsanak az uniós választáson.
— Tegyük hozzá, nemcsak kötelességük,
nemcsak joguk, hanem érdekük is, hogy
olyanok képviseljék õket, akiket õk maguk
megválasztottak.

Hargitai Lajos
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Országos A- és B-kategóriás
díjugrató lovasverseny

2009. május 16-án, szombaton, 9 órakor

Alapon a Tavasz-majorban
Program

* B1a, B1b stílusverseny kezdõ lovak és lovasok részére
* B1c, B2 kategória – nyitott ifjúsági verseny
* B3 kategória – nyitott verseny
* A1 kategória – Alapi nagydíj
A versenyszünetekben: a Mészáros család pónibemutatója, lo-
vas- és íjászbemutató, a nemesvámosi huszárok bemutatója,
mezõgazdasági gépbemutató, népmûvészeti kirakodóvásár,
ugrálóvár.
Egész nap pónilovaglási lehetõség.
Kulturális program: Bali Péter és Asbóth Veronika (Cece),
Gyöngyvirág Hastánccsoport (Vajta), Sárbogárdi Fúvószene-
kar, Mezõföldi Népi Együttes (Alap), Csámpai Country Road
Club (Paks), Melódia zenekar (Sárbogárd).

Mindenkit szeretettel vár a rendezõség!

NYÍLT TÚRA: RÉTIMAJOR—ÖRSPUSZTA
Szeretettel várunk minden

kedves túratársat a május 16-án
tartandó túránkra!

Gyülekezés: Rétimajorban.
Önállóan megtekinthetõ: a Halászati Múzeum,
a bivalyok, a nádi iskola.
Az étterem üzemel, felette a kilátóból megcso-
dálható a környezet.
Indulás: kb. 10 órakor.

A tavak mentén kb. két és fél órás séta Killer
Gáborék halásztanyájára. Szintemelkedés
nincs.
Ebéd: 12.30–13 óráig.
Az étkezés költsége 1.700 Ft, amely tartalmaz-
za a kívánt mennyiségû halászlevet, sült ká-
rászt, vagy helyette egy kis házi sonkát és az
italokat.
Ebéd után szabad program: séta a tavak men-
tén; beszélgetés a házigazdákkal; pihenés.

Az indulás és az ebéd helye is megközelíthetõ
autóval, kerékpárral.

Bõvebb felvilágosítás Németh Páltól telefonon
(06 /30/ 429 8964), vagy e-mailben
(nemeth-pal@freemail.hu) kérhetõ.

(Igény esetén az autóbuszhoz, vonathoz meg
tudjuk oldani a szállítást.)

Jó idõt, kellemes túrázást kívánunk!

Sárbogárdi Városi Bizottság

Életmorzsák

D. Bencze Anna elsõ alkalommal mutatkozott be a sárbogárdi
közönségnek verseivel és novelláival, „emlékei morzsáival” —
ahogyan õ nevezte el e mûveket — hétfõn este, a városi könyvtár-
ban. Habár Pannikát egyébiránt sokan ismerik már, hiszen
Sáregresen született közel 63 éve, és a sárbogárdi postán, majd a
gimnázium gazdaságisaként dolgozott. Bizonyára férje, Dömök
Péter, és gyermekeik, Angéla és a motorbalesetben tragikusan
elhunyt Péter sem ismeretlenek a sárbogárdiak, környékbeliek
számára.

A csöndes, kedves, mosolygós asszonyról talán kevesen tudták,
hogy írogat. Elõször õ is csak a fióknak szánta alkotásait, azonban
lánya biztatására indult egy kiadó pályázatán, és ennek köszönhe-
tõen több kötetben is jelentek már meg más alkotókkal együtt írá-
sai. Pannika ezekbõl szemezgetett népes hallgatóságának, Lesz-
kovszki Albin közremûködésével.
A versek és novellák végigvezettek bennünket élete fonalán.
„Nem irodalmi mûvek ezek — mondta —, de aki itt él, és akinek
családja van, annak a lelkét mégiscsak megérinthetik.”

Hargitai Kiss Virág

A József Attila Mûvelõdési Központ szeretettel
meghívja Önt és kedves családját a

Beszélgetések Jézusról
címû rendezvénysorozatára,

2009. május 25-étõl, hétfõnként, 17 órakor.

Elõadó: dr. Makkos Norbert bíró.
Témák:

május 25. — Aki Isten

június 8. — Akirõl a próféciák szóltak

június 15. — Aki hozzánk hasonló ember

június 22. — A nagy tanító

június 29. — A próféta

július 6. — A megfeszített

július 13. — Aki hamar eljön

A belépés díjtalan. Az elõadások után kérdésekkel
ostromolható a bíró! Bírja!

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Póréhagymaleves
Hozzávalók: 2 nagy póréhagyma, 2
szál újhagyma, 1 gerezd fokhagyma, 2
l víz, 1 cs. petrezselyemzöld, friss
gyömbér reszelve (bors helyett), só,
bio vegeta, (4 szál virsli), 1 evõkanál
keményítõ, 2 dl tejszín, pirítós, re-
szelt sajt.
Elkészítés: a karikázott póréhagymát
olajon megpároljuk, felöntjük a víz-
zel, hozzáadjuk az aprított újhagy-
mát, fokhagymát, vegetát, sót, gyöm-
bért, (virslit).
Ha felforrt, keményítõs tejszínnel be-
habarjuk. Beleszórjuk az aprított pet-
rezselymet. Pirítóssal, reszelt sajttal
tálaljuk.

Sóskafõzelék
Hozzávalók: sóska, liszt, tejföl, tojás,
burgonya.
Elkészítés: a sóskát apróra vágjuk
(mint a petrezselymet), kevés olajon
megpároljuk addig, amíg szétesik,
majd megsózzuk, közben egy nagy tej-
fölbe 1,5 evõkanál lisztet elkeverünk,
és hozzáadjuk a sóskához, egyet roty-
tyan, és máris kész. Tükörtojással,
fõtt burgonyával tálaljuk.

Diós kiflik
Hozzávalók: 100 g darált dió, 200 g
liszt, 100 g cukor, 1 tojássárgája, 150
g margarin, vaníliás porcukor.
Elkészítés: összegyúrjuk a hozzávaló-
kat úgy, hogy a lisztet elkeverjük a da-
rált dióval, a cukrot pedig a tojássár-
gájával és a (puha) margarinnal egy
robotgép segítségével simára kever-
jük. Majd a folyékony masszába bele-
dolgozzuk kézzel a lisztes keveréket,
és kis darabokat kiszaggatva belõle
kis hengereket formázunk, majd el-
görbítjük kifli alakúra. A kis kifliket
egy kikent tepsibe sorjázzuk (nem fog
megnõni), és elõmelegített, forró sü-
tõben (elektromos: 200 fok, légkeve-
réses: 180 fok, gáz: 6-7-es fokozat) rö-
vid ideig sütjük.
Tálalás elõtt vaníliás porcukorban
meghempergetjük õket.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

Stencilgép
A címbeli gépezet úgy eltûnt az életünk-
bõl, mint az ökrök vontatta szekér. Úgy vi-
szonylik a mikrocsipek korának eszközei-
hez, mint a tekerõs telefon a mobilhoz. Pe-
dig néhány évtizeddel ezelõtt bizonyos ki-
vételezett hivataloknál volt stencilgép,
mert csak ezzel lehetett sokszorosítani egy
legépelt szöveget. Azok a régi, csilingelõ
írógépek! A mai fiatal már azt sem tudja,
hogy milyen volt a hagyományos írógép a
kattogásával, maszatos festékszalagjával.

De visszatérve a stencilgépre: a vele való
sokszorosítás nehézkes, bonyolult mûvelet
volt, úgy emlékszem, tekerni kellett egy
kart. A kijöveteli nyíláson néha nehezen
olvasható, összekent lapok csúsztak ki. És
igen korlátozott példányszám volt csak el-
érhetõ.

De miért kellett nagyobb ünnepek elõtt a
rendõrségnek õrzésre átadni a stencilgé-
peket? Mert le kellett adni, ez ellen nem
lehetett apelláta. Volt akkoriban egy meg-
egyezés nélküli egyezményesség. Minden-
ki tudta, hogy bizonyos dolgok kötelezõek,
más dolgok tilalmasak. Ezt a köznép elfo-
gadta, beletörõdött, betartotta. Tehát „a
felszabadulás ünnepe”, április 4., vagy „a
nagyoktóberiszocialistaforradalom évfor-
dulója”, november 7. elõtt az ezzel megbí-
zott emberek összepakolták a masinát, és
vitték a megszabott helyre. Lehet, hogy er-
rõl megvolt a véleményük, de ezt a véle-
ményt nemcsak hogy mélyen titkolták, ha-
nem saját maguknak is betiltották.

Az intézkedés olyan értelmetlen volt, mint
maga a diktatúra. Azért kellett leadni, ké-
rem szépen, nehogy bizonyos elvetemült
elemek galád szövegeket sokszorosítsanak
így ünnep elõtt, aztán aljas módon terjesz-

teni kezdjék a gyanútlan lakosság körében.
Kétségbe vonható, hogy akárkinek is eszé-
be jutott röpcédulát készíteni „Vesszen
Kádár!”, vagy „Ne éljen április 4.” szöveg-
gel, de a kommunista diktatúra egyik jel-
lemzõje volt a páni félelem minden szótól,
amelyet a közzététel elõtt õk nem ellen-
õriztek. Csak a diktatúra mûködtetõi által
jóváhagyott szöveg láthatott napvilágot.
Ma, amikor mindenki korlátlanul írhat
akármit, és a sajtón, interneten keresztül a
széles nyilvánosság elé viheti, nevetséges a
diktatúra cenzori buzgólkodása. Korlátlan
a sajtószabadság. És változott valami? A
hatalom azt teszi, amit akar, az okvetetlen-
kedõ szövegecskéket úgy veszi, mint a
szúnyogok dongását.
A kérdés most az, tisztelt Szerkesztõ Úr,
hogy ilyen viszonyok között érdemes-e
szövegelni, szúnyog módjára döngicsélni.
Talán úgy is fogalmazhatnék, hogy érde-
mes-e befogott szájjal és befogott füllel él-
ni. Lehet, hogy érdemes, de emberhez
méltatlan.
Vannak mostanában mindenféle napok,
például „kutyatenyésztõk napja”, „rákbe-
tegek napja” satöbbi. Mintha lett volna
nemrég „sajtószabadság napja” is. Na, hát
akkor éljen a sajtószabadság, még ha néha
sok hülyeséget is összeirkálnak egyesek!

(L. A.)

REMBRANDT BIBLIAI TÉMÁJÚ RÉZKARCAI

KÉPZÕMÛVÉSZETI
KIÁLLÍTÁS

A híres holland festõ bibliai ihletésû mûvei
az Oltalom Alapítvány gyûjteményébõl

dr. Reisinger János irodalomtörténész
gondozásában.

A kiállítás megtekinthetõ a sárbogárdi
József Attila Mûvelõdési Központban.

Megnyitó: 2009. május 22-én
18 órakor.

Látogatható május 30-áig.

A megnyitón elõadást tart:
Prancz Zoltán fõiskolai oktató.

A helyszínen bibliai tárgyú könyvek,
kazetták vásárolhatók.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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A bolond falu
Ez a bolondos falu története. Ott olyan bolondos emberek laktak, hogy ollyant
osztén a világon nem lehetett találni. No, meg a bíró! Hát, annak oszt párja nem
vót. Hát egyik napon egy asszony elmegy a bíróhoz:
– Jaj, bíró úr, lagzihó készülõdünk, oszt só meg csak egy csepp van! Adjon má
tanácsot, mit tegyünk?
– Hát, édes jányom, ha van egy csöpp sótok, a maradék sótokat vessétek el jó
kövér fõdbe, majd megszaporodik!
Nos, más se köllött az asszonnak, nagyon megörült, megy haza nagy örömvel.
Már a kaputól kajbál:
– Hé, ember, hozd a gereblyét meg az ásót!
– Minek az, te?
– Most gyüvök a bíró úrtúl, azt mondja, hogy vessük el a sónkat, majd megsza-
porodik.
Na, úgy is tettek, fölástak egy darabot a kertbe, elvetették a sót, legereblyéz-
ték. Oly jó esõs idõk jártak akkorába, jó meleg vót, egy reggel megy ki az em-
ber, hát, szépen zöldül, ahol elvetették a sót. Nagyon megörült.
– Hû, asszony, gyere csak! Kikelt a sónk!
Nagy örömökbe még a szomszédból is átkajabálták a szomszédasszont:
– Rozi, te, gyere csak át, kikelt a sónk!
Na, csipdosgattak belõle, nyalogatják – hû, ugye, állott szaga vót, csípte a
nyelveket.
– Hû, te, ilyen kicsi, oszt má milyen jól csíp! De jól jártok vele, sok sótok lesz.
Na, biza, várták, hogy majd a só fehéredik. De nem fehéredett meg.
Eljött a lagzi ideje. No, ugye, Sülde falujában kis házakat építettek, hát ugye, a
kis házra kis ajtót tettek. A menyasszonyt meg más falubúl hozták. No, gyün
elõl a lagzis menet, nagy magos menyasszonyval. Odaér, de nem fér be az aj-
tón. Jaj, az örömanya elkezdett siránkozni:
– Szent Isten, íllyen csúfságot, mit szólnak nekünk a faluba, hogy a meny-
asszony nem fér be az ajtón!
Azt mondja a bíró nekik:
– Hát, nincs más, emberek, asszonyok, a lábát el köll vágni a menyasszonnak,
majd oszt befér az ajtón!
– Jaj – aszongya az ifjú –, de ha a lábát elvágjuk, hát akkor hogy megy be?
– Hû, az ténleg nem jó!
Aszongya a házigazda:
– Nincs más, én veszem a baltát, kivágom az ajtót.
– Jaj, mán a lagzi napján nincsen poloska a tyúkra! – megint mondja a másik.
Hát azt mondja az egyik, a menyecske:
– Nincs más, le köll vágni a menyasszonynak a fejit!
– Jaj, mán a fejit mégse – mondja az örömanya –, hát nézzetek csak rá, hát a
menyasszonynak a feje a legszebb!
– Hát, az ténleg nem jó.
Ott tanakodnak, ott jajgatnak. Nagyapám nagyapja is meg vót híva a lagziba,
az oszt mán nem bírta hallgatni õket. Aszongya:
– Hát, ide hallgassatok, hát hajoljon meg az a szép menyasszony, oszt majd be-
fér az ajtón!
Hát úgy is történt. Meghajult a menyasszony, szépen befért az ajtón. Jaj,
megvót a nagy öröm! Nagyapám nagyapját a fõhelyre ültették. Itatták-etették.
– Igyon, kend, egyék! De hogy hol született maga meg ez a nagy ész? Hogy
ilyen szépet, jót ki tudott tanálni!
Hát a bíró meg ül ottan hegyesen, olyan kényesen, egyszer kinéz az ablakon,
aszongya:
– Hû, emberek, nagy baj van! Nézzetek csak ki, hogy a templomunkot hogy
benyõtte a bodza meg a csipkebokor! Azt onnan ki köll húzni!
– Hát de hogy, bíró úr?
– Hát, én mán kigondoltam: az asszonyok lagzi után hazamennek, fonják a kö-
telet éjjel-nappal! Az emberek meg addig vetnek.
Na, úgy is vót. Hazamentek az asszonyok, fontak kötelet. Mikor készen vót a
nagy köteg, összedoboltatta a bíró az egész falu népit, gyüjjenek össze!

Összegyüttek, az a sok nép azt a nagy kötelet körültekerte a templomon, a tor-
nyon, az egész falu belekapaszkodott, rángatták, a bíró meg vezényelt.
– Hó-rukk! Egyszerre!
Hát, egyszer nagy csörrenés, elszakadt a kötet, rakásra estek. Jaj, alig bírtak
fölkászmálódni. Na, mire fölkászmálódtak, ballagtak hazafelé. Hát, egyszer a
bíró meglát egy nagy diófát, a sok dió húzta az ágát egész a fõdig. Aszongya:
– Ide hallgassatok, emberek! Hát nem mehettek el a fa mellett, hát nézzetek
csak erre a fára! Milyen szomjas. Ezt be köll húzni a patakba, oszt meg köll itat-
ni!
No, belekapaszkodott az egész falu. De aszongya a bíró:
– Két ember menjen föl a fára! Meg jó megtolni!
No, egyik aszondta:
– Énnekem a fejem szédül.
A másik:
– Nekem a lábam fáj.
Senki nem akart fölmenni. Vót ott egy jó derék ember, aszongya:
– Majd fölmegyek én, bíró úr! Megtolom én azt a fát, mint annak a rendje! No,
föl is ment a nagy ember a fára, a falu népe meg rángatta. Egyszer egy nagy
reccsenés: a gally levágta az embernek a fejit, az ember leesett fej nélkül a fõd-
re. Aszongya a bíró:
– Emberek, asszonyok, vót-e ennek az embernek feje, mikor ez fölment a fára?
– Hát honnan tudjuk mink azt, bíró úr, hogy vót-e, vagy nem vót?
Azt mondja a bíró:
– Menjetek, kérdezzétek meg a feleségit!
Hát elmennek.
– Te, Rózsi, vót-e az uradnak feje, mikor elment otthonrúl?
– Hát honnan tudjam én azt, hogy vót-e, vagy nem vót? Hagyjad, majd megné-
zem a kalapját!
Bemegy a házba, föltekint a fogasra.
– Halljátok, nem lelém én azt a kalapot sehol! Csak lehetett neki feje akkor mi-
kor elment itthonrúl, csak a fejin vitte el azt a kalapot!
No, de hogy újra visszaértek, megtalálták bizony a fejet is meg az embert is, el-
temették. No, de a bíró nem vesztette el a jókedvit. Azt mondja:
– Hát ide hallgassatok: nekünk, ennek a falunak, Sülde falujának elsõnek köll
lenni a vármegyénél!
– De hogy, bíró úr?
– Úgy, hogy fölmegyek a Holdra.
– Jaj, bíró úr, hát az nagyon messze van!
– Dehogy van messze, nézzetek csak oda a hegy tetejire!
Hát akkor kelt fel a Hold, hát, bizony, közel vót a hegykõ.
– Hát oda hordókat kiguringatni arra a nagy hegyre, oszt akkor én fölmegyek a
hordó tetejire, rakjuk a hordót mindig följebb, mindig följebb, oszt a végin a Hol-
don leszek, oszt elsõk leszünk a vármegyénél.
Na, úgy is vót. Másnap az egész falu tolta a hordókat ki a hegy tetejire. Rakták
egymásra, a bíró meg mindig följebb, mindig följebb. Na, elfogytak a hordók.
Aszongya a bíró:
– Hát halljátok, emberek, hát adjatok még hordót!
– Há nincs mán, bíró úr, honnan?
– Hát nézzetek ott alulra, alattam azt a kettõt, arra mán semmi szükség nin-
csen!
Hát kivették a két hordót, a bíró lezuhant, nyakát törte. De ha akkor a bíró le
nem esett vóna, most a mese is tovább tartott vóna.

Forrás: internet

Rejtvény
Mit ünnepelünk május 1-jén, május elsõ vasárnapján, 4-én, 10-én, 19-én,
21-én, 29-én és május utolsó vasárnapján?

Beküldési határidõ: május 19.

Megfejtés
1. Nem. 2. Nem. 3. Igen. 4. Nem.
A szerencsés nyertes: Varga Dávid Sárbogárd, Ady E. út 72.
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben.
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Május 16., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 Hét-
mérföld 9.40 Delta 10.05 Élni tudni kell! 10.35 Készpénz
11.05 AutóVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.05 Szabad egy menüettre? 12.10 Fogadóóra 12.40
Egészség ABC 13.10 Az özvegy és a százados 14.35
Daliás idõk – A magyar könnyûzene fesztiválsikerei
15.15 Mobilvers 15.30 Gyermekszínház 16.25 Teknõc
a láthatáron 16.55 Amerikába mentünk… 17.25 Film-
sztárok a vadonban 18.25 A nagy versmondás – Arany
János: Szondi két apródja 19.00 Luxor-sorsolás 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslot-
tó-sorsolás 20.15 Visszaszámlálás 20.55 Euróvíziós
Dalverseny 2009 0.15 Hírek 0.20 Sporthírek 0.30
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.00 Receptklub 6.05 Ókori harcosok 6.30
Digimonok 6.55 Kölyökklub 8.45 Disney-rajzfilmek
10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30 Házon kívül 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.50 A dadus 13.20 Ki vagy,
doki? 14.20 Tengeri õrjárat 15.25 Eltûntnek nyilvánítva
16.20 Ászok ásza 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz
19.30 Hidalgo – A tûz óceánja 22.15 Robbanásveszély
0.00 A gyilkosok is a mennyországba mennek 1.45
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.15 Mókás állatvilág 10.45
414-es küldetés 11.20 Szurikáták udvarháza 11.45 Ka-
landjárat 12.15 Babavilág 12.45 Hegylakó 13.45
Charlie – Majom a családban 14.45 Száguldó vipera
15.50 Áldott jó nyomozó 16.50 Flashdance 18.30 Té-
nyek 19.05 10! 20.05 Reszkess, Amerika! 21.45 Ütkö-
zéspont 23.35 A mexikói 1.40 Mentõhelikopter 2.30
Drága testek 3.20 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókaba-
ré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.35 Magyarországról jövök 16.04 Idõt ké-
rek! 17.04 Bajnokok Ligája döntõ 17.45 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 dokumentum-
mûhelye 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 17., 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
Szórványban 10.05 Egyházi naptár 10.20 Református
magazin 10.45 Református ifjúsági mûsor 10.50 Párat-
lan házaspárok 11.05 Kérdések a Bibliában 11.30 Mai
hitvallások 12.00 Hírek 12.10 TS – Moto GP 13.00 TS –
Bajnokok Ligája magazin 13.30 Késleltetett feltámadás
– Zala György 13.55 TS – Moto GP 15.05 Csellengõk
15.30 Légfrissítõ 16.00 Fõtér 16.50 Szabad egy menü-
ettre? 17.00 Kultúrház 17.50 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 feszti-
vált! 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 TS – Moto GP
RTL KLUB: 6.00 Infománia 6.25 Digimonok 6.45 Kö-
lyökklub 8.40 Winx Club 9.05 Jackie Chan legújabb ka-
landjai 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 13.10
Magyar Autósport-magazin 13.25 Forma-1 magazin
13.55 Red Bull Air Race 14.30 Szívek szállodája 15.25
Õslények kalandorai 16.30 Vaklárma 18.30 Híradó
19.05 Cobra 11 20.05 Men In Black – Sötét zsaruk
21.55 Heti hetes 23.10 Gyönyörû mocsokságok 1.10
Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 TV2-matiné 10.35 Dokik 11.00 Két testõr 11.30
Stahl konyhája 12.00 Quantum Leap – Az idõutazó
12.55 Miért pont Brian? 13.55 Flash Gordon 14.50
Smallville 15.50 Rex felügyelõ 16.50 Kutyaütõ örökö-
sök 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 A tökéletes pasi
22.00 Amerikai szépség 0.10 Képírók 3.00 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Görög katolikus szent liturgia közv. 11.05 Gondo-

latjel 11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda
14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.48 Zene 21.00 Rá-
diószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 24.00 Éjszaka

Május 18., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Nyári álmok 9.55 Szomszédok
10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Elisa di Rivombrosa
13.15 Varsó – Tegnap és ma 13.35 Roma magazin
14.05 Domovina 14.35 Átjáró 15.05 Pénz-vidék 15.40
Szívtipró gimi 16.30 Afrikai kaland 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 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.10 A TV ügyvédje 21.10 Kék-
fény 22.10 Hétfõ este 22.50 Kultúrház 23.05 Mobilvers
23.10 Visszajátszás 23.50 Kultúrház
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.10 Az iker 15.15 Második esély 16.15 Vacso-
racsata 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Ka-
landra 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 9.10 Babapercek 9.20 Jóban-
Rosszban 9.50 Kvízió délelõtt 10.25 Teleshop 11.30
Tangó és tulipán 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:
Egy mindenkiért 22.00 Gyilkos számok 23.00 Különle-
ges ügyosztály 0.00 Tények este 0.30 Hat hét rettegés
2.10 Szex, hazugság, szerelem 3.00 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 kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádió-
színház 13.24 Versek 13.30 Az evangélikus egyház fél-
órája 14.05 Rádiókabaré 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköz-
napi 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 19., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Parázsló szenvedélyek 9.50 Szom-
szédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Elisa di Rivombrosa 13.15 Érmelléki barangolá-
sok 13.40 Srpski ekran 14.10 Unser Bildschirm 14.40
Átjáró 15.10 Sírjaik hol domborulnak… 15.40 Szívtipró
gimi 16.30 Afrikai kaland 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 Önök kérték! 21.25 Életképek 22.10
Kedd este 22.50 Kultúrház ma 23.05 Mobilvers 23.10
Napfényes hétfõk
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.20 Az újonc 15.15 Második esély 16.15 Va-
csoracsata 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Ka-
landra 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 Ref-
lektor 0.05 Partypoker.net 1.05 Autómánia
TV2: 6.00 Babavilág 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 Volt egyszer egy karácsony 2 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 Solymász Tamás 2.15 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 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 Sport-
világ 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30
Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Május 20., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Parázsló szenvedélyek 9.55 Szom-
szédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Elisa di Rivombrosa 13.15 Érmelléki barangolá-
sok 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35
Átjáró 15.05 Kormányváró 15.35 Szívtipró gimi 16.25 A
TV ügyvédje 17.20 Szabad egy menüettre? 17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradó 17.45 Memento ’89 17.50 Mobil-
vers 18.00 Drága doktor úr 18.55 Bûvölet 19.20 Mobil-
vers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Montalbano felügyelõ 22.10 Szerda este 22.50 Kultúr-
ház ma 23.00 Mobilvers 23.10 Lapozó 23.40 A
kártyavár
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.25 Nyugágy Danny 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 Pereld a nõt! 23.15 Ártatlan-
ság eladó 1.15 Reflektor
TV2: 6.00 Két testõr 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 Ketten a slamasztikában 13.30 Kvízió
14.35 Az áruló 15.35 Hal a tortán 16.40 Aktív 17.15
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.20
Jóban-Rosszban 21.00 Doktor House 22.00 Szellemek-
kel suttogó 23.00 20 év – Beszélgetések Bárdos And-
rással 23.35 Az ügy 0.10 Tények este 0.40 Psycho 3
2.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádió-
színház 13.24 Versek 13.30 A református egyház félórá-
ja 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 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádió-
színház 20.26 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap törté-
netei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszél-
getés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Május 21., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Parázsló szenvedélyek 9.55 Szom-
szédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Elisa di Rivombrosa 13.10 Halászat hal nélkül
13.40 Rondó 14.35 Átjáró 15.05 Múlt-kor 15.35 Szívtip-
ró gimi 16.20 A nemzet könyvtárának kincsei 16.45 Af-
rikai kaland 17.20 Szabad egy menüettre? 17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradó 17.45 Memento ’89 17.50 Mobil-
vers 18.00 Drága doktor úr 18.55 Bûvölet 19.20 Mobil-
vers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Szempont 21.10 A la Carte 22.10 Csütörtök este 22.50
Kultúrház ma 23.00 Mobilvers 23.10 Extra –
Kultúrháttér 23.40 Euró-taxi 0.05 Magánbeszélgetések
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.35 Szellemcsapat 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 21.00 A Királynõ – Miss World és Miss
Universe Hungary 2009 23.15 Házon kívül 23.50 Euró-
pai idõ 0.10 Reflektor 0.30 Infománia 1.00 Ments meg!
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 10.50
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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. FIGYE-
LEM! Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor
alatt olvasható!
Május 16., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Foci: S.miklós—Sárszentmihály (100’), Kézi: S.bo-
gárd—Martonvásár 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00
Kistérségi fesztivál részletes 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 Szoci majális (60’), Borverseny (30’), Ballagás a
gimiben (60’), Ten Dance-bemutató (35’), S.miklós—
Aba foci-összefoglaló (20’)
Május 17., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Kistérségi fesztivál részletes 13.00 Heti híradó 15.00
Testületi ülés 19.00 Heti híradó 20.00 Gyémántmise
Sárhatvanban (60’), Párban élni
Május 18., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Szoci ma-
jális (60’), Borverseny (30’), Ballagás a gimiben (60’),
Ten Dance-bemutató (35’), S.miklós—Aba foci-össze-
foglaló (20’) 13.00 Heti híradó 15.00 Foci: S.miklós—
Sárszentmihály (100’), Kézi: S.bogárd—Martonvásár
19.00 Heti híradó 20.00 D. Bencze Anna bemutatóest-
je (60’), Filmszemle (26’), Lázár Ervinre emlékezve
Május 19., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Gyémánt-
mise Sárhatvanban (60’), Párban élni 13.00 Heti híradó
15.00 D. Bencze Anna bemutatóestje (60’), Filmszem-
le (26’), Lázár Ervinre emlékezve 19.00 Heti híradó
20.00 Fejér Megyei Közgyûlés (35’), Tragikus motor-
baleset — emlékezés (30’), Halország hírei (25’), Után-
pótlás-mérkõzések (20’+30’)
Május 20., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Fejér
Megyei Közgyûlés (35’), Tragikus motorbaleset —

emlékezés (30’), Halország hírei (25’), Utánpótlás-mér-
kõzések (20’+30’) 13.00 Heti híradó 15.00 Családi nap
Alapon (100’), Néptáncgála 1. 19.00 Sziréna 19.30 Lap-
szemle 20.00 Kézi: S.bogárd–Rácalmás (60’), Foci: Me-
gyei összefoglaló (66’), S.bogárd—Jenõ (100’)

Május 21., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Kézi: S.bogárd–Rácalmás (60’), Foci: Megyei összefog-
laló (66’), S.bogárd—Jenõ (100’) 13.00 Lapszemle, Szi-
réna 15.00 Fejér Megyei Közgyûlés (35’), Tragikus mo-
torbaleset — emlékezés (30’), Halország hírei (25’),
Utánpótlás-mérkõzések (20’+30’) 19.00 Lapszemle,
Sziréna 20.00 Gyémántmise Sárhatvanban (60’), Pár-
ban élni

Május 22., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Családi nap Alapon (100’), Néptáncgála 1. 13.00 Lap-
szemle, Sziréna 15.00 Gyémántmise Sárhatvanban
(60’), Párban élni 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Fejér
Megyei Közgyûlés (35’), Tragikus motorbaleset — em-
lékezés (30’), Halország hírei (25’), Utánpótlás-mérkõ-
zések (20’+30’)

***

Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthe-
tõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A
rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képúj-
ságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõ-
dési 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 14., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
(9-14 óra között mûsorfrissítés) 14.00 Megyei fut-
ball-összefoglaló (66’), S.tmiklós–S.mihály foci (98’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Értékeink
(75’), Ref. istentisztelet Sáregresen (80’)
Május 15., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Borverseny Miklóson (26’), Ten Dance-tánc-
bemutató (35’), Filmszemle (26’) Sárbogárd–Mar-
tonvásár kézilabda (77’) 13.00 Heti híradó 14.00 Érté-
keink (75’), Ref. istentisztelet Sáregresen (80’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Ballagás a gim-
náziumban (51’), Szoci majális (58’), Fejér Megyei Köz-
gyûlés (30’), Halország hírei (25’)
Május 16., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Megyei futball-összefoglaló (66’), S.miklós–
S.mihály foci (98’) 13.00 Heti híradó 14.00 Kistérségi
fesztivál 1. és 2. rész (180’) 18.00 Lapszemle, Heti hír-
adó, Sziréna 20.00 Borverseny Miklóson (26’), Ten
Dance-táncbemutató (35’), Filmszemle (26’) Sárbo-
gárd–Martonvásár kézilabda (77’)
Május 17., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Kistérségi fesztivál 1. és 2. rész (180’) 13.00 Heti

híradó 14.00 Ballagás a gimnáziumban (51’), Szoci ma-
jális (58’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’), Halország hírei
(25’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Érté-
keink (75’), Ref. istentisztelet Sáregresen (80’)

Május 18., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Borverseny Miklóson (26’), Ten Dance-táncbemutató
(35’), Filmszemle (26’) Sárbogárd–Martonvásár kézi-
labda (77’) 13.00 Heti híradó 14.00 Megyei futball-
összefoglaló (66’), S.miklós–S.mihály foci (98’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Kistérségi feszti-
vál 1. és 2. rész (180’)

Május 19., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Értékeink (75’), Ref. istentisztelet Sáregresen (80’)
13.00 Heti híradó 14.00 Kistérségi fesztivál 1. és 2. rész
(180’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Bal-
lagás a gimnáziumban (51’), Szoci majális (58’), Fejér
Megyei Közgyûlés (30’), Halország hírei (25’)

Május 20., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Ballagás a gimnáziumban (51’), Szoci majális
(58’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’), Halország hírei
(25’) 13.00 Heti híradó 14.00 Borverseny Miklóson
(26’), Ten Dance-táncbemutató (35’), Filmszemle (26’)
Sárbogárd–Martonvásár kézilabda (77’) 18.00 Lap-
szemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Megyei futball-
összefoglaló (66’), S.miklós–S.mihály foci (98’)

Teleshop 11.55 Vigyázat: csak szülõi felügyelet-
tel! 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 A
Bourne-csapda 23.05 Csillagközi romboló 0.05
Tények este 0.35 Csillagközi romboló 1.30 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 10.30 Élhetõ vi-
lág 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 fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Kö-
zelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldöve-
zet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sport-
világ 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.27 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történe-
tei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Május 22., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Parázsló szenvedélyek
9.50 Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.15 Sorstársak 12.50 Légfrissítõ
13.20 Körzeti magazin 14.10 Közlekedõ 14.20 Át-
járó 14.50 Fórum 15.45 Ablak 16.40 Az öregek lá-
zadása 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.45
Memento ’89 17.50 Mobilvers 18.00 Drága dok-
tor 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? 23.05 Egy füst alatt –
Beindulva
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20
Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Hír-
adó 12.10 Játék 13.50 A sárkányhegy titka 15.15
Második esély 16.15 Vacsoracsata 17.20 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.05 Kalandra fal! – Vi-
dám sztárszivatás 19.55 Fókusz 20.30 Barátok
közt 21.10 Dr. Csont 22.05 A rejtély 23.15 A fõ-
nök 0.15 Reflektor 0.35 Itthon 0.55 Asszonymaf-
fia
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.05 Babaper-
cek 9.10 Jóban-Rosszban 9.40 Kvízió délelõtt
10.15 Teleshop 11.20 Egy kis kiruccanás 13.30
Kvízió 14.35 Az áruló 15.35 Hal a tortán 16.40 Ak-
tív 17.15 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az
alku 20.20 Jóban-Rosszban 21.00 A riasztóem-
ber 22.40 Pókerstars.hu 23.45 Tények este 0.15
Hõsök 1.10 Drága testek 2.05 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 Ma-
gánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 Versek
13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Arcvo-
nások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköz-
napi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.26 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjsza-
ka
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Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.

Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser kugli
1760 Ft/q, cser kugli akáccal 1770 Ft/q, cser aprított
1800 Ft/q, cser aprított akáccal 1800 Ft/q, akác tûzifa
kugliban 2010 Ft/q, akác tûzifa aprítva 2040 Ft/q. Füs-
tölésre 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 kör-
nyékén. Keresse az ingatlanokat egy helyen, nálunk.
Vevõinknek szolgáltatásaink ingyenesek; díjmentes
hitelügyintézés szinte az összes magyarországi bank-
hoz. 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)

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

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

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

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

Sárszentmiklóson kétszoba, összkomfortos ház ki-
adó. 06 (30) 342 8189. (306733)

Száraz akác tûzifaakció! Méterben 1600 Ft/q, kugli-
ban 1800 Ft/q. Házhoz szállítás 30 mázsán felül ingye-
nes! 06 (30) 571 3618. (306732)

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

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

Sárbogárdon nádfedeles vályogház 2.3 millió forin-
tért eladó. A ház 735 m2-es telekkel bekerített állapot-
ban, összközmûvel, a Kígyó u. 18. szám alatt található.
06 (30) 296 3375, 06 (1) 250 7540.
Családi ház eladó. 06 (30) 3302 615. (306625)

Árpád-lakótelepen lakás eladó. 06 (20) 515 5922.
Palánta kapható! Tápkockás, szálas: paprika, paradi-
csom és dinnye. Sohár László Cece, Deák 81. 06 (30)
640 7435. (306950)

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: elõze-
tesen megbeszélt idõben. Fényképezés kívánságra,
bármihez és bárhol, családi események, esküvõk. Iga-
zolványkép-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)

Lakás kiadó. 06 (30) 3302 615. (306625)

Tûzifa eladó! Aprított cser, tölgy, akác. Ingyenes ház-
hoz szállítással. 06 (30) 720 9100, Horváth Sándor,
Tamási. (306974)

Paprikapalánta eladó. Telefon: 06 (70) 453 2847.

Rántanivaló csirke kapható, tisztítva elõjegyeztethe-
tõ. Tinódi u. 52. 06 (30) 384 2294. (306697)

Albérlet kiadó. 06 (30) 9392 157. (306696)

Utánfutó eladó. 06 (20) 217 9493. (306695)

Bejáratott fodrászüzletben kozmetikusnak vagy ma-
nikûrösnek hely kiadó. 06 (30) 482 6407. (306694)

Sárbogárd központjában kétszintes családi ház eladó.
Érdeklõdni: 06 (30) 970 7349. (306693)

Büfést felveszünk! Munkatársat keresünk az Örspusz-
tai Horgászcentrum büféjébe. Munkakör: a büfével
kapcsolatos feladatok ellátása (kiszolgálás, árufeltöl-
tés), szolgáltatóház takarítása. Elõny: szakirányú vég-
zettség, egészségügyi könyv megléte. Jelentkezni le-
het személyesen hétfõtõl péntekig a horgászcentrum-
ban vagy telefonon: 06 (30) 227 4284.

D-kategóriás autóbuszvezetõt keresek Sárbogárdról.
Nyugdíjas is lehet. 06 (30) 528 2682. (306691)

Eladó: mózeskosaras sportbabakocsik, fürdetõszek-
rény, etetõszékek, autós ülés, átalakítható kiságy bal-
dachinnal, hordozható kiságy, automata mosógép.
Telefon: 06 (20) 429 4482. (306690)

Sárbogárd központjában bejáratott üzlet bérleti joga
átadó. 06 (20) 394 5815 (este). (306689)

Matematika-, fizika- és informatikaoktatást vállalok
(vizsga, érettségi, felzárkóztatás). Telefon: 06 (70)
3153 546.

Palotapincsi szuka kiskutyát vásárolnék. Telefon: 06
(30) 432 5000. (306678)

Ady-lakótelepen negyedik emeleti lakás garázzsal el-
adó. 06 (30) 648 8824.

Elõnevelt kacsa és elõnevelt májkacsa kapható, vala-
mint elõnevelt kankacsa május végére elõjegyezhetõ.
Cece, Hunyadi u. 12., Szabóék. Telefon: 06 (25)
234 137. (306681)

Családi ház kiadó. 06 (30) 3302 615. (306625)

Eladó Vajtán három szobás, konyhás, felújítandó,
komfort nélküli ház 3 millióért. 06 (30) 320 8313. (306976)

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

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

SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN,
négylakásos társasházban LAKÁS ELADÓ.

Irányár: 15 M Ft. 06 20 405 7366

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

06 70 3326 866, 06 74 487 751

Minõségi import HASZNÁLTRUHA- ÉS
CIPÕVÁSÁR minden korosztálynak!

LAKÁSTEXTIL! RUHA: 500 Ft/szatyor,
CIPÕ: 300 Ft/pár. Sárbogárd, mûvelõdési

központ, 2009. május 15. péntek.

Hivatalos FÉMHULLADÉK-ÁTVÉTEL.
Sárbogárd, Erkel F. u. 5.

Telefon: 06 20 9152 521

ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS
MUNKÁT VÁLLALOK. Váraljai Péter.

06 20 9710 133

ÓRA-ÉKSZER! ARANY-EZÜST!
Certina-Casio-Vektor órák.
Sárbogárd, Ady E. út 89.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

A SÁRBOGÁRDI ÁRPÁD UTCAI
TÁP-, TAKARMÁNY KIS-NAGYKE-

RESKEDÉS (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, szom-
bat-vasárnap: 8-18 óráig, telefon: 06 30 382 4133
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GAZDÁLKODÓK
FIGYELEM!

Elindult a területalapú támogatások
elõfinanszírozása a Sárbogárd és Vidéke

Takarékszövetkezetnél.
* MVH-hoz benyújtott igénylése után

már hozzájuthat a támogatáshoz

* Egyszerû konstrukció

* Gyors hitelbírálat!

* Egyéb vállalkozói hitelek földvásárláshoz

Várjuk kedves ügyfeleinket az alábbi kirendeltsége-
inken:

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

Érdeklõdni: 06 20 566 1777
JEGYEK SÁRBOGÁRDON A KÖZPONTI LOTTÓZÓBAN

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

Gondolkodjunk!
Kissé zajosra sikeredett a testületi ülés. Az
elsõ 17 percet megint lekéstem, de a továb-
biakban senkiben sem csalódtam. Úgy isme-
rem a szereplõket, hogy ez már félelmetes
— már nekik!
Langyos kezdés, Töbörzsökön a pletykákkal
ellentétben mégis indul elsõ osztály. Jegyzõ
indokol statisztikai adatokkal, semmi más
nincs a háttérben. Rossz az, aki rosszra
gondol!
A Mészöly Géza iskolában több osztály indí-
tása indokolt. Jegyzõ indokol statisztikai
adatokkal.
A miklósi iskolának beintettek, nincs
735.000 Ft még egy tanulószobai csoport in-
dítására. Jegyzõ indokol statisztikai adatok-
kal. A szavazási arány elõre eldöntve, kíno-
san ügyelve, hogy legyen miklósi képviselõ,
aki megszavazza, legyen, aki nem. A lényeg
a NEM.
Aztán egy kis majálisi botrány, sárbogárdi
módra. Gyorsan tollat ragadtam, mert olyan
szavak és kifejezések röpködtek, hogy „sze-
retõ”, „tisztesség”, „jóban voltak”, „a hölgy
nem állt kötélnek”! Aztán „technikai szü-
net”, mert kitört a tanácstalanság. Vágás,
nyugodt, réveteg banda a zárt ülésig. Örven-
detes, hogy megtalálták az elgurult gyógy-
szereket! Mi már a kicsinek is tudunk örülni.
Gondolkodjunk mi, vagy talán õk gondol-
kodjanak? Ilyen városvezetést, ilyen képvi-
selõket, ilyen erkölcsi fertõvel átitatott ban-
dát érdemlünk mi, sárbogárdiak? Fogal-
mazzunk kijelentõ mondatban: ilyen város-
vezetést érdemlünk! Nincsenek nekem túl-
zott elvárásaim egy város vezetõivel szem-
ben, amikor azt remélem, hogy a következõ
garnitúrát nem kell szégyellnem az ország-
ban máshol? Olyan hírünk van, hogy
sokszor nem mondom meg, honnét jöttem.
Nem várom én, hogy a Magyar Tudományos
Akadémia tagja legyen egy városvezetõ, de
azt nagyon szeretném, ha a legelemibb visel-
kedési szabályokkal tisztában lenne. Talán
élhetne tisztességesen, erkölcsösen, ne az
alsó, vagy felsõ összeköttetései legyenek a
meghatározóak.
Hozzáteszem, ezek az elvárások nem párt-
függõ elvárások, semmi közük ahhoz, hogy
éppen ki, melyik színben akar legközelebb
indulni. Ez, ami most nálunk van, minden,
de nem a város képviselete. Egyeseknek ké-
nyelmes, biztos pénzforrás, tart, amíg tart.
Az összeférhetetlenségek változatlanul
fennállnak, esze ágában sincs megszüntetni
senkinek. Hazudok! Most akadt egy ember,
aki az élete értelme, a kézilabdacsapat miatt
lépett az ügyben. Mi van a többiekkel? Az
ügyészségi vizsgálatra várnak?
Majd annak is eljön az ideje!

Csibegép (alias Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Másodszor is igen

Magyar Sándor és felesége, Magyar Sán-
dorné született Tuzok Anna erõsítették
meg 50 évvel ezelõtti hitvesi fogadalmu-
kat a sárszentmiklósi katolikus templom-
ban szombaton este.
Éppen május 9-én volt a kerek évforduló-
ja annak, hogy összekötötték életüket, és
hû társai lettek egymásnak. Szerelmükbõl
négy gyermek született: Anna, Márta,
Sándor és Magdolna. Sajnos elsõszülött
gyermeküket hároméves korában elveszí-
tették.
Hatvanfõs, népes családjuk szeretõ köré-
ben ünnepelték meg a szép évfordulót. Mi
sem mutatja jobban ezt a szeretetet, mint
az, hogy idõsebbnek és fiatalnak egyaránt
könny csillogott a szemében a meghatott-

ságtól a Mészáros János plébános által ce-
lebrált mise végén, ahogy vonultak ki a
templomból.
A templom elõtt sok-sok jókívánsággal és
puszival köszöntötték a párt, s aztán haj-
nalig tartó lakomával ülték meg a külön-
leges évfordulót.
A házaspár gyermekei ezúton is köszönik
a vendégeknek, hogy megtisztelték jelen-
létükkel ezt a nagyszerû eseményt, a sok-
sok segítõnek pedig a támogatást, amit az
ünnep megszervezésében és a finom va-
csora elkészítésében nyújtottak.
Sok-sok boldogságot kíván a szerkesztõ-
ség is, örömben, egészségben, együtt meg-
élt eljövendõ éveket!

Hargitai Kiss Virág

Heti idõjárás
Pénteken és szombaton a vál-
tozóan felhõs ég mellett több-
órás napsütés várható, csak
néhol alakulhat ki kisebb esõ,
zápor. Vasárnap és a jövõ hét
elején a jelenlegi számítások
szerint ismét csapadékosra
fordul az idõ. Többfelé számít-
hatunk esõ, zápor, zivatar ki-
alakulására, egy-egy heve-
sebb zivatargócban felhõsza-
kadás, jégesõ is elõfordulhat.

www.metnet.hu

Kérés
Egy négygyermekes nagycsalád évekkel ezelõtt részlet-
re vásárolt AMD 1,4-es számítógépe végképp fölmond-
ta a szolgálatot. A régi típus javítása többe kerülne,
mint egy új gép megvásárlása. Az egyébként jól tanuló
gyerekeknek ez volt a tanulást segítõ, nélkülözhetetlen
munkaeszköze. Bár mindkét szülõnek van munkahe-
lye, de a saját két kezükkel évekkel ezelõtt felépített há-
zuk után fizetett, megemelkedett törlesztés, a magas
háztartási költségek, a fõiskolás, középiskolás, általá-
nos iskolás gyerekek iskoláztatási költségei mellett se a
gép javíttatására, se új gép vásárlására nincs pénzük.
Felajánlottam a családnak, hogy az újságon keresztül
kérem a probléma megoldásához olvasóink segítségét.
Ha valakinek van a fentihez hasonló, vagy annál jobb
számítógépe, ami számára fölöslegessé vált, mert pl. le-
cserélte a régi gépét jobbra, és a régit szívesen a család-
nak ajándékozná, azt köszönettel fogadnák. A család
kilétét csak az esetleges ajándékozónak fednénk fel,
mert õk helyzetüket szégyellik, és voltaképpen maguk-
tól nem kérték volna, csak a mi ajánlásunkra vállalták
ezt a lehetõséget. A felajánlással a Bogárd és Vidéke
szerkesztõségében Hargitai Lajost keressék személye-
sen, levélben, vagy a hargitai.lajos@freemail.hu inter-
netcímen, illetve a 06 (30) 9860 849 telefonon.
Segítségüket elõre köszönöm a család nevében!

Hargitai Lajos

Nyílt tér
„Köszönet” annak a trakto-
rosnak, aki a kerítésem két
oszlopát kidöntötte, a drót-
hálót összegyûrte. Nem volt
annyi vér a férfiasságában,
hogy szóljon: „Bocsánat,
majd jövök segíteni rendbe
tenni, amennyire lehet.”

Szotyori Nagy Ferenc


