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Elbúcsúztak
a nyolcadikosok

KÉK HÍREK
Ittasan rodeózott
Június 14-én kora reggel érkezett jelzés a
rendõrségre, miszerint a nagylóki sportpályán valaki autóval „rodeózott”. A bejelentõ feltartóztatta az elkövetõt. A rendõrök
a helyszínen ellenõrzés alá vonták a gépkocsivezetõt, valamint annak utasát. Kiderült, hogy a sofõr ittas, ezért vérvételre állították elõ, ahol az orvos enyhén ittasnak
találta a klinikai tünetek alapján. Kiderült
az is, hogy nincsen vezetõi engedélye sem,
így emiatt is felelnie kell. A bejelentõ elmondta azt is, hogy már többször elõfordult, hogy valaki a sportpálya gyepszõnyegét megrongálta, amivel kb. 20.000
Ft-os kárt okozott. A „rodeózó” férfivel
szemben megindult az eljárás.
FMRFK

A Mészöly Géza Általános Iskola nyolcadikosai szombaton ballagtak. A három búcsúzó
osztály kék lufival járta végig az iskolát, majd az alsóbb évfolyamosok sorfala közt, énekelve érkeztek az udvarra, az ünnepség helyszínére. Az iskolatársak búcsúszavai után
Nagyné Rehák Julianna igazgató asszony köszönt el tõlük az egész iskola nevében. Közülük a legjobbak oklevelet, jutalomkönyvet vehettek át. Ezt követõen, míg elhagyták az
iskolát, elengedték a kék lufikat, amelyek lassan szállva a Nap felé elvesztek az ég
kékjében.
/H/

Kábeltolvajok
a laktanyában
Múlt héten többen is hívták szerkesztõségünket, hogy írjunk már arról, mi lesz az
üres honvédségi laktanyával és a hozzá tartozó objektumokkal. Ott már nemcsak éjszaka, de világos nappal is nagy a sürgés-forgás. Ha rövidesen nem lesz gazdája
az ingatlannak, már nem lesz mit eladni,
mert elhordják még a téglákat is.
A héten jött a rendõrségi hír, hogy két
kábeltolvajt fogtak el az objektum õrei a
használaton kívüli sárbogárdi laktanya területén. Péntekre virradóra vették észre az
õrök a két tolvajt, akik egy ötméteres kommunikációs vezetéket vágtak el, s ástak ki
éppen a földbõl. Az õrök a tolvajokat viszszatartották az idõközben értesített rendõrök megérkezéséig. A két, helyszínen elfogott embert, egy mezõfalvai és egy sárbogárdi férfit elõállították, és a kábellopással elkövetett, 100 ezer forintosra becsült rongálás miatt eljárást indítottak velük szemben.
/H/
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Pályázati sikerek térségünkben
Szabados Tamás, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács társelnöke dr.
Szabadkai Tamás vendégeként tartott sajtótájékoztatót múlt pénteken Fejér megye
déli térségében az idén elnyert pályázatokról.
Szabados Tamás elmondta, hogy Fejér megye déli térsége jelentõs támogatásban részesült az elmúlt két évben. Ebbõl útépítés,
intézményi felújítások, egészségügyi és oktatási célok valósultak meg, illetve valósulnak meg a következõ idõszakban.
Az abai kistérség több mint 795 millió Ft támogatást nyert egy zöldmezõs kistérségi járóbeteg-szakellátó központ létesítésére.
Ez a most létesülõ szakrendelõ Aba, Sárkeresztúr, Seregélyes, Csõsz, Sárosd, Soponya, Sárszentágota, Tác, Káloz egészségügyi szakellátási feladatait oldja meg.
Mezõszentgyörgy az oktatási intézményeinek fejlesztésére 500 millió Ft támogatást
nyert el.
Mezõszilas szintén iskolafejlesztésre kapott közel 500 millió Ft-ot, a polgármesteri
hivatal akadálymentesítésére pedig 10 millió Ft-ot.
Alap község önkormányzata szintén 10 millióból akadálymentesíti az orvosi rendelõt.
Sárbogárdon a Fejér Megyei Önkormányzat pályázatával a Petõfi Sándor Gimnáziumot újítják fel 245 millió Ft-os támogatással. A sárbogárdi rendelõintézet korszerûsítésére, felújítására (szintén a Fejér Megyei Önkormányzat pályázatával) 400 millió Ft támogatást nyertek el. A sárbogárdi
kistérségi társulás a gyermekjóléti szolgálat fejlesztésére 125 millió Ft-ot nyert.
Ezeken felül útépítésre, valamint a vis
mayor keretbõl, illetve CÉDE-, és területi
kiegyenlítõ támogatásra 2007-ben 138 millió Ft-ot nyertek a déli térség települései,
2008-ban 75 milliót.
Hargitai Lajos

Útépítés
Aszfaltozzák az utcákat Sárbogárdon. Ha
az idei aszfaltozás befejezõdik, már nem
sok utca marad, amelyik még nem kapott
pormentesített aszfaltburkolatot. A belvárosban legalábbis majdnem minden utca
aszfaltos lesz.
Sajnos az utak megépítésére Sárbogárdnak nem sikerült pályázatot nyerni, így ezt
a munkát saját erõbõl, illetve hitelbõl tudja
csak megvalósítani az önkormányzat.
Az utak építésénél több helyen kifogásolták, hogy nincs megoldva a vízelvezetés.
Ahol keskeny az utca, az ároknak csak az
út alatt, zárt csatornában lenne helye, erre
azonban pénz nincs. Korábban (már vagy
tíz évvel ezelõtt) a Kinizsi utca épült meg
hasonlóképpen, árok nélkül. Most esõs

...és a pályázati
sikertelenségek...
Szerkesztõi gondolatok
A sajtótájékoztatóhoz kapcsolódóan el
kell még mondani — csupán azért, hogy ne
legyen egyoldalú a kép —, hogy Fejér megye déli térsége igazából csak morzsákat
kapott a fejlett régiókhoz viszonyítva. Ez
azért is visszatetszõ, mert az európai uniós
források célja kifejezetten a felzárkóztatás, a kevéssé fejlett térségek fejlesztése.
Ha ez igaz a Dunántúl–Alföld viszonylatában, akkor miért nem igaz egy régión belül? Miért nincs pozitív diszkrimináció a
megye déli térsége javára?
Például Velence 5 milliárdjához képest a
sárbogárdi rendelõintézetnek adott 400
millió eltörpül, arról nem beszélve, hogy ez
a 400 millió nem fogja megoldani a déli térség egészségügyi szakellátását, legfeljebb
valamit javít a jelenleg igen siralmas helyzeten.
Az arányok a térségen belül se igazán jók.
Ha a 230 fõs mezõszilasi, vagy a még kisebb
létszámú mezõszentgyörgyi általános iskola korszerûsítésére szükség van 500 milliós
támogatásra, a 400 tanulós térségi ellátást
végzõ sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnáziumra vajon elég lesz a kapott 245 millió?
idõben van is bajuk ezzel a lakóknak. Az
utca közepén olyankor egy hatalmas tó keletkezik. Mindenki gátakkal védekezik,

Sajnálatos, hogy a kapcsolatok és a politikai hovatartozás jobban befolyásolja, hogy
a pályázatok elbírálásánál ki mire kap
pénzt és mennyit, mint a tényleges szükség. Pedig de jó lenne, ha nem az döntené
el, hogy ki kapjon pénzt pl. óvodai tornaszobára, tornacsarnokra, útépítésre, hogy
milyen az ottani polgármester, testület
pártállása, vagy hogy mit gondol a pályázat
kiírója arról, mi lehet egy térségben a fontos cél, hanem a valós szükség!
Azt is láthatjuk, hogy a pályázati pénzek
felhasználása olyan, mint a mai világunk
cifra nyomorúsága. Miközben alapvetõ
dolgokra nincs pénz iskolákban, óvodákban, önkormányzatoknál, nincs pénz a
gödrös utcák kátyúzására, árkok karbantartására, arra van pénz, hogy tízmilliókért
térkõvel borítsák polgármesteri hivatalok
udvarát; vannak tízmilliók az intézmények
akadálymentesítésére, miközben az iskolákban takarékosság címén osztályokat
vonnak össze, pedagógusokat bocsátanak
el, s mindenhol csökkentik az ellátás színvonalát.
Ha pályázatokról hallok, nem igazán tudok örülni, mert az adott pénz mögött látom annak tízszeresét, azt a mérhetetlen
összeget, amit adókban elvontak, s emiatt
munkahelyek ezrei szûntek meg. Annak az
adókban elvont pénznek kilenctizedét fölemésztette az uniós és a hazai bürokrácia,
a megmaradt filléreket pedig kegyként,
pofára osztják szét az országban. És e
rendszer kegyetlenségébõl még a legemberségesebb, legkorrektebb pályázati elbíráló se tudja magát kivonni. Ez a rendszer
rossz, korrupt, kegyetlen, korlátozza a gazdasági fejlõdést és az emberi szabadságot,
és lelkében elnyomorítja az egész társadalmat.
Hargitai Lajos

hogy a víz az úttestrõl be ne folyjon az udvarokba. Pedig akkor és most is szóltak az
utcák lakói, hogy a gondot meg kellene
oldani.
Sok helyen az is probléma, hogy évrõl évre
mindig töltötték az utcát, és az útfelület
magasabban van, mint az udvarok. Az árvizes években volt ebbõl sok gond, és lehet is
még. Ilyen például most a Németh Lajos
köz. Ezekben az utcákban az segített volna, ha kitolják az úttükröt úgy, hogy az úttest felülete megkapja a megfelelõ lejtést,
és ha másképp nem lehet, az úttest közepén vezessék el a folyásirányba a csapadékot.
Néhány helyen ezt most is szépen megoldották. Erre jó példa a Virágsarok utcája,
ahol erre figyelve épült meg az aszfaltos útfelület. Miért nem lehetett ezt mindenütt
így csinálni?
Hargitai Lajos
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A segítõ segítõje
Hosszú évekkel ezelõtt került a kezembe egy tanulmány prof. dr.
Fekete Sándor tollából „Ki segíti a segítõt?” címmel. Sokáig engem is foglalkoztatott a kérdés: vajon létezik-e ilyen szakma? Ha
segít, miben segít?
Interjúalanyom Schüll Ferencné Széles Zsuzsanna. 1965-ben született, életének negyvenhárom évébe sok tanulás és sok tapasztalatszerzés belefért. „A segítõ szakmákban az élet, a társadalom, a
politika, a kultúra stb. folyamatosan új kihívásokat jelent az egyén
számára.” Zsuzsanna a székesfehérvári Fejér Megyei Szent
György Kórház pszichiátriai osztályának szociálpedagógusaddiktológiai konzultánsa (tanácsadója). Pályájának alakulásáról, jelenlegi tevékenységi körérõl kérdezem.
Sepsi: — Mikor döntötted el, hogy egészségügyi dolgozó leszel?
Schüllné: — Ha a kérdést jól meggondolom, a pontos válaszom
az, hogy mindig is egészségügyi dolgozó szerettem volna lenni. A
családomon belül tapasztalt betegségek döntették el velem a pályaválasztást. Nem fogadtam el, hogy számomra legyen lehetetlen, megoldhatatlan probléma. Nem lehet igaz, hogy csak úgy
gyõzhet a betegség!
Sepsi: — Közel harminc éve ismerlek, valóban ilyennek. Hasonló
szakember is lettél. Te nem fogadod el, hogy egy probléma kifogjon rajtad. Azt hiszem, hogy erre óriási szükségük van azoknak az
embereknek, csoportoknak, akikkel dolgozol. Hol végezted a
tanulmányaidat?
Schüllné: — Elõször is egészségügyi szakiskolát végeztem, majd
pszichiátriai szakápoló lettem. Úgy döntöttem, hogy leérettségizem, majd felsõfokú tanulmányokba fogtam. Elsõként a Benedek
Elek Pedagógiai Fõiskolán szereztem szociálpedagógus diplomát. Késõbb posztgraduális képzésen vettem részt a Semmelweis
Egészségügyi Fõiskolai Karán, ahol addiktológiai (szenvedélybetegségek tudománya) konzultáns (tanácsadó) végzettséget
szereztem. Majd az ELTE TÁTK-n szupervízor lettem.
Sepsi: — Mit jelent egy megyei kórházban szociálpedagógusaddiktológiai tanácsadónak lenni?
Schüllné: — E munkának két fõ része van. A szociálpedagógus a
kórházból kibocsátott beteg környezetével is foglalkozik. Ebbe
minden beletartozik. A beteg szociális atmoszféráját is igyekszem

A helyi járatról
A múlt heti lapszámunkban megjelent, „Ellentétes menetrendek” címû olvasói panaszra reagált
Bakos László, a helyi buszjáratokat üzemeltetõ
HETI 2002 Kft. részérõl. Mint elmondta: a helyi
járatos busz vasárnap egyáltalán nem közlekedik,
ugyanis hétfõ reggeltõl szombat délig jár csak.
Vannak ugyanis járatok, amik kihasználatlanok,
ezért nem indítják õket. A menetrend kint van a
buszmegállókban — amíg le nem tépik —, az önkormányzatnál, és a helyi sajtóban is meg szokott
jelenni rendszeres idõközönként.

rendezni, pl. átmeneti segélyt intézek, családi problémák esetén
felveszem a kapcsolatot a családsegítõkkel stb. Tulajdonképpen
úgy kell elképzelni, hogy az önkormányzatoktól a postákig mindenkivel kapcsolatban állok. Ebbõl is látszik, hogy mekkora apparátus dolgozik egy-egy kliens érdekében. A munka másik része az
addiktológiai tanácsadó szerep. Ebbe szenvedélybetegek egyéni
és csoportos kezelése tartozik bele. Célunk a visszaesés megelõzése. A kórházon belül tereptanárként is mûködöm. Szociális
munkások és szociálpedagógusok gyakorlatát vezetem, néhányan
itt írják a szakdolgozatukat, és én segítek nekik ebben.
Sepsi: — Ez sok munka. De az arcodon úgy látom, nem értél a felsorolás végére. Mit csinálsz még?
Schüllné: — Óraadó tanár vagyok a Székesfehérvári Regionális
Képzõ Központban. Részt veszek a felnõttképzésben. Szociális
ápoló- és gondozóképzésben/átképzésben vagyok érdekelt. Egy
éven keresztül tanítok szenvedélybetegségrõl, fogyatékosságtanról, rehabilitációról.
Sepsi: — Van még egy tevékenységi köröd, a szupervízió. Mit értsünk ezen?
Schüllné: — Segítõ szakmában dolgozó kollégáknak segítek,
szakmai elakadás esetén, ha olyan probléma keletkezik, amit nem
tudnak megoldani. A dolgozók munkájuk végzése közben sérülhetnek, szükségképpen meg is betegedhetnek. Az én reszortom,
hogy az elakadások megoldásában segítsek, nagyobb sérülések,
betegségek ne fordulhassanak elõ. Ez a tevékenység igény szerinti
idõpontokban, egyénileg vagy csoportosan zajlik.
Sepsi: — Ha az olvasónak a segítségedre van szüksége, hogyan
tud veled kapcsolatba lépni?
Schüllné: — Rólam általában ismerõsök beszélnek ismerõsöknek. De az interneten keresztül könnyen, gyorsan, kötelezettség
nélkül bárki hozzám fordulhat a www.orvostudakozo.hu oldalon.
Kérdés, kérés esetén készséggel állok rendelkezésre.
A beszélgetést Sepsi Andrea tanárnõ készítette.

Kétmillió forint értékû
adomány a látássérülteknek
A „FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A RÁSZORULÓKÉRT” adományaként életvitelt megkönnyítõ támogatáshoz jutottak a
látássérültek.
A kétmillió forint értékû adományozással infokommunikációs eszközökhöz,
lakásátalakítási támogatáshoz juthattak a térségben élõ látássérültek. Az egyéni
nyerteseken kívül az alapítvány mûködési támogatásban részesítette a LÁRKE
érdekvédelmi szervezetét is.

A panaszokat minden esetben kivizsgálja a cég, és
megtesznek mindent annak érdekében, hogy az
utazóközönség elégedett legyen a buszszolgáltatással. Ha valakinek véleménye van a munkájukról, akkor elõször inkább a céget keresse meg közvetlenül a panaszával — kérte Bakos László —, és
adja a nevét is az álláspontjához.

A nyeremények ünnepélyes átadására 2009. június 22-én 14 órakor kerül sor.

A következõ elérhetõségeken bármikor állnak az
utazók rendelkezésére: Bakos László, tel.: 06
20 250 1609; az önkormányzatnál pedig Szõnyegi
Lajoshoz lehet fordulni, a mûszaki osztályon.

Résztvevõk: egyéni nyertesek, LÁRKE-vezetõség, a Fehérvár Travel alapítvány
kuratóriuma, a Központi Fizikai és Kutató Intézet munkatársai, a LÁRKE „Molnár Gábor” Rehabilitációs Központ szakmai vezetõje, a LÁRKE informatikai
menedzsere.

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Helyszín: LÁRKE-iroda, Székesfehérvár, Jancsár u. 11.
A program alkalmával az eszközök nyerteseinek lehetõségük lesz a modern
infokommunikációs berendezéseket mûködés közben kipróbálni. Az akadálymentesítés és az önálló életvitel szempontjából nélkülözhetetlen készülékek
használatának betanításában a KFKI szakemberei nyújtanak helyszíni segítséget.

Kapcsolattartó: Szokó Zsolt (tel: 06 /30/ 324 3445).
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Juniális Pusztaegresen
Gyermeknappal egybekötött juniálist rendezett egyesületünk június 13-án a helyi focipályán. Az egész napot felölelõ programok közt gyerekek és felnõttek is megtalálhatták a szórakozási lehetõséget. A különbözõ játékos, ügyességi vetélkedõk és kézmûves-foglalkozások mellett az ingyenesen
használható ugrálóvárat és arcfestést is
nagyon élvezték kisebbek és nagyobbak.
A gyõzelem mellett a részvételt is díjaztuk,
jó néhány csoki, ropi, cukorka és chips talált
gazdára.
Ebéd elõtt került sor a focitorna eredményhirdetésére. Az elsõ helyezettnek felajánlott rekesz sört és márkás focilabdát a
Sárhatvani Sportklub focistái nyerték el, de
a második és harmadik helyezett csapatok
sem mentek el üres kézzel. A pusztaegresi
focisták (nyereményeiken kívül) szintén
felajánlásból származó sörrel olthatták
szomjukat a délután folyamán.
Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki segítette, támogatta a programot:
Tóth Pékség (Sárbogárd), Zsoldos Attila, Vagyóczki Gyula, Lévai Péter, Harangozó Zoltán, Molnár István, Farkas Ferencné,
Májer József, Juhász János polgármester, Csendes Zoltán,
Rohonczi Róbert, Szakács István, Grigóliát Gábor, Pauscher
Miklós, Pusztaegresi Nyugdíjasklub, Bogárd és Vidéke Lapkiadó,
Sárréti Híd.

Ebédre halászlé és házi csipetkés babgulyás készült. Olyan finomra sikerültek az ételek, hogy minden elfogyott.
Délután került sor a palacsintaevõ-versenyre, melyen természetesen sem a gyerekek, sem a felnõttek nem használhatták a kezüket. 100 db lekváros palacsinta fogyott el, a mókásan feldíszített
süteményekkel együtt.
A nap vége felé került sor a kötélhúzásra és az autógumi-hajításra, nézõk és résztvevõk nem kis derültségére.
Az egyesület aktívan résztvevõ tagjai hajnali 5 órától este 8 óráig
fáradoztak azért, hogy ez a szombat kellemes, szórakoztató legyen mindenki számára. Két legidõsebb tagunk: Für Józsi bácsi és
Fülöp Mária néni korukat meghazudtoló lendülettel vettek részt
a rendezvény elõkészületeiben és a nap eseményeiben.

Természetesen köszönjük a süteményeket és a palacsinta sütését
Molnár Istvánnénak, Puchinger Lászlónénak, Tarácski Ferencnének, Tarácski Veronikának, Major Sándornénak, Csesznegi Istvánnénak, id. Magyar Ferencnének és Fülöp Máriának.
Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület
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Jövõre újra egészségnap!
Nagy sikere és sok látogatója volt az idei
egészségnapnak. Bízom benne, hogy jövõre újra sikerül megszervezni és helybe hozni ezt a sok programot. A véradásra is sokan eljöttek, nagy örömünkre.

Reméljük, hogy az Egészségpark rendezvénye hozzájárult egy tudatosabb egészségszemlélet kialakításához, és felhívta a
figyelmet a megelõzés és a szûrõvizsgálatok fontosságára, illetve arra, hogy az emberek sokat tehetnek saját egészségük
megóvásáért és jó közérzetük megõrzéséért.
Minden támogatónknak és segítõnknek
köszönjük, hogy lehetõvé tették a rendezvény idei megvalósulását, és szeretnénk,

ha életben tarthatnánk ezt a kezdeményezést évrõl évre, kibõvülõ vizsgálatokkal és
tanácsadásokkal.
Jövõre ismét várunk mindenkit a „III.
Egészségpark — az egészség napja” elnevezésû programunkra.

A receptverseny gyõztese ismét Erõs
Györgyné Marika lett, a görögsaláta-variáció elnevezésû ételkülönlegességével, amit
az arra kíváncsiak meg is kóstolhattak. Pillanatok alatt elfogyott a saláta, nagyon
finom és gusztusos volt.

Csatáriné
Somogyvári Erzsébet

Az egészség napja
A sárszentmiklósi klubkönyvtárban a tavalyi sikeren felbátorodva az idén is megrendezték az egészségnapot. Június 12-én,
pénteken benépesült a klubkönyvtár és az
egész udvar. Nemcsak a látogatók érkeztek nagy létszámban, hanem az egészséges
életet segítõ programok száma is jelentõsen növekedett.

Délelõtt az iskola szinte minden osztálya
meglátogatta az egészségparkot, de délután is, egészen zárásig, sokan voltak.
A szûrõvizsgálatokra Sárbogárdról és más
településekrõl is nagy számban érkeztek.
Volt is oka ennek, hiszen egyre többen ismerik föl, hogy az egészség megõrzése, a
szûrõvizsgálatokkal való betegségmegelõzés milyen jelentõs érték.
Ahogy beléptünk az udvarra, egy sátorban
rétest sütöttek, ami igencsak elcsábított
mindenkit, hiszen volt a mákostól a ká-

posztásig vagy tízféle belõle. Mondjuk, a
rétes evése nem tartozik éppen az egészséges életmódhoz, de ha már ilyen jól kezdõdik a nap, nagyobb bizalommal van az ide
látogató a többi program iránt is.
A klub elõtti fedett téren az egészséges
életmódhoz kapcsolódó könyveket lehetett vásárolni, mellette látásvizsgálatra
várta ifj. Nagy Tibor a vendégeket. Egy
másik helyen számítógépes talpvizsgálattal térképezték fel a belsõ szervek egészségi állapotát. A következõ helyen csontsûrûséget, másutt vércukorszintet mértek,
prosztatavizsgálatot végeztek. Az udvar
másik oldalán természetes gyógykészítményeket ismertettek, s ott voltak a kosarasok is ezerféle szép termékeikkel, mellettük pedig Farkas Tibor mézeit lehetett
megkóstolni.

A klubkönyvtár elõterében Barabás Zsóka
magneto-terápiás eszközöket mutatott be,
amelyeket a gyakorlatban ki lehetett próbálni. A nagyteremben véradás volt. Érdeklõdésemre elmondták, hogy igen sokan
adtak vért.

A gyerekek kedvére ügyességi versenyeket
rendeztek. Akinek rajzoláshoz volt kedve,
arra is teremtettek lehetõséget a szervezõk, a mozgásra vágyóknak pedig volt közös torna, és délután még mûsorral is szórakoztatták az érdeklõdõ közönséget Bíró
Kriszti közremûködésével.
Hargitai Lajos

Bogárd és Vidéke 2009. június 18.

KÖZÖSSÉG

7

LEVENDULAÜNNEP
Most hétvégén volt Tihanyban a levendulaünnep. Ezt a csodálatos növényt a szerzetesek hozták be Magyarországra, s innen
terjedt el sokfelé az országban. A sárbogárdi kiskertekben is megtalálható. A legnagyobb ültetvény talán Farkas Tiboréknál van, az Elõd vezér utca 3. szám alatt.
Tibiék méhészkednek, a levendula pedig a
méheknek jó mézlegelõ. No, és most, amikor virágba borult az egész kert, csodálatos
látvány a valószínûtlenül kék, hullámzó
tenger, amelyben ezernyi méh, dongó, lepke zsong.
Tibi feleségével esténként a levendulás
melletti mesterséges tónál, egy kis padon
ülve piheni ki a nap fáradalmait. Ilyenkor
mindent betölt a levendula mediterráni
hangulatot idézõ illata.
Aki szeretne egy csokor levendulavirágot,
Tibiék szívesen látják, s adnak szívesen belõle. Akinek kell, gyökeres hajtást kaphat,
hogy minél több helyen legyen a kiskertekben ez a kedves és nagyon hasznos növény.

A levendula hasznos
gyógynövényünk
A növény szaggatott, vékony álfüzérben
álló virágait hasznosítják. A kellemes illatú
virágokat nyílássukkor a szárakról leszedegetik és megszárítják. Gyûjtési ideje: június.

Mi van benne?
Fõ hatóanyaga a nagyon kellemes illatú illóolaj (linalool, linalil-acetát), de tartalmaz még flavonoidokat, cseranyagokat,
kumarinokat is.

Mire jó?
Teája idegnyugtató, görcsoldó hatású, de
ismert fejfájás-csillapító, fertõtlenítõ hatása is. A levendulavirágokat gyakran alkalmazzák nyugtalanság, alvászavarok, idegi
alapú gyomor- és bélbántalmak kezelésére. Régóta használják rovarcsípések esetén is.

Kiváló gyógyír reumás fájdalmak, idegzsába kezelésére fürdõ és bedörzsölõszer formájában.
A levendulaolajat tartalmazó bõrápoló készítmények kisbabáknál is biztonsággal alkalmazhatók.
Kellemes illóolaját elõszeretettel hasznosítja az illatszeripar.

Hogyan használjuk?

VAN KIÚT A VÁLSÁGBÓL,
VAN ÚT A TÁRSADALMI BÉKÉHEZ!
Tartson velünk 2009. június 20-án, szombaton!
10 órakor gyülekezünk a Déli pályaudvarnál. A Krisztina körúton és a Lánchídon át, a Várat megkerülve megyünk Pestre, ahol
12 órakor a Szent István téren, a Bazilikánál, ahol ökumenikus imádság hangzik el.
13 órakor indulunk tovább, az Andrássy úton át az ’56-osok terére (a volt Felvonulási térre) megyünk, ahol
14 órakor kezdõdik a nagygyûlés. Itt a zarándokok képviselõi ismertetik az út tanulságait: a válságból kivezetõ út tennivalóiról, s a társadalmi megbékélésrõl született gondolatokat.
A gyûlés 17 órakor ér véget.
Bõvebb információ: tel.: (30) 597-9001, e-mail: nemzetizarandoklat@elolanc.hu,
web: www.elolanc.hu - www.nemzetizarandoklat.hu

Tea: 1 csésze forrásban lévõ vízbe tegyünk
2 teáskanálnyi levendulavirágot, hagyjuk
állni 5-10 percig, majd szûrjük le. Ízesíthetjük mézzel. Kiváló nyugtató hatású gyógytea.
Olaj: 1 maréknyi szárított, vagy friss virágot tegyünk jól zárható üvegbe, és öntsünk
hozzá negyed liter olívaolajat, majd tegyük
napos, meleg helyre, és hagyjuk 3-4 napig
érlelõdni. Ezután szûrjük le, majd a kész
olajat hûvös helyen tároljuk. A levendulaolajos masszázs enyhíti a reumás fájdalmakat, és oldja a feszültséget.
Fürdõ: forrázzunk le 50 g levendulát 1 liter
forrásban lévõ vízzel, hagyjuk állni 10 percig, majd öntsük a fürdõvízbe. A levendulás fürdõ nyugtató és frissítõ hatású egyben.
Tinktúra: álmatlanság esetén egy teáskanálnyi tinktúrát keverjünk el vízben, és
igyuk meg.
Fûszerként: virágját ízesítõként lekvárba
is belefõzhetjük.
/H/
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HÍREK, ESEMÉNYEK

Baleset-megelõzés
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság baleset-megelõzési bizottsága
június 11-én tartotta ülését. A bizottság munkájában a rendõrségi
szakemberek mellett részt vesznek a civil világ képviselõi is.

A beszélgetésben elhangzott, hogy fontos szerepe van a baleset-megelõzésben a településeken mûködõ polgárõrségeknek.
Az iskolákban egész évben folyamatosan végeznek baleset-megelõzési, felvilágosító tevékenységet a rendõrség szakemberei. Ezt
a célt szolgálják a KRESZ-vetélkedõk, Mini Police-napok is. Fontos a sajtón, televízión keresztül folytatott felvilágosító munka, a
balesetek elemzésén keresztül az okok feltárása, és azok tudatosítása a helyi társadalommal, hogy minél kevesebb baleset legyen.
A rendõrség emellett a közutakon megerõsítette az ellenõrzéseket, s ennek következtében jelentõs mértékben csökkent a balesetek száma.
Fontos azt felismertetni a társadalommal, hogy a balesetek megelõzése elsõsorban nem rendõrségi, hanem társadalmi kérdés,
abban az egyéneknek, családoknak, a civil közösségeknek egyaránt fontos szerepük van. Egy súlyos balesetben egyéni sorsok,
családok mehetnek tönkre, és akkor még nem beszéltünk a sokszor százmilliókban mérhetõ anyagi kárról.
Úgy közlekedjünk az utakon, hogy mindenkit hazavárnak!
Hargitai Lajos

Rendõrségi felhívás
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya eljárást folytat a Btk. 292. § (1) bekezdésébe
ütközõ, és aszerint minõsülõ rossz minõségû termék forgalomba hozatala bûntettének megalapozott gyanúja miatt G. C., B. A., B. L., F. A. C. román
származású személyek ellen.
Nevezett személyeket 2009. 06. 15-én Nagylók
településen a helyi körzeti megbízottak igazoltatták egy elõzetesen Sárbogárdra tett bejelentést
követõen, melyet a falu lakossága és polgármestere tett.
Igazoltatásuk során, és a beszerzett információk
alapján ezen személyek a település több részén is
értékesítettek és értékesíteni kívántak több
„Stihl” feliratú címkével ellátott láncfûrészt, ezért
bûncselekmény megalapozott gyanúja miatt a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra további intézkedés végett elõállításra kerültek.
Velük szemben intézkedések lettek foganatosítva,
és a továbbiakban a Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya nyomoz.
Kérjük Nagylók lakosságát, amennyiben ezen
üggyel kapcsolatban érdemleges információval
tudnak szolgálni, vagy ehhez hasonló eseményeket tapasztaltak településükön, jelezzék a Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére a 06 (25)
460 116-os telefonszámon, vagy az országosan
ingyenesen hívható 112-es telefonszámon!
Ezúton is szeretnénk megköszönni a település polgármesterének és lakosságnak, hogy jelzéseikkel
segítették a rendõrség munkáját. A továbbiakban
is számítunk a rendõrség munkáját segítõ jelzéseikre, információikra!
Kiemelnénk azon személyek munkáját is, akik a
település nyugalmát és biztonságát folyamatosan
segítik megtartani, ezen személyek pedig a helyi
körzeti megbízottak. Õk a település lakossága számára mindig elérhetõek, valamint a lakosság számára nem ismeretlenek, hiszen helyi, vagy közeli
település lakosai. Szerepüket nagyon komolyan
veszik, feladataikat az utasításokhoz mérten el is
végzik.

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területén minden településen van kijelölt körzeti
megbízott, aki az általa megjelölt napokon a települések lakói számára fogadónapokat tart, így
bátran fordulhatnak kérdéseikkel, információikkal
hozzá.
Végül, de nem utolsósorban megemlítenénk a települések polgárõségeinek munkáját, akik áldozatos munkájukkal õrzik és védik településeiket,
tartva a folyamatos kapcsolatot a körzeti megbízottakkal, és rajtuk keresztül a Sárbogárdi Rendõrkapitánysággal.
A rendõrség tanácsai a bûncselekmények
megelõzése érekében
A vagyonvédelem szükségességét a vagyon elleni bûncselekmények nagy száma és más bûncselekményekhez viszonyított magas aránya indokolja. A környezet, a kínálkozó alkalom, a tulajdonosok óvatlansága és gondatlansága motiválja
az elkövetõt, hogy a lehetõséget kihasználva elkövesse a bûncselekményt. A vagyonvédelmet ennek érdekében célszerû megszervezni.
Az ajtót, ablakot egy percre se hagyja nyitva, ha
elmegy otthonról!
Lakáskulcsát ne rejtse el a bejárathoz közeli, „biztos” helyre!
Lakáskulcsán ne legyen nevére, címére vonatkozó adat, ne tartsa igazolványaival egy helyen!
Távollétére vonatkozó üzenetet ne hagyjon lakása
ajtaján, telefonos üzenetrögzítõjén!
Legyen ajtaján kitekintõnyílás és biztonsági lánc!
Segítséget kérõ idegent ne engedjen a lakásába,
hivatalos személytõl kérjen igazolványt!
Gyanús eseményekrõl, személyekrõl beszéljen
szomszédaival, kölcsönösen tájékoztassák egymást!
Névtábláján ne legyen olyan adat, ami családi,
anyagi helyzetérõl árulkodik!
Levélszekrényét rendszeresen ürítse; ha elutazik,
erre kérje meg szomszédait, barátait!

Nyaralás, hosszabb távollét idejére bérelhetõ ideiglenes távfelügyelet, illetve
riasztórendszer.
Megfelelõ biztosítás nem véd meg a bûncselekményektõl, de segít elviselni az okozott kár miatti
kellemetlenségeket.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területén egyre sûrûbben fordulnak elõ gépkocsifeltörések, általában a tulajdonosok óvatlanságának és figyelmetlenségének köszönhetõen. Néhány felhívás, mellyel mindez megelõzhetõ:
Útlevelét, pénztárcáját, mobiltelefonját mindig
testközelben tartsa!
Értéktárgyait a csomagtartóban helyezze el!
Minden esetben zárja be az ajtókat, ablakokat és a
napfénytetõt, ha elhagyja az autót!
Az utastérben még üres táskát, vagy ruhanemût
se hagyjon!
Ha többen utaznak, valamelyikük mindig maradjon a nyitott gépkocsinál!
Vegye magához az indítókulcsot, ha csak rövid
idõre is kiszáll a gépjármûbõl!
Ha már megtörtént a baj:
Haladéktalanul értesítse a rendõrséget a bárhonnan, ingyenesen hívható 112-es számon!
Próbálja megjegyezni a sietõsen távozó autó rendszámát és a „segítõk” személyleírását!
Ne engedje, hogy a bûnözök tegyék emlékezetessé mindennapjait, utazásait, nyaralását!
Méhes Dóra r. zls., bûnmegelõzési elõadó
Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2009. június 9-ei ülésén elfogadta: a 20/2009. (VI. 15.) ktr.
sz. rendeletet a 9/2009. (II. 19.) ktr. sz.
rendelet módosításáról; a 21/2009. (VI.
15.) ktr. sz. rendeletet a piacok és vásárok tartásának rendjérõl szóló 21/1995.
(VIII. 17.) ktr. sz. rendelet módosításáról.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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Énekes találkozó
Sárhatvanban
A pusztaegresi és a mezõszilasi hagyományõrzõ énekes csoportokat látták vendégül a
sárhatvaniak szombaton este. A vendégek hangulatos mûsorral köszöntötték az érdeklõdõ közönséget. Sokan voltak kíváncsiak a mûsorra. A sárhatvani asszonyok hazafias
dalokkal és a Honfoglalás címû musical dalaival nagy sikert arattak, s nagy tapssal fogadta a közönség a szépen kidolgozott hastáncos bemutatót is.
A mûsor után közös vacsorára látták vendégül a mezõszilasiakat és a pusztaegresieket.
/H/

Hirdetmény
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségen a Vertikál Építõipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. által benyújtott, 2009. április 20-án érkezett kérelem alapján, 14787/2009. ügyszámon eljárás indult a Vertikál Zrt. által üzemeltetett sárbogárdi nem veszélyeshulladék-lerakó 24737/2007. iktatószámú
egységes környezethasználati engedélyének módosítására vonatkozóan.
A Vertikál Zrt. a sárbogárdi nem veszélyeshulladék-lerakó telepen nem veszélyes hulladékok begyûjtését, elõkezelését, hasznosítását és ártalmatlanítását
végzi. A Vertikál Zrt. a korábban engedélyezetteken túl az EWC 17 06 05*
kódszámú, veszélyes hulladéknak minõsülõ, azbeszttartalmú hulladék lerakással történõ ártalmatlanítását is végezni kívánja évi 600 tonna mennyiségben. Az azbeszttartalmú hulladék elhelyezését a meglévõ hulladéklerakó-medence déli, hulladéklerakással még nem
érintett részén kívánják megoldani. A
zárótöltés koronaszintjéig történõ hulladékfeltöltés esetén a kialakítani kívánt medence befogadó-kapacitása
2200 m3 (3300 tonna), a meglévõ hulladéklerakó rézsûkorona szintjéig történõ feltöltés esetén 8000 m3 (12000 tonna).
Felhívom a figyelmet, hogy a fent meghatározott határidõig az önkormányzat jegyzõjénél, vagy a felügyelõségnél a
kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni.
Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy
a felügyelõségen személyesen, illetve a
törvényes vagy írásban meghatalmazott
képviselõjük útján – Hornich Zsuzsa
ügyintézõnkkel (telefon: 06 (22)
514 300) történõ egyeztetés szerinti idõben – betekinthetnek a létesítmény terveibe és az ügy egyéb irataiba, azokról
másolatot, kivonatot készíthetnek vagy
másolatot kérhetnek.
Csehóné dr. Szilasi Rita igazgató,
Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

HELYETTES SZÜLÕI
HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE

A munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd, József
Attila u. 14.

A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat „Helyettes szülõi hálózat” kiépítéséhez
keres olyan személyeket, akik szívesen vállalják,
hogy átmenetileg családjukban gondozzák a bajba jutott gyerekeket. Érdeklõdni munkanapokon
személyesen, vagy telefonon 8.00-tól 12.00 óráig
lehet, a 7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám
alatt, vagy a 06 (25) 508 970-es telefonszámon.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: általános
szociális munkás, szociálpedagógus, B kategóriás jogosítvány.

ÁLLÁS

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a
munkakör legkorábban 2009. július 16. napjától
tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje:
2009. július 5.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

CSALÁDGONDOZÓ
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû, 3 hónapig tart.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: családgondozás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, pályázat.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Anna nyújt a 06 (25) 508 970-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton,
a pályázatnak a Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat címére
történõ megküldésével (7000 Sárbogárd, József
Attila u. 14.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július
13.

10

2009. június 18. Bogárd és Vidéke

SPORT

Cece–Mezõfalva 1-1 (0-0)
Cece: 150 nézõ, vezette: Hudra Károly.
Cece: Joháczi, Király G., Pintér, Király L., Csuti, Hegedûs J.,
Klazer (Simon), Vábró, Tóth (Horváth), Juhász, Hegedûs Gy.
Mezõfalva: Bartus, Schelbauer, Bolje, Begán, Virág, Móricz,
Eper, Sebestyén, Rajna, Szilva, Tórizs.
Az utolsó bajnoki fordulóban csapatunk hazai pályán fogadta az
igen jó erõkbõl álló Mezõfalva csapatát. Már a 2. percben vezetést
szerezhettünk volna, a jó helyzetben lévõ Hegedûs Gy. azonban
rossz megoldást választott: lövés helyett a lesen álló Juhásznak
passzolt. 6. perc: Rajna 25 m-es szabadrúgása szállt a kapu mellé.
10. perc: Móricz kapáslövése nem talált kaput. Felbátorodtak a
vendégek, egyre többször veszélyeztették kapunkat. 17. perc: ismét Móricz lövése szállt a kapu fölé. 24. perc: Tórizs beadása gólhelyzetbe hozta Szilvát, aki 5 méterrõl mellé lõtt. 30. perc: hazai
szabadrúgás, Hegedûs lövését védte a kapus. 34. perc: Tórizs beadását Virág közelrõl a kapu mellé lõtte. 36. perc: Juhász 16 méterrõl leadott lövését védte Bartus. 43. perc: Tóth beadását Vábró
a kapu fölé fejelte.
A szünetben Földvári Ferenc, a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség fõtitkára az ifjúsági bajnok Mezõfalva és a bronzérmes Cece
csapatának kiosztotta az érmeket és a csapatoknak egy garnitúra
szerelést.

A II. félidõt csapatunk kezdte veszélyesebben, mégis a vendégek
szereztek vezetést. 52. perc: Juhász közelrõl az oldalhálóba lõtt.
Majd a 63. percben Juhász már csak a kapussal állt szemben, ám
ez is kimaradt. 65. perc: az egész mérkõzés alatt jól játszó Tórizs
cselezte ki a védõnket, és lõtt a hálóba, 0-1.
70. perc: szép hazai támadást láthattak a nézõk: Klazer és Juhász
összjátéka után Klazer egyenlít, 1-1.
A hátralévõ 20. percben mindkét csapat mindent megtett a gyõzelmért, de a védelmek a góllövést megakadályozták.
Egy igen jó iramú, izgalmas mérkõzésen pontosztozkodás született.

Ifjúsági mérkõzés: Cece–Mezõfalva 0-4 (0-1)
Vezette: Nyerges Tamás.
Az igen tartalékos csapatunk az I. félidõben még tartotta magát a
bajnok ellen. A II. félidõ egyértelmûen a vendégeké volt. Csapatunk minden dicséretet megérdemel a megszerzett harmadik
helyért.
Gratulálok a fiúknak!
Pozsár László

Hárman a magyar
válogatottban

Balról: Nagy Éva, Zámbó Tibor, Schneider Éva.
Elöl: Csendes Szabina.

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben 35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.: 06 (25) 508 900.

Zámbó Tibor négynél jár. Világosabban fogalmazva: a Salgótarjánban jelenleg is tartó Olimpiai Reménységek tornáján három
neveltje lépett pályára, s így Kaszás Ivettel együtt négyre nõtt a
korosztályos nemzeti válogatottban bemutatkozott játékosainak
száma.
Nagy Éva (elsõ abai edzõje: Ortner Endréné) és a hét góllal beköszönõ Schneider Éva a Magyarország A, míg Csendes Szabina a
Magyarország B csapatában játszott.
A tornán még Lengyelország és Szlovákia vesz részt.
A végeredményrõl a következõ számban számolunk be.
NLÁI
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Alba Regia FC–Sárszentmiklós 1:2 /0:0/
Kápolnásnyék, 100 nézõ, vezette: Rémai.
Alba Regia FC: Puhnyák, Kõvári /Boda/, Fésû, Salacz, Kellner,
Knausz, Parall, Zab /Viniczai/, Szöllõsi, Szalai, Pavlik /Kadlecsik/.
Edzõ: Balogh Zoltán.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó L., Szabó G., Vámosi,
Huber, Markovics, Szarka, Emperger /Csanaki/, Bakos /Král/,
Berényi. Edzõ: Masinka László.
A kitûzött célt megvalósítottuk!
A mérkõzésnek számunkra volt tétje, mivel ha vetélytársaink betliznek, és mi hozzuk a meccset, akkor ezüstös is lehetett volna csapatunk. Ennek megfelelõen kezdtünk, szinte hazai környezetben,
mivel a nézõk jelentõs része sárszentmiklósi volt.
Már az elsõ percekben magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést,
melyet a hazai csapat keménykedéssel ellensúlyozott, és ebben
partner volt a játékvezetõ is. Támadásokat vezettünk sorozatban,
de a befejezés nem akart sikerülni, olyannyira nem, hogy a 38.
percben részünkre megítélt büntetõt Szarka elhibázta.
A második játékrész álomszerûen kezdõdött, mert a középkezdésbõl leindított Bakos elfutott a bal oldalon, és beadására érkezett Berényi, aki 5 méterrõl nem hibázott, 0:1. Továbbra is támadásban maradtunk, helyzetet helyzet után dolgoztunk ki, és a 68.
percben ez góllá is érett, amikor a beadott szabadrúgást Papp A. a
hálóba továbbította.
A szurkolók nagy öröme közepette, megdöbbenve vettük tudomásul, hogy a játékvezetõ a partjelzõ jelzésére érvénytelenítette a
gólt. Ekkor szabadult el a pokol a szurkolók részérõl, mert azok
közül egyik sem látott szabálytalanságot, de hozzáteszem, azon

A Femol-csoport
állása:
Cece-Mezõfalva SE 1-1 (0-0)
Gólszerzõk: Klazer, illetve Tórizs. Ifjúsági
mérkõzés: 0-4.
Káloz-Mezõszilas SE 3-2 (0-0)
Gólszerzõk: Májer Gy., Májer D. (2), illetve Horváth, Szepesi. Ifjúsági mérkõzés:
10-1.
Enying-Lajoskomárom 4-3 (3-2)
Gólszerzõk: Paluska (2), Körmendi, Bogár, illetve Molnár, Dörögdi, Horváth. Ifjúsági mérkõzés: 3-3.
Sárbogárd-LMSK 2-2 (2-1)
Gólszerzõk: Sebestyén, Bõhm, illetve
Tombor, Hornyák. Kiállítva: Rábai
(LMSK). Ifjúsági mérkõzés: 2-1.
Baracs-Jenõ 9-1 (5-0)
Gólszerzõk: Szabó G. (4), Szabó Zs. (3),
Radnó, Deli, illetve Kárász. Ifjúsági mérkõzés: 4-2.
Nagyvenyim-Seregélyes 5-1 (4-0)
Gólszerzõk: Csordás (2), Varga, Papp,
Borbély, illetve Belovai. Ifjúsági mérkõzés: 2-3.
Tác-Csõsz SE-Adony 2-4 (1-2)
Gólszerzõk: Nagy, Buzás, illetve Müller
(2), Tamon (2). Ifjúsági mérkõzés: 1-3.
A záró fordulóban a Dég a bajnokságtól
visszalépett Kisapostaggal játszott volna,
játék nélkül kapta a 3 pontot.

személy sem, aki mögöttem állt, és a fia az Albában focizott ellenünk, valamint korábban játékvezetõ volt. Az igazat megvallva,
ezt megelõzõen is több téves ítélete volt a játékvezetõnek,
amikkel már borzolta a kedélyeket.
75. perc: Knausz futtatta lyukra Szalait, aki labdaátvétel után 7
méterrõl a hálóba lõtt, 1:1. Ezután látszott a fiúkon, hogy megkettõzött erõvel küzdöttek, mely eredményre vezetett a 90. percben,
amikor balról beadott szabadrúgásunkat 4 méterrõl Papp A.
segítette a hálóba, 1:2.
Az összképet tekintve megérdemelten nyertük meg a mérkõzést,
így elértük kitûzött célunkat: a dobogót, és harmadikak lettünk,
ami a megyei I. osztályba történt feljutásunk óta a legjobb eredményünk.
A mérkõzés után sportszerûen megtapsoltuk az Alba Regia játékosait az éremosztón, csapatunk pedig június 19-én 17.30 órakor
veszi át érmeit a sárszentmiklósi sportpályán, amikor elbúcsúztatjuk a labdarúgó-pályafutását befejezõ Palotás Pétert is.
Az elért eredményhez gratulálok a csapatnak, és a jövõben hasonló eredményeket kívánok!
Hajrá, Miklós!
Ifjúsági mérkõzés: Alba Regia FC–Sárszentmiklós 1:2
Ifi csapatunk nagyszerû hozzáállása meghozta eredményét, és
gyõzelemmel búcsúztatták a bajnokságot. Nekik is gratulálok a
10-ik helyhez.
Szabó Béla

A Roneko-csoport
végeredménye:
1. Alba Regia
30 21 3 6 54-26
2. Kápolnásnyék
30 21 1 8 62-27
3. Sárszentmiklós
30 20 2 8 79-31
4. Bicske
30 19 5 6 86-37
5. Pálhalma
30 15 6 9 60-32
6. Martonvásár
30 15 6 9 48-36
7. Sárszentmihály
30 16 6 8 61-53
8. Kisláng
30 11 6 13 46-47
9. Polgárdi
30 10 9 11 34-41
10. Pákozd
30 11 2 17 53-55
11. Sárosd
30 10 5 15 41-52
12. Bakonycsernye
30 9 3 18 31-68
13. Pusztavám
30 8 5 17 38-70
14. Szabadegyháza
30 7 3 20 42-69
15. Aba-Sárvíz
30 6 6 18 37-75
16. Etyek
30 6 2 22 45-97
A Sárszentmihálytól 6 büntetõpont levonva.

KÉZILABDATORNA
66
64
62
62
51
51
48
39
39
35
35
30
29
24
24
20

87-38
80-30
72-28
90-48
80-53
75-49
47-50
61-67
51-54
57-65
53-72
56-85
38-52
37-62
32-94

KÉZILABDATORNÁT
rendezünk
Alap–Simontornya–Sárbogárd
férfi csapatai részvételével
a Mészöly iskola
tornacsarnokában.

A Femol-csoport
végeredménye:
1. Káloz
30 23 3 4
2. Baracs
30 21 4 5
3. Mezõfalva
30 19 5 6
4. Adony
30 20 - 10
5. Lajoskomárom
30 17 4 9
6. Seregélyes
30 16 3 11
7. Sárbogárd
30 14 4 12
8. Nagyvenyim
30 12 6 12
9. LMSK
30 10 11 9
10. Mezõszilas
30 11 6 13
11. Enying
30 10 6 14
12. Jenõ
30 9 7 14
13. Cece
30 7 8 15
14. Dég
30 7 8 15
15. Tác-Csõsz
30 1 6 23
A Kisapostag visszalépett a bajnokságtól.

2009. június 21-én,
vasárnap,
délután 3 órától

72
67
62
60
55
51
46
42
41
39
36
34
29
29
9

A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Évfordulók nyomában — Bél Mátyás
(1684–1749)
Evangélikus lelkész, tudós. Nevét és alakját mára a feledés homálya borítja. Sírját sem látogathatjuk, eltûnt a temetõvel együtt Pozsony városában. Pedig nem sokkal halála után ezt a szép címet
kapta: „magnum decus Hungariae”, vagyis Magyarország nagy
dísze, kis túlzással még koronának is fordíthatjuk az emlékezõ
szót.
Hozzátehetjük: III. Károly császár háromszor is fogadta, sõt nemességgel is megtisztelte õt. XII. Kelemen pápa pedig 1736-ban
megajándékozta õt egy aranyéremmel, amelyen a megajándékozott képe volt.
De mindennél többet mondanak azok az elismerések, amelyek
tudományát értékelik: „Bél Mátyás nemcsak a legnagyobb tudományú ember, akit Magyarország a 18. századból felmutathat, hanem egyszersmind korának egyik legkiválóbb embere” — írja egy
német történész. S talán még ennél is többet mond egy 20. század
eleji magyar tudós: „Bél Mátyás nemcsak a 18. századi magyar tudományosság leguniverzálisabb szelleme, hanem általában a Németországban kialakult polihisztoriskolának is egyik legkimagaslóbb képviselõje. Leibnitzet kivéve, az egykori német tudományosság egy alakja sem mérkõzhetik vele tudomány és tehetség
dolgában” — vagyis nemcsak Magyarország, hanem Európa
ékessége is volt õ. S ha tudományának tartalmát és mélységét keressük, akkor a történésztudós Kosáry Domokost kell segítségül
hívnunk, aki felsorolja, hogy földrajz, helytörténet, agrártörténet,
néprajz, egyháztörténet, irodalomtörténet, nyelvtudomány, tudományszervezés, de nevelés, oktatás, pedagógia, sajtótörténet
és államismeret mind-mind beletartozik kutatása kereteibe, s
ezek egyikét sem lehet mûvelni nevének és eredményeinek említése nélkül. Mindehhez már „csak” azt kell hozzátenni: evangélikus lelkész és tanár volt, aki egyforma könnyedséggel és
szépséggel fejtette ki tudományát latin, német, szlovák és magyar
nyelven is. Egy rövid megemlékezésben teljes képet nyújtani
lehetetlen, az évfordulón mégis kíséreljük meg alakjának és
szolgálatának néhány vonását felidézni.
Kalandosnak is mondható élete a Zólyom megyei Ocsova községben indult 1684. március 24-én. Szülei egyszerû emberek voltak,
édesapja a község mészárosa volt. De mindketten istenfélelemben nevelték gyermekeiket. Nem sokkal Mátyás születése elõtt
ûzték el a falu evangélikus prédikátorát, és a kb. másfél mérföldnyire fekvõ osztrolukai evangélikus templomot jelölték ki
„artikulárisként”, amit a környék evangélikusai látogathattak.
Bél Mátyás családja rendszeresen vállalkozott erre az útra, ha
nem sikerült, otthon tartott az édesapa áhítatot, és énekelt a család a Tranoscius-énekeskönyvbõl. Mindez nyomot hagyott a fiú
életében. Iskoláit több helyen is látogatta, ezek közül kiemelkednek: Besztercebánya, Pozsony, Veszprém és Pápa. Ez utóbbi helyen már nevelõ volt. A kiemelkedõ tehetségû fiú segítséggel külföldre indult, Halle városát kereste fel. Az itteni egyetem és város
egyszerre volt akkor a pietizmus és a modern tudományok centruma. Bél Mátyás itt már nemcsak tanult, hanem tanárként is dolgozott, itt lett tudóssá valójában. Külföldi állása is volt, de amikor
„városa”, Besztercebánya hívta, hazajött. Lelkész és tanár volt
egyszerre, s az iskolát fel is virágoztatta.
Itt történt, hogy egy császári tiszt ki akarta végeztetni, de megmenekült. Ez 1709-ben volt, a napot ettõl „második születésnapjaként” ünnepelte. 1714-tõl a pozsonyi gimnázium tanára, igazgatója, majd pozsonyi lelkészként és esperesként dolgozott haláláig.
Ekkor lett Pozsony igazán a magyar tudományos élet egyik fellegvára, a tanulók száma megkétszerezõdött, és szokás lett a tehetségesek között, hogy itt fejezték be tanulmányaikat. Ezen az életúton lett az ocsovai hentes fiából Magyarország ékessége.
A szívbéli hit embere volt Bél Mátyás. Akkoriban így nevezték
õket: „pietisták”. Ez az irány az „ortodoxizmussal”, „dogmaticizmussal” szemben az élõ hitet és az igaz keresztyén életet
hangsúlyozta. A keresztyénség lényege nem a tanítás, vagy éppen

a hadakozás a „tévtanítókkal” szemben, hanem a szívbeli hit megélése — vallották. Valószínûleg ebbõl már hazulról is vitt magával
valamit batyujában. De igazán Halléban találkozott ezzel az
iránnyal, sõt, annak vezetõjével, August Hermann Franckéval.
Baráti kapcsolatról beszél ez a mondat: „én nagyobb szerencsémnek tartom, hogy Francke uramat hallgathatom, mintha az egész
ország-világ kincsei az enyémek volnának...” A kegyességben és
tudományban annyira elõrehaladt, hogy Francke saját fiát is rábízta erre a magyar fiatalemberre. S amikor indulóban volt hazafelé, a hír elõtte járt, egy egyházi vezetõ írta levelében: „Burius
uram Conrectomak Bél Mátyást, ocsovai fiat commendálta,
fészke leszen Besztercebánya a pietizmusnak.”
Állomáshelyein fáradhatatlanul hirdette az igét, írta tanítványainak és gyülekezeteinek a Kátét, sok szép és híres építõ könyvet lefordított magyarra, sõt Krmann Dániellel, a pietizmus ellenfelével együtt cseh nyelvre fordította a Bibliát is. S õ, aki igazán mestere volt tudományának, tanítványait és a tanárokat így biztatta:
„...végül és buzgón fohászkodjanak, hogy a végtelen irgalmasságú
Isten fáradozásaikat, melyeket az õ nevének dicsõségére, az egyház hasznára és az ifjúság jólétére megkezdettek, nem múlékony
de az örök élei jutalmával buzdítsa kitartásra és így hivatásukba
Isten segedelmével nyugodt lélekkel járjanak el.”
Vannak, akik szerint Bél Mátyás a pietizmus és felvilágosodás
„mezsgyéjén” élt, mások szerint nem is volt igazán pietista, legalábbis annak nem a szûkkeblû szárnyához tartozott. Szabad legyen azonban így fogalmazni: Bél Mátyás egyszerre volt az igaz hit
és a tudomány embere.
Hazájának elkötelezett tudósa volt — ez a másik vonása.
„Hungarus-értelmiség”, nevezte valaki találóan õt és társait. Tulajdonképpen minden tudományát hazája javára fordította, minden ereje hazája ismertetése volt. Ezért foglalkozott a magyar
nyelv tanításával (magyar nyelvtant írt német nyelven is), és nyelvünk alakulásával, történetével, eredetével is. Ma már meghaladott az álláspontja: minden nyelv õse a héber. Így került sor tanulmányára a „szkíták–hunok rovásírásáról”. De hazánkban elõször
õ figyelt fel a finn–magyar rokonságra is, ezt levelezésébõl tudjuk.
Még nagyobb ügye élete fõmûve lett: a „Notitia Hungariae
novae” óriásira tervezett mû. Eredetileg ebben szó lett volna a régi magyarokról (õseinkrõl) és az új Magyarországról (a királyok
történetérõl). Ami végül is négy hatalmas kötetben megjelent, az
9 vármegye részletes leírása, történetükkel, földrajzukkal, leírásukkal. A befejezetlen mû kézirata Esztergomban van. Ezért lehet Bél Mátyást az államismeret fejlesztõjének és a hazai földrajz
elindítójának is mondani.
Miközben dolgozott, egyre több forrás, dokumentum, kódex került a kezébe. Ezeket összegyûjtve egy részüket ki is adta az
„Adparatus...” címû írásában. Így lett a modem történetírás atyja,
a források gyûjtõjévé, feldolgozójává. Historicus patrius írta róla
valaki — ma talán így mondhatnánk: „hontörténész”. S akkor
még nem beszéltünk pedagógiai mûveirõl, tankönyveirõl. Volt
olyan tankönyve, amit 100 évig használtak még.
Szakított a magyarázat nélküli „memorizálás” rendszerével, bevezette a hetenkénti tanári értekezleteket, s a tanárok „jegyzõkönyvét”, haladási naplójukat. S csak megemlítjük szintén a hazáját szolgáló, de tanítványainak is segítõ újságját, a „Nova Posoniensia”-t.
Az emlékezésen túl mit tanulhatunk Bél Mátyástól?
Évtizedekig arról hallottunk, hogy a hit és tudás két külön, egymással szembenálló ügy. Bél Mátyás élete az ellenkezõjét bizonyítja: nála a hit és tudás nem zárták ki egymást, sõt így lett élete
teljessé — a kettõ egységében. A hit és tudás egységében lehet
életünk teljessé, s ha „hazánk díszei” nem is, de annak szolgálói
mi is lehetünk, így, a magunk helyén, és ma is.
Az 1999. évi Evangélikus Naptárban „Magyarország nagy ékessége” —
250 éve halt meg Bél Mátyás címmel megjelent írás.
Szerzõje: Keveházi László
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„AZ ÉN SÁRBOGÁRDOM”
helytörténeti és képzõmûvészeti
kiállítás 2009.
Megnyitó: 2009. június 18-án, 18 órakor

a régi városházán.
Nyitva: 2009. június 18-ától június 30-áig.
A sárbogárdi múzeumbarátok köre rendezett kiállítást a különbözõ korok érméibõl a mûvelõdési házban. A kiállítás e hét hétfõn nyílt meg dr. Fülöp Gyula bevezetõjével.
A tárlaton a római kor fizetõeszközeitõl kezdve Mátyás érmein át
a mai kor pénzeinek gyûjteményéig több érdekesség is megtekinthetõ. A tárlók mellett rövid történeti leírásokat is találhatunk.
A kiállítás éppen aktuális már csak azért is, mert most jelent meg
az új 200 Ft-os érme, amit az egyik résztvevõ körbe is adott a jelenlévõknek.
Hargitai Kiss Virág

Jubileumi kiállítás
A Nyugdíjasklubok „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége
20. éves jubileumára az országban mûködõ nyugdíjasklubok
tagjainak munkáiból megrendezte a Nyugdíjas Népmûvészeti,
Képzõmûvészeti Alkotók IX. Országos Kiállítását.
A kiállításra Sárbogárdról Szabóné Czuczai Katalin gyöngybõl
készült nyakékekkel, dr. Lendvai György fából készült gyermekjátékokkal, Arany Gáborné kalocsai hímzéssel, Papp
Béláné gobelinnel, dr. Gubánné Pintér Annamária csuhémunkákkal vett részt. A kiállítást Budapesten a Láng Mûvelõdési
Otthonban rendezték.
Szabóné Czuczai Katalin nyakékeibõl Németországban, Altmünster múzeumában is rendeznek kiállítást. Az itt rendezett
fesztiválon pedig Gubánné Pintér Annamária csuhémunkáit
mutatják be.
/H/

A helyszín ismét
a Magyar Nemzeti Galéria

Szabadkõmûves piknik
Dég, Festetics-kastély,
Múzeumok éjszakája
2009. június 20. 16 órától
A titokzatos szabadkõmûves múltjáról nevezetes dégi Festetics-kastély
évszázados szünet után ismét szabadkõmûves összejövetel színhelye
lesz. A Magyarországi Nagyoriens Szabadkõmûves Nagypáholy és a Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága éjszakába nyúló közös rendezvényére
várja az érdeklõdõket.
16.00–22.00 óra: különleges tárlatvezetés a kastélyban, éjszaka is.
16.00-20.00 óra: papírsárkány-reptetés és -készítés a parkban.
19.00-20.00 óra: Titkok nélkül a titkokról — a szabadkõmûves mozgalom múltja és jelene. Elõadás a Magyarországi Nagyoriens Szabadkõmûves Nagypáholy tagjainak közremûködésével; találkozó és beszélgetés a
szabadkõmûves szervezet tagjaival.
21.00 óra: idõkapszula földbe mélyesztése a kastély parkjában. Az idõkapszulába a látogatók is elhelyezhetik üzeneteiket a 100 évvel késõbbi
utókornak.
21.30 óra: Szent Iván-éji máglyagyújtás.
A piknikhez pokrócot célszerû hozni. A rendezvényt esõ esetén is megtartjuk! Meleg ételek, hideg italok és zene helyben lesz! Egységes, kedvezményes belépõjegy: 500 Ft/fõ.
Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága

A sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar június 28-án
ismét önálló koncertet ad Budapesten a Nemzeti Galériában.
A Kórusok Országos Tanácsa és a Galéria közös rendezvényén
idén ismét tapsolhatnak kórusunknak az érdeklõdõk — akik
között szép számmal akadtak tavaly is városunkból elszármazott ismerõsök, rokonok. Várhatóan az idén is örömteli zenés
találkozóra ad lehetõséget a híres intézmény.
A vasárnapi koncert 11 órakor kezdõdik, és múzeumi belépõvel látogatható.

Módosítás
A kiadottól eltérõen Szalma Anna mesemondó mûsora június
20-án nem 10 órakor, hanem 11 órakor kezdõdik a polgármesteri hivatal dísztermében, a Bogárdi Napok keretében.
Mindenkit szeretettel várunk!

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

14

CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

Nagymama
receptjei
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Beszámoló egy
tévéadás ismétlésérõl

Szárnyasaprólékleves
Hozzávalók: 40 dkg szárnyasaprólék, 8
dkg sárgarépa, 5 dkg gyökér, 2 dkg zeller, 4 dkg zöldborsó, 2 dkg vöröshagyma, 2 ek. étolaj, só, törött bors, petrezselyemzöld.
Az apróra vágott vöröshagymát aranysárgára pirítjuk. Hozzáadjuk az összevágott aprólékot és a kis kockákra vágott zöldséget. Sózzuk, borsot szórunk
bele, és puhára fõzzük.

Rakott csirkemell
Hozzávalók: 60 dkg csirkemell, 60 dkg
gomba, 12 dkg Óvári sajt, 1 ek. olaj, só,
bors, petrezselyemzöldje, pici vöröshagyma.
A csirkemellet kiverjük, sózzuk, és
mindkét oldalát pici olajon megsütjük.
A gombát a vöröshagymával olajon
megpároljuk, ízesítjük sóval, borssal,
petrezselyemmel. A nyers tojást összekeverjük a reszelt sajttal, pici mustárral,
sóval. Az elõsütött húst egy kiolajozott
tûzálló tálba helyezzük, a húsra rátesszük a gombát, az egészet leöntjük a
sajtos tojással, és sütõben rózsaszínûre
sütjük.

Sóskamártás
Hozzávalók: 40 dkg sóskapüré, vagy 60
dkg friss sóska, 2 dl tejföl, 8 dkg liszt, 2
ek. étolaj, só, édesítõszer.
A sóskát az olajon megpároljuk, majd
ha a friss sóska péppé esik össze, felengedjük vízzel, megsózzuk. Tejfölös habarással sûrítjük, jól kiforraljuk. Édesítõszerrel édesítjük. A mirelit sóskát
nem kell olajon párolni.

Parajfõzelék
Hozzávalók: 40 dkg parajkrém, 4 dl tej,
8 dkg liszt, 2 ek. étolaj, 1 db zsemle, só,
fokhagyma, bors, pici szódabikarbóna.
A parajt kevés vízben feltesszük fõni pici szódabikarbónával (így szép színe
marad), a zsemlét beáztatjuk a tejbe, és
lepasszírozzuk. Közben a lisztbõl, olajból rántást készítünk. A megfõtt parajhoz adjuk a zsemlés tejet, és a végén a
rántással besûrítjük. Ízesítjük sóval,
borssal, zúzott fokhagymával. Jól kiforraljuk.

Vagy egy fél óra hosszat néztem a televízión a húsz évvel ezelõtt készült felvételt
Nagy Imre és társai újratemetési szertartásáról. A fiatal olvasók kedvéért elmesélem, hogy ez a Nagy Imre az 1956-os forradalom idején miniszterelnök volt, kommunista létére szembefordult a kommunista
diktatúrával, és elvállalta a forradalmi ország vezetését. Szörnyû lett a végzete. Mivel nem volt hajlandó elfogadni a forradalmat tankok ezreivel leverõ szovjet vezetés
követelését, nem mondott le a szovjetek
által ránk erõszakolt Kádár János javára,
1958. június 16-án négy miniszterével
együtt titokban felakasztották, amit csak
másnap adott hírül a rádió. A feltûnés elkerülése végett a testeket a börtönudvaron
ásták el, koporsó helyett dróttal körültekert kátránypapírban. Alkalmas idõben a
hullákat elszállították a köztemetõ legtávolabbi, a nép elõl titokban tartott zugához, és egy gazos helyen ugyanebben a csomagolásban elföldelték. Mivel a testek
helyzetérõl nem tudtak meggyõzõdni, történetesen arccal lefelé kerültek a földbe.
Csak úgy belegurították õket a gödörbe a
kocsi platójáról. Vagy szándékosan ásták
el így õket? Ha igen, akkor a tettesek nemigen érdemlik meg az ember nevet.
Na és a kommunista diktatúra bukása
után, 1989-ben az új államvezetés megkerestette a gazzal borított, rendõrlovak által
megtiportatott, jeltelen sírokat, és az egész
világ döbbent figyelme mellett feltárták a
csontokat. A temetési szertartásra a budapesti Hõsök terén került sor. Alighanem a
magyar történelem leghatalmasabb, negyedmilliós tömege elõtt zajlott le az
ünnepség. Aki nem volt ott, a tévén figyelhette.
Most kedden az egész szertartást újra sugározták. Mint fentebb írtam, egy fél órát
töltöttem a képernyõ elõtt. Hozták az emberek végtelen sorokban a virágokat a koporsókhoz. Csak jöttek, csak jöttek, fiata-

lok, középkorúak, öregek, soványak, kövérek, gyászruhások, világos pólósok. Föltekintettek a ravatalokra, letették a virágot,
mentek tovább.
Milyen sokféleképpen lehet letenni egy
szál virágot! A legtöbben lassan, szertartásosan, kegyelettel helyezték a növekvõ halomra a virágjukat, mások úgy tették le,
mint egy használati tárgyat, kanalat, ceruzát. Láttam valakit, aki egyszerûen ledobta, akárcsak egy ruhadarabot.
Néztem az arcokat. Olyan feszülten néztem, mint a legizgalmasabb játékfilmet.
Olvasni próbáltam az arckifejezésekbõl. A
húsz év elõtti Magyarországot olvastam
ott, mint tényleg egy könyvet. Fõleg azt
szerettem volna kiolvasni, hogy mi hozta
ide, a Hõsök terére ezeket a tízezreket
1989-ben. Szinte a könnyekig meghatott
engem, hogy a magyarok akkor százezer
szám megjelentek egy kegyeleti aktuson,
ahol nem osztottak ingyen csokoládét,
nem lehetett leszállított árú sajtot kapni.
Megértettem, hogy az a temetés egy kegyelmi pillanata volt Magyarországnak,
létezett egy lelkekbõl épült ország.
Ma nincs ilyen országunk, nincs eszme,
melynek nevében ekkora tömeget lehetne
mozgósítani. Akik ott a gyászzenék hangjai mellett szinte eggyé válva, egy hullámhosszon létezve hozták a csokrokat, ma
gyûlöletben élnek.
Tudjuk persze, hogy volt ott több száz titkos ügynök, belügyi alkalmazott, spicli, de
maga a tömeg egy lélekkel gyászolt. Az
arckifejezések komolyak, tûnõdõek voltak.
Egy újabb fél órára el kellett mennem a tévétõl, aztán visszaültem a képernyõ elé.
Még mindig jöttek a virághozók. Végtelennek tetszett a körmenet. Egy semmibe
tûnt Magyarország szertartássétája.
(L. A.)
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Mese a Napról és a Holdról
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás
tengeren is túl, volt egy ország. Ebben az
országban vidáman éltek az emberek: mikor felkelt a Nap, örömmel üdvözölték, s
vidáman dolgoztak. Mikor lenyugodott, s
átadta helyét a Holdnak, õk is nyugovóra
tértek, s édesen aludtak másnap reggelig.
Egyszer azonban a Nap azt gondolta magában: „Olyan jól dolgoznak ezek az emberek, és olyan sok mindent meg tudnak
valósítani, hogy öröm nekik világítani. Látom én, hogy még többet is meg tudnának
tenni, ha nem lenne éjszaka, amikor csak
henyélnek.” És ettõl kezdve sokkal tovább
maradt fenn az égen, a Holdnak alig-alig
hagyva idõt. Az emberek eleinte örültek a
még több napfénynek, örültek, hogy még
többet tudnak alkotni, és nem is hiányzott
nekik annyira a holdfényes éjszaka. Ahogy
azonban telt-múlt az idõ, egyre elcsigázottabbá váltak, a torkuk kiszáradt, mivel a
Nap felperzselte a vizeket. Szárazság, fáradtság és nyugtalanság ütötte fel a fejét
mindenütt. A Hold eközben minden erejével igyekezett visszajutni pályájára, de nem
sikerült neki. Késõbb elküldte követeit, a
holdfény sellõket a Naphoz, hogy jobb belátásra bírja nappali testvérét. A Nap viszont saját fényétõl elvakulva észre sem
vette a szelíd sellõket.
Ekkorra azonban már az emberek sóhajai
és panaszai is az egekig értek. És Isten
meghallgatta jajszavukat. Nyomban elküldött hozzájuk egy hatalmas angyalt, aki
egyik kezében egy mérleget, a másik kezében pedig egy óriási kardot tartott. Amikor
az angyal már jól ismerte az emberek helyzetét, akkor a Naphoz és a Holdhoz fordult. Az egyiket a mérleg egyik serpenyõjébe helyezte, a másikat a másikba.
Elõbb a Naphoz szólt:
— Nap fivérem, mondd, mi a szándékod
azzal, hogy állandóan te akarod birtokolni
az égboltot, és halálra sanyargatod ezzel az
embereket?
— Azt akarom, hogy jól éljenek, mindenük
meglegyen, alkotásaikkal gazdagítsák a világot, s elégedettek legyenek szívükben —
hangzott a Nap válasza.
Az angyal ekkor a Holdhoz fordult:
— Hold nõvérem, mi a te szándékod az
emberekkel?
— Én a lelkemet öntöm beléjük, felüdítem
õket a fáradt nap után, enyhülést és felfrissülést hozok nekik. Az önként jelentkezõket pedig bebocsátom birodalmam rejtett
zugaiba, hogy kincseimet magukkal vihessék a világba. Öntözöm a folyókat, tavakat,
reggeli harmatban fürdetem a rét virágait
— mondta kristálytiszta, ezüstösen csengõ
hangon a Hold.
Az angyal újból a Naphoz fordult:

A Nap
— Nap fivérem, kérlek, tekints most Hold
nõvéredre! Nézd meg õt jól, és mondd el,
miért szereted és becsülöd õt nagyra!
A Nap ráragyogott a Holdra, kicsit gondolkodott, majd zengõ hangon így felelt:
— Tetszik az alázatossága, a szerénysége,
az odaadása, a táplálása és a nyugalma.
Az angyal ezután a Holdhoz intézte szavait:
— Hold nõvérem, most te tekints Nap fivéredre, és te is mondd el, mit tisztelsz, szeretsz benne a legjobban!
A Hold lágy hangon így válaszolt:
— Az éltetõ tüzét, a melegségét, a határozottságát, az erejét. És boldog vagyok,
hogy visszatükrözhetem az õ arany fényét.
Ekkor az angyal így szólt hozzájuk:
— Most tekintsetek egymásra, nyissátok
meg szíveteket egymás iránt! Eddig sokat
viaskodtatok egymással, hogy elérhessétek, amit akartok. Most azonban beláthatjátok, hogy ez a másik nélkül nem sikerült.
Azt is tudjátok már, hogy mindketten az
embereket kívánjátok szolgálni, az õ javukat akarjátok elõmozdítani. Kérlek benneteket, hogy ettõl kezdve kéz a kézben haladjatok utatokon, megõrizve önmagatokat, s befogadva a másikat. Egyesítsétek
erõtöket az emberek javára, éljetek békében, fogjatok össze, így még csodálatosabb
dolgokat adhattok az embereknek, s az
egész világnak! A mérleget itt hagyom figyelmeztetõül, ha valamelyik serpenyõje
kibillenne, akkor azonnal észreveszitek, és
tudni fogjátok, hogyan hozzátok ismét
egyensúlyba.
A Nap és a Hold ezeket a szavakat már
csak messzirõl hallották, mert annyira elmerültek egymás szépségében, és úgy kinyílt a szívük egymás iránt, hogy észre sem
vették, amikor mély szeretettel átölelték
egymást.
És ettõl kezdve a serpenyõk mindig visszataláltak az egyensúlyba. A Nap és a Hold
megfelelõ ritmusban jártak az égen, mindkettõ árasztotta kincseit az emberekre,
akik megnyugodtak, béke, szeretet és
öröm töltötte el õket, hálaénekük pedig az
egeik szállt.
Forrás: internet

A Nap a Naprendszer központi csillaga. Körülötte
kering a Föld, valamint a Naprendszerhez tartozó
bolygók, kisbolygók, üstökösök. A Földtõl körülbelül 150 millió km távolságra van, ami fénysebességgel 8,3 perc. A Nap tartalmazza a Naprendszer
anyagának 99,8%-át, átmérõje 109 földátmérõ.
73,5%-ban hidrogénbõl áll, amely a központjában
zajló magfúzió során héliummá alakul. Az ennek során felszabaduló, majd a világûrbe szétsugárzott
energia nélkülözhetetlen a legtöbb földi élõlény számára: fénye a növények fotoszintézisét, hõje pedig
az elviselhetõ hõmérsékletet biztosítja. Éltetõ ereje
miatt a Nap kiemelkedõ kulturális és vallási jelentõséggel is bír.

A Nap egy G2V színképtípusú csillag, a mintegy 10
milliárd évig tartó fõsorozatbeli fejlõdésének a felénél jár. A fûtõanyagát jelentõ hidrogén elhasználása után, 5 milliárd év múlva vörös óriássá duzzad,
majd a külsõ rétegeibõl planetáris köd képzõdik,
magja pedig magába roskadva fehér törpévé alakul.
Mivel anyagát képlékeny plazma alkotja, a különbözõ szélességi körön levõ területei eltérõ sebességgel forognak; az egyenlítõi területek 25, míg a
sarkvidékek csak 35 naponként fordulnak körbe. Az
eltérés miatt erõs mágneses zavarok lépnek fel,
amelyek napkitörések és – különösen a mágneses
pólusok 11 évente bekövetkezõ felcserélõdésének
idején megszaporodó – napfoltok kialakulásához
vezetnek.

Heti idõjárás
Pénteken még meleg,
nyárias idõjárás várható, majd a délutáni órákban egy hidegfront éri el
hazánkat. Északnyugat
felõl egyre többfelé számíthatunk záporra, zivatarra. A hétvégén és a
jövõ hét elején is változékony, csapadékos és
hûvös idõjárásban lesz részünk. Sokfelé lesz
esõ, záporesõ, zivatar, helyenként jelentõs
mennyiségû csapadékra van kilátás. Csökken a
nappali felmelegedés, fõként a Dunántúlon 20
fok alatt marad a délutáni órák hõmérséklete.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Június 20., SZOMBAT

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 Hétmérföld 9.35 Delta 10.05 Élni tudni kell! 10.35 Készpénz
11.05 MotorVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.05 EgészségABC 12.35 Stílus 13.05 A hetedik testvér 14.30 Cimbora Rózsa és Ibolya – Arany János meséje 15.20 Szarvashiba 15.40 Teknõc a láthatáron
16.10 Miskolci Operafesztivál 16.40 A mi kis városunk
17.10 Therese nõvér 18.05 Therese nõvér.com 19.00
Luxor-sorsolás 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.05 Ötöslottó-sorsolás
20.25 TS – Konföderációs Kupa 22.20 Hírek 22.25
Sporthírek 22.40 TS – Konföderációs Kupa (ism.) 0.25
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infománia 6.25 Ókori
harcosok 6.50 Digimonok 7.10 Kölyökklub 8.45 Disney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 A
dadus 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Ki vagy,
doki? 13.45 Forma-1 15.25 Canterbury esetek 16.15
Pasifaló 16.45 Pokoli küzdelem 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Szökõár 22.55 Zsernyákok akcióban
0.55 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.50 Mókás állatvilág 10.15
414-es küldetés 10.50 Babavilág 11.20 Kalandjárat
11.50 Szurikáták udvarháza 12.15 Hegylakó 13.15
Charlie – Majom a családban 14.15 Száguldó vipera
15.15 GSG 9 – Az elit kommandó 16.20 Grease 18.30
Tények 19.05 Irigy Hónaljmirigy 20.05 Baljós égbolt
21.45 36 – Harminchat 23.45 A bosszú íze 1.35 Se füle,
se farka, avagy a meseírók beájulnak: Szerencsés Jancsi mulatságos története, avagy mi lett a nagy darab
aranyból 2.25 Drága testek 3.15 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.35 Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50
Mese 19.56 Zene 20.04 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ
0.10 Éjszaka

Június 21., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 Mobilvers 9.05 „Így szól az Úr!” 9.10 Engedjétek hozzám…
9.15 Katolikus krónika 9.45 „Krisztus nyomába indulnak…” 10.00 Egyházi naptár 10.10 Örömhír 10.35 Református ifjúsági mûsor 10.45 Mai hitvallások 11.10 Az
utódok reménysége 11.35 Zsidó konyha 12.00 Hírek
12.10 Borús az ég – Bangó Margit énekel 12.40 Szabadlábon Erdélyben 13.10 100 év – Játék a színház
14.00 Katajev: A kör négyszögesítése 15.35 Mobilvers
15.45 Vigyázat, Vadnyugat! 17.55 A vadonban 18.55
Több, mint mozi – Filmmagazin 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.00 TS –
Konföderációs Kupa 22.20 Hírek 22.25 Sporthírek
22.35 TS – Konföderációs Kupa (ism.)
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Receptklub 6.40
Digimonok 7.00 Kölyökklub 8.40 Winx Club 9.05 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 9.25 Star Wars – A
klónok háborúja 9.55 Receptklub 10.15 Játék 11.15
MeneTrend 11.40 Doki 12.00 Híradó 12.05 A dadus
12.45 Red Bull Air Race 13.25 Magyar Autósport-magazin 13.35 Forma-1 16.15 Pasifaló 16.45 Minizsenik
18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 A legenda 22.35 Az
elnök zsoldosa 2.: Végveszélyben 0.25 Portré 1.00
Ments meg!
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 TV2-matiné 10.10 Dokik 10.35 Világszám 11.05
Két testõr 11.35 Stahl konyhája 12.05 Quantum Leap –
Az idõutazó 12.55 Miért pont Brian? 13.50 Flash Gordon 14.50 Smallville 15.45 A kiválasztott – Az amerikai
látnok 16.45 Szélvész nyomozó 18.30 Tények 19.00
Napló 20.00 Flyboys – Égi lovagok 22.45 Horrorra
akadva 2. 0.10 Félelem és reszketés Las Vegasban 2.10
Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda

14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 21.00 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság
reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Június 22., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Süsü, a sárkány kalandjai 9.30
Kincskeresõ kisködmön 9.55 Szomszédok 11.05 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.20 Roma Magazin
13.50 Domovina 14.20 Átjáró 14.50 Pénz-vidék 15.20
Szívtipró gimi 16.10 Bûvölet 17.30 Hírek 17.35 Körzeti
híradó 17.45 Bûvölet 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek
20.10 Beugró 21.10 24 22.00 Hétfõ este 22.35
Memento ’89 22.50 Visszajátszás 23.20 Tûzvonalban
0.15 TS – Motorsport
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.30 Csapás a múltból 16.25 Második
esély 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó 19.05 112 –
Életmentõk 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI:
Miami helyszínelõk 22.15 A szökés 23.20 Senki nem
tud semmit 1.05 Reflektor
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Kvízió délelõtt 10.10 Sztárnyomozó – Ennivaló történetek 10.20
Babar 10.40 Teleshop 11.45 Hotzenplotz, a rabló 13.20
Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Az áruló 16.20 Hal
a tortán 17.25 Rejtélyek kalandorai 18.30 Tények 19.05
Monk – Flúgos nyomozó 20.05 Okosabb vagy, mint egy
ötödikes? 21.10 Rex felügyelõ 22.10 Gyilkos számok
23.10 Különleges ügyosztály 0.05 Tények este 0.35
Játszik még a szív 2.25 A küszöb
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Rongyszõnyeg 13.30 A görög katolikus
egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.15 Közelrõl 15.45
Hétköznapi tudomány 16.15 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

Június 23., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Süsü, a sárkány kalandjai 9.35
Kincskeresõ kisködmön 9.55 Szomszédok 11.05 Fõtér
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.20
Srpski Ekran 13.50 Unser Bildschirm 14.20 Átjáró
14.50 Sírjaik hol domborulnak… 15.20 Szívtipró gimi
16.10 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.45
Bûvölet 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 24 22.00 Kedd este 22.35 Memento ’89
22.50 Tûzvonalban 23.45 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.55 Hannibál – Róma rémálma 16.25
Második esély 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó
19.05 112 – Életmentõk 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 A mentalista 22.20 Gyilkos elmék 0.20
Reflektor 0.40 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10
Kvízió délelõtt 10.10 Sztárnyomozó – Ennivaló történetek 10.20 Babar 10.40 Teleshop 11.45 Kull, a hódító
13.20 Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Az áruló
16.20 Hal a tortán 17.25 Rejtélyek kalandorai 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.05 Okosabb
vagy, mint egy ötödikes? 21.10 Szemtõl szemben 0.10
Kötelezõ ítélet 1.00 Tények este 1.30 Egy borértõ
ember
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely
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11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Rongyszõnyeg 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 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

Június 24., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Süsü, a sárkány kalandjai 9.30
Kincskeresõ kisködmön 10.00 Szomszédok 11.10 Fõtér
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.20
Hrvatska krónika 13.50 Ecranul nostru 14.20 Átjáró
14.50 Kormányváró 15.20 Szívtipró gimi 16.10 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Sporthírek 17.45 Bûvölet 18.45
Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni
nyár 19.55 Sporthírek 20.05 Csináljuk a fesztivált! –
Turné 20.25 TS – Konföderációs Kupa 22.25 Szerda
este 23.00 Memento ’89 23.10 Tûzvonalban 0.05 Õk is
Isten gyermekei
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.30 Agatha Christie: A barna ruhás
férfi 16.25 Második esély 17.25 A harc törvénye 18.30
Híradó 19.05 112 – Életmentõk 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Szexi fiúk 23.20 Tengerparti diliparti
1.00 Reflektor 1.20 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20
Kvízió délelõtt 10.20 Sztárnyomozó – Ennivaló történetek 10.30 Babar 10.45 Teleshop 11.50 14 óra 13.20
Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Az áruló 16.20 Hal
a tortán 17.25 Rejtélyek kalandorai 18.30 Tények 19.05
Monk – Flúgos nyomozó 20.05 Okosabb vagy, mint egy
ötödikes? 21.10 Doktor House 22.10 Szellemekkel suttogó 23.10 A médium 0.10 20 év – Beszélgetések Bárdos Andrással 0.40 Tények este 1.10 Bosszúálló
ragadozó
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Rongyszõnyeg 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.26 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Június 25., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Süsü, a sárkány kalandjai 9.35
Kincskeresõ kisködmön 9.55 Szomszédok 11.05 Fõtér
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.15
Slovenski Utrinki 13.50 Együtt 14.20 Átjáró 14.50
Múlt-kor 15.20 Szívtipró gimi 16.10 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.45 Bûvölet 18.45 Életképek
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55
Sporthírek 20.05 Csináljuk a fesztivált! – Turné 20.25
TS – Konföderációs Kupa 22.25 Csütörtök este 23.00
Memento ’89 23.10 Tûzvonalban 0.00 Koncertek az
A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.30 Szerelmi leckék hitetleneknek
16.25 Második esély 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó 19.05 112 – Életmentõk 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.20 Európai idõ EU-Magazin 23.40 Reflektor 0.00 Asszonymaffia 0.35 Infománia 1.05 Egy letûnt világ
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények
reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Kvízió délelõtt 10.10 Sztárnyomozó – Ennivaló
történetek 10.15 Babar 10.35 Teleshop 11.45 Perry
Meson: A show-nak folytatódnia kell 13.20 Kvízió
14.20 Mentõhelikopter 15.20 Az áruló 16.20 Hal a tor-
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tán 17.25 Rejtélyek kalandorai 18.30 Tények
19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.05 Okosabb
vagy, mint egy ötödikes? 21.10 Szakítani tudni
kell 22.50 Jericho 23.50 Tények este 0.20 Csillagkapu: Atlantisz
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 világ 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.23 Rongyszõnyeg 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45
Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.27 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Június 26., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Süsü, a sárkány kalandjai 9.35 Kincskeresõ kisködmön 9.55 Szomszédok 11.10 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.20 Körzeti magazin
14.10 Közlekedõ 14.20 Átjáró 14.50 Záróra 15.40
Blues – Jazz Fusion 16.10 Kisváros 17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradó 17.45 Szezon – Kapcsolódjunk ki! 18.15 Bûvölet 18.45 Életképek 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 A vadon bûvöletében 21.05 24 22.00
Péntek este 22.35 Memento ’89 22.45 Tûzvonalban 23.40 Az õsforrás
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05
Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.50 Õsapák
apró hõse 16.25 Második esély 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó 19.05 112 – Életmentõk
20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Dr. Csont
22.20 A rejtély 23.30 A fõnök 0.30 Reflektor 0.45
Itthon 1.10 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25
Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája
9.05 Babapercek 9.10 Kvízió délelõtt 10.00 Sztárnyomozó – Ennivaló történetek 10.05 Teleshop
11.30 Maszk 13.20 Kvízió 14.20 Mentõhelikopter
15.20 Az áruló 16.20 Hal a tortán 17.25 Rejtélyek
kalandorai 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos
nyomozó 20.05 Okosabb vagy, mint egy ötödikes? 21.10 90210 22.10 Álomgyári feleség 23.10
Pókerstars.hu 0.15 Tények este 0.45 Hõsök 1.40
Drága testek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 Az unitárius
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45
Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.26 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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A BOGÁRDI TV MÛSORA SÁRBOGÁRDON
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON,
ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es
frekvencián, valamint az EMW-hálózatán, a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián. FIGYELEM!
Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor alatt olvasható!
Június 20., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Foci: S.bogárd–Lepsény (100’) és Cece–Mezõfalva
(100’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Konrád György
Sárbogárdon (76’), Dr. Makkos Norbert Istenrõl (63’), A
sámán — beszélgetés és film (ism. 30’+67’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Cecei nyolcadikosok búcsúja
(55’), Horgászverseny Alsószentivánon (20’), U13: S.bogárd–Martonvásár (40’) és S.bogárd–Dég (40’), Természeti értékeink 9. (40’)
Június 21., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Konrád György Sárbogárdon (76’), Dr. Makkos Norbert Istenrõl (63’), A sámán — beszélgetés és film (ism. 30’+67’)
13.00 Heti híradó 15.00 Dr. Vadai Ágnes a HEMO-ban
(50’), Pedagógusnap Sárbogárdon (40’), Illényi Katica-koncert (ism. 110’) 19.00 Heti híradó 20.00 Dr. Makkos Norbert elõadása 2009. 06. 15. (62’), János passió
(74’)
Június 22., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Cecei nyolcadikosok búcsúja (55’), Horgászverseny Alsószentivánon (20’), U13: S.bogárd–Martonvásár (40’) és
S.bogárd–Dég (40’), Természeti értékeink 9. (40’) 13.00
Heti híradó 15.00 Foci: S.bogárd–Lepsény (100’) és
Cece–Mezõfalva (100’) 19.00 Heti híradó 20.00 Lázár Ervinre emlékezve (ism. 90’), Cecei koszorúcska (ism. 60’)
Június 23., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Dr. Makkos
Norbert elõadása 2009. 06. 15. (62’), János passió (74’)
13.00 Heti híradó 15.00 Lázár Ervinre emlékezve (ism.
90’), Cecei koszorúcska (ism. 60’) 19.00 Heti híradó
20.00 MSZP-sajtótájékoztató (15’), II. Egészségpark

(15’), Sárhatvani találka (35’), Filmszemle (31’), Ballagás a
Mészölyben (30’)
Június 24., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 MSZP-sajtótájékoztató (15’), II. Egészségpark (15’), Sárhatvani találka (35’), Filmszemle (31’), Ballagás a Mészölyben (30’)
13.00 Heti híradó 15.00 Makettkiállítás és elõadás (ism.
45’), Az agresszióról 1-2. (ism. 50’+34’), Ballagás a gimnáziumban 2009 (ism. 60’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle
20.00 Kézilabdatorna (ffi), Futball-évadzáró Sárszentmiklóson
Június 25., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Kézilabdatorna (ffi), Futball-évadzáró Sárszentmiklóson
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 MSZP-sajtótájékoztató
(15’), II. Egészségpark (15’), Sárhatvani találka (35’), Filmszemle (31’), Ballagás a Mészölyben (30’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Dr. Makkos Norbert elõadása 2009. 06.
15. (62’), János passió (74’)
Június 26., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Makettkiállítás és elõadás (ism. 45’), Az agresszióról 1-2.
(ism. 50’+34’), Ballagás a gimnáziumban 2009 (ism. 60’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Dr. Makkos Norbert elõadása 2009. 06. 15. (62’), János passió (74’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 MSZP-sajtótájékoztató (15’), II.
Egészségpark (15’), Sárhatvani találka (35’), Filmszemle
(31’), Ballagás a Mészölyben (30’)
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban
adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében:
Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06
(22) 503 259, 06 (20) 9440 445!

A BOGÁRDI TV MÛSORA CECE TÉRSÉGÉBEN
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden
programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93,25
Mhz-es frekvencián.
Június 18., Cs: (9-14 óra között mûsorfrissítés) 14.00
Cece–Mezõfalva foci (103’), Sárbogárd–Lepsény foci
(102’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Dr.
Makkos Norbert beszél Istenrõl (59’), Sorskérdéseink –
4. (36’), Tubanégyes Hantoson (ism. 61’)
Június 19., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
A cecei nyolcadikosok búcsúelõadása (54’), Konrád
György a könyvtárban (80’) 13.00 Heti híradó 14.00 Dr.
Makkos Norbert beszél Istenrõl (59’), Sorskérdéseink –
4. (36’), Tubanégyes Hantoson (ism. 61’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Horgászverseny
Alsószentivánon (26’), Dr. Vadai Ágnes államtitkár Sárbogárdon (52’), Bogárdi pedagógusnap (41’)
Június 20., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Cece–Mezõfalva foci (103’), Sárbogárd–Lepsény
foci (102’) 13.00 Heti híradó 14.00 Természeti értékeink
– 9. (35’), U13: Sárbogárd–Martonvásár (44’), Sárbogárd–Dég (43’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 A cecei nyolcadikosok búcsúelõadása (54’), Konrád György a könyvtárban (80’)
Június 21., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Természeti értékeink – 9. (35’), U13: Sárbogárd–Martonvásár (44’), Sárbogárd–Dég (43’) 13.00 Heti híradó

14.00 Horgászverseny Alsószentivánon (26’), Dr. Vadai
Ágnes államtitkár Sárbogárdon (52’), Bogárdi pedagógusnap (41’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Dr.
Makkos Norbert beszél Istenrõl (59’), Sorskérdéseink – 4.
(36’), Tubanégyes Hantoson (ism. 61’)
Június 22., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 A
cecei nyolcadikosok búcsúelõadása (54’), Konrád György
a könyvtárban (80’) 13.00 Heti híradó 14.00 Cece–Mezõfalva foci (103’), Sárbogárd–Lepsény foci (102’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Természeti értékeink – 9. (35’), U13: Sárbogárd–Martonvásár (44’), Sárbogárd–Dég (43’)
Június 23., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Dr. Makkos Norbert beszél Istenrõl (59’), Sorskérdéseink
– 4. (36’), Tubanégyes Hantoson (ism. 61’) 13.00 Heti híradó 14.00 Természeti értékeink – 9. (35’), U13: Sárbogárd–Martonvásár (44’), Sárbogárd–Dég (43’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Horgászverseny
Alsószentivánon (26’), Dr. Vadai Ágnes államtitkár Sárbogárdon (52’), Bogárdi pedagógusnap (41’)
Június 24., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Horgászverseny Alsószentivánon (26’), Dr. Vadai Ágnes államtitkár Sárbogárdon (52’), Bogárdi pedagógusnap
(41’) 13.00 Heti híradó 14.00 A cecei nyolcadikosok búcsúelõadása (54’), Konrád György a könyvtárban (80’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Cece–Mezõfalva foci (103’), Sárbogárd–Lepsény foci (102’)

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
LEKNER KEGYELET
Temetkezési Szolgáltató Kft.
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 30 435 9021
ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602
AKÁC és EGYÉB kemény TÛZIFA eladó.
Telefon: 06 30 9470 899

Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1760 Ft/q, cser kugli akáccal 1770 Ft/q,
cser aprított 1800 Ft/q, cser aprított akáccal
1800 Ft/q, akác tûzifa kugliban 2010 Ft/q, akác
tûzifa aprítva 2040 Ft/q. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható. Telefon: 06 (30) 986 2623.
Eladó egy pár 10 cm-es, 60 W teljesítményû
Magnat hangszóró, egy trapéz alakú mélyláda,
30 cm-es Jensen hangszóróval, egy Clarion
4x51 W-os, CD-s autórádió. Érdeklõdni: 06 (30)
386 4133.
Sárbogárdon nádfedeles vályogház 2.3 millió
forintért eladó. A ház 735 m2-es telekkel bekerített állapotban, összközmûvel, a Kígyó u. 18.
szám alatt található. 06 (30) 296 3375, 06 (1)
250 7540.
Lakás kiadó. 06 (30) 3302 615. (306625)

OLCSÓN, felújított,
CSALÁDI HÁZ eladó.
Utolsó lehetõség szocpol. kihasználására.
Hitelben segítünk!
06 20 4999 228

Tûzifa eladó! Aprított cser, tölgy, akác. Ingyenes házhoz szállítással. 06 (30) 720 9100, Horváth Sándor, Tamási. (306974)
Sárbogárd központjában, téglaépületben elsõ
emeleti, erkélyes, 80 m2-es lakás eladó. 06 (20)
216 7202, 06 (30) 9941 332.

FODRÁSZAT! Sárbogárd központjában
(gyógyszertárral szemben)

Ház (138 m2) eladó Sárbogárdon. 14, 8 M. 06
(70) 3356 413. (306299)

Markóné Horváth Veronika.
06 30 500 3613

Nyári szünetben, tanév alatt zongora- és szintetizátortanítást vállalok 6 éves kortól Sárbogárdon és környékén. Mûvésztanár: 06 (30) 2983
862. (306298)

ANGOL NYELVTANFOLYAMOK
2009. július 10-étõl
a SÁRBOGÁRDI GIMNÁZIUMBAN.
700 Ft/tanóra. (Bodokiné)
Horváth Veronika 06 (70) 376 5261.

Családi ház eladó 06 (30) 330 2615. (306625)
Németjuhász kölyök kiskutyák eladók. 06 (20)
278 8208. (305348)
Sárbogárdon, Iparban 250 négyszögöl szõlõ
présházzal eladó vagy kiadó. 06 (30) 414 6861.
(306397)

GABONAFELVÁSÁRLÁS
az Alba Molaris Kft.-nél
miklósi malom, Köztársaság út 189.
06 20 964 8496
Multinacionális pénzügyi rt.
3 fõ ÉRTÉKESÍTÉSI PARTNERT KERES.
Induló jövedelem 200.000 Ft/hó,
díjmentes képzési rendszer.
Feltétel: felsõfokú végzettség vagy
érettségi. Jelentkezés önéletrajzzal:
acsm@ing.hu,
telefon: 06 30 457 2822
ÓRA-ÉKSZER! ARANY-EZÜST!
CERTINA-CASIO-VEKTOR ÓRÁK.
Sárbogárd, Ady E. út 89.

Földszinti, egyszobás lakás eladó-kiadó. 06
(30) 819 2563. (306033)
Sárbogárd központjában lakás eladó. 06 (30)
354 4825. (306030)
Balatonszabadi-Sóstón nyaraló kiadó. 06 (70)
330 9955. (306998)
Albérlet kiadó. 06 (20) 515 5922.
Családi ház kiadó. 06 (30) 330 2615.
Ady-lakótelepen lakás eladó. 06 (20) 442 1169.

Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) 437
4869. (306430)
Házak külsõ szigetelését, festését vállalom. 06
(20) 232 3852. (306430)
Árpád-lakótelepen lakás kiadó. 06 (70) 615
6120. (306134)
Árokvágást vállalok. Telefon: 06 (30) 732 0220.
(018189)

Eladó megkímélt mózeskosaras és sport babakocsik, fürdetõ szekrény, hordozó-, etetõülés,
autósülés, átalakítható kiságy baldachinnal. 06
(20) 429 4482.
Albérlet kiadó Árpád-lakótelepen. Telefon: 06
(30) 685 3770. (306150)
Albérlet kiadó. 06 (30) 9392 157. (306147)
220 V-os levegõkompresszor eladó. Sárbogárd,
Szent István u. 18. 06 (30) 532 6170.
Groupama Garancia Biztosító Zrt. üzleti munkatársat keres, alkalmazotti munkaviszonyba. 06
(30) 382 7209. (306167)
Kiadó az Árpád-lakótelepen kétszobás lakás. 06
(70) 6156 120. (306231)
Alumíniumredõny, mûanyagredõny, reluxa! 06
(30) 507 3344.
Jelzáloghitelek, felmondott hitelek, végrehajtás alatt lévõ hitelek kiváltása, osztrák hitelek.
06 (70) 234 2674. (306225)
Sárbogárd központjában parasztház, valamint
Tason üdülésre alkalmas faház olcsón kiadó. 06
(20) 213 3184. (306224)
Alsószentivánon háromszobás, összkomfortos
családi ház eladó vagy sárbogárdi, Ady-lakótelepi lakásra cserélendõ. 06 (30) 3038 753.
Ajtók, ablakok óriási akcióban, elérhetõ áron. 06
(70) 234 2674.
Árpád-lakótelepen felújított lakás eladó. 06
(20) 451 1128. (306450)
Ady-lakótelepen lakás eladó. 06 (30) 2099 371.
Kecskegidák eladók. 06 (30) 292 3308. (306449)
Munkatársakat keresünk irodai értékesítésre –
akár heti 40.000 Ft jövedelem. 06 (30) 916 9495
(péntektõl hívható). (306446)

Lakás kiadó vagy eladó Árpád-lakótelepen. 06
(70) 313 6917.

Tamásiban, a fürdõhöz 1 km-re zártkerti ingatlan kis épülettel eladó. Telefon: 06 (30) 631
5517. (306441)

Sárszentmiklós központjában négyszobás gázfûtéses családi ház sürgõsen eladó. 06 (70) 228
3590, 06 (25) 460 831.

Személyi kölcsön mindenkinek. 06 (70) 234
2674.

Fûkaszálást vállalok 06 (30) 465 8176. (306139)

50 %-os akció az Arabella cipõboltban.

Összkomfortos kis kertes ház (közel a
LIDL-hez), olcsó rezsivel kiadó, 2 havi kaucióval,
csak hosszú távra! 06 (30) 242 8698. (306136)

Elõnevelt TETRA-H (barna) csirke elõjegyeztethetõ július 10-11-re. Tinódi u. 52. 06 (30) 384
2294.
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MEZÕFÖLD
Gimnázium és Szakiskola
Tanuljon nálunk, legyen több általunk!
A 2009/2010-es tanévben elindítjuk a felzárkóztató szakiskolai képzésünket, melyre a következõ végzettséggel rendelkezõ fiatalok jelentkezhetnek:
akiknek nincs általános iskolai végbizonyítványuk, de a 15. életévüket
2009. december 31-éig betöltik, vagy akik elvégezték a 8. osztályt, de nem
tanultak tovább, vagy akik nem szándékoznak megszerezni a 8. évfolyamot, ezért elõkészítõ felzárkóztató oktatásban vehetnek részt.
Oktatási forma: a felnõttoktatás nappali munkarendje szerint.
Elõny a képzésünkre jelentkezõknek, hogy jár a családi pótlék ezen képzés
ideje alatt, amíg nem töltik be a 23. életévüket.
A képzés végén mindenki megkapja a szakiskolai végbizonyítványt a 10.
osztályról, mellyel bármelyik szakmunkásképzõben a 11. osztályba felveszik.

Szeretettel várjuk nem tanköteles korú tanulóinkat iskolánkba
* gimnáziumi esti tagozaton (3 év, 10-12. évfolyam)
Iskolarendszeren kívüli képzéseink:
* pénzügyi-számviteli ügyintézõ (180 óra)
* mérlegképes könyvelõ (vállalkozási szak) (400 óra)

A képzés helye:
Sárbogárd, József Attila u. 14. - Mészöly Géza Általános Iskola
Jelentkezés: 2009. június 30-ig a helyszínen
Toldi Lászlónénál – 06 (25) 508 751, illetve folyamatosan
Novák Ildikó iskolatitkárnál – 06 (20) 239-7525
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Nyílt
tér
Gondolkodjunk!
Beszélgetek emberekkel. Egy idõsebb néni mondja: „Én biztos, hogy X.Y.-ra adom
a szavazatom, mert leaszfaltozták az utcánkat.” A másik ismerõsöm mondja: nem
ért semmit a testületi ülésen történtekbõl,
mert mindent rövidítenek. Leginkább
minket meg!
Nézzük meg a legutóbbi testületi ülésen
történteket. Képviselõink akkor a legveszélyesebbek, ha konszenzus van közöttük, mert az egyetértés mögött komoly
milliók húzódnak ki a zsebünkbõl.
Senkinek ne legyenek kétségei: már elkezdõdött a helyi választási kampány, a helyezkedések. Egyesek fát ültetnek, szemetet szednek, ingyen ebédet osztanak, az aktuális vakításként Sárbogárdi Napokat
szerveznek, mások párttal határolódnak el
azért, hogy „függetlenként” indulhassanak.
Jelentkezzen nálam az a sárbogárdi állampolgár, akinek feltûnt, mi történt az elmúlt
ülésen azon kívül, hogy nem ölték egymást
a képviselõk, „jópofiztak”, bûbájosnak
tûntek! Egy-két esetben úgy tûnt, mintha
humoruk is lenne.
Szabad a gazda, elárulom! A polgármester
lányos zavarában véletlenül elmondta,
hogy a kötvény-kibocsátásos bulinak vannak pluszköltségei, amit — egy képviselõ
szívózása után — vállaltak. Vannak fejlesztési hiteleink, szerintem ebbõl épülnek
az utak, meg a „leverhetõ” ígéretek. Aztán
(bár egyik helyi média sem reklámozta külön, de) az elmúlt ülésen „suttyomban”
közbeszerzési eljárást írtak ki 76 millió Ft
hitel felvételére (Szent István út felújítása,
Hantosi út felújítása, központi iskola tetõszigetelése, tornacsarnok bõvítése stb.).
Ami érdekes: a hitelfelvétel tervezett idõpontja 2009. szeptember, a visszafizetés
idõpontja 2012. szeptembertõl 2024. szeptemberig.
Felteszem a kérdést: hol lesznek ezek a
szerencsétlenek 2024-ben? Megválaszolom a kérdést: itt, ha mi, hülyék, megválasztjuk õket!
Mert hogy mi még itt leszünk, az biztos,
már csak „kiszúrásból” is, de egy csomó
adóssággal a nyakunkban, amit a városvezetésnek, és ezeknek a bûbájos, egészségtelenül élõ, konszenzusos képviselõknek
köszönhetünk meg. Amint
lesz rá alkalmam, el nem
mulasztom!
Csibegép
(Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Kérdezték
Parlagfû

Közeledik
a parlagfûszezon

társammal együtt inkább mást javasolnék.
Ez az S kanyar balesetveszélyes. Sok baleset történik itt. Mivel végig záróvonal van
ezen az alig 200 méteres szakaszon, kérjük,
hogy létesítsenek a járda mellett egy kerékpársávot a kerékpárosok biztonsága és
a gépjármûvek gyorsabb haladása érdekében. Egyébként a sárga virágok a kerékpárutat is szegélyezhetik.
Név és cím a szerkesztõségben

Közmunka így?

A Videoton gyár melletti hobbikerteknél,
a lõtér felé, nagy területen nõ a parlagfû.
Most kellene lekaszálni, mert ha már virágzik, akkor késõ.
Név és cím a szerkesztõségben

Sárga virágok
A legutóbbi sárbogárdi testületi ülésen dr.
Szabadkai Tamás javasolta, hogy a vasúti
átjáró elõtti S kanyarnál lévõ zöld területet
parkosítsák, és ültessenek az út mellé sárga virágokat. Mint buszvezetõ, sok sofõr-

Mindenkit felháborít, aki látja, hogy az önkormányzat rengeteg embert alkalmazott
közmunkára, de rendes munkát nem adnak ezeknek az embereknek. Csapatostól
üldögélnek a lakótelepen, parkokban. Némelyik úgy ki van öltözve, mintha bálba készülne. Pedig volna munka, de azt ki végzi
el? Az árkokat kiáshatnák például. Csak
lejáratják a munkát és ezeket az embereket, meg az önkormányzatot is azzal, hogy
az egyik ott köpködi egész nap a szotyolahéjat, a másik meg összekotorja utána.
Arra van tenger pénz, hogy embereknek
látszatmunkáért többet fizessenek, mint a
minimálbér, arra nincs, hogy azoknak,
akik elvesztették a munkahelyüket, valódi
termelõmunkát adjanak?

Sárszentmiklóson

Gráczer Imrénét
(Takács Máriát)

83. születésnapja
alkalmából
sok szeretettel köszönti
lánya, Marika, veje, Lajos,
unokái:
Lali, Attila, Csaba és felesége, Szilvia

Zsebõk Laurának
3. születésnapja alkalmából
(Sárbogárd, Posta u. 15.)
„Mikor megszülettél, ünnep volt az égen,
megkérték az angyalok a jó Istent szépen,
legyen ez a gyermek mindannyiunk kincse,
élete útját boldogság, egészség, szerencse kísérje!”
Sok boldog szülinapot és névnapot néked!
Kívánja Zsebõk mama és Zsebõk papa

Név és cím a szerkesztõségben

