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únius 20-án, szombaton
tartottuk a tanévzáró
ünnepélyt és a ballagást a
Sárszentmiklósi Általános
Iskolában.
A 2008/2009-es tanévben
476 tanuló elevensége töltötte be az iskolánkat. A 18
tanulócsoportból 6 iskolaotthonos, kettõ napközis
formában, az egész napos
rendszerben tanult. Egyéni foglalkozásokon a felsõsök egy tanulószobán kaphattak segítséget a másnapi felkészüléshez.
A tanórákon változatos
formákban ismerkedtek a
tananyaggal.
(Folytatás a 4. oldalon.)

KÉK HÍREK
Ütközésbõl nyaksérülés

Tanévzáró és ballagás
Sárszentmiklóson

Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ június 17-én, szerdán, este szenvedett baleset Sárbogárd központjában, amikor autójával megállt a zebránál, hogy egy kerékpárját toló gyalogos átkelhessen az úttest
túloldalára. Ekkor rohant bele autójába
hátulról egy másik gépkocsi, amit egy szolgálatba igyekvõ börtönõr vezetett. A képviselõ az ütközés következtében nyakcsigolya-sérülést szenvedett.
A sérült országgyûlési képviselõt tûzoltók
emelték ki autójából, majd a mentõk a székesfehérvári kórház ambulanciájára szállították.
Az elõzetes megállapítások szerint a képviselõ kocsijának hátulról ütközõ gépjármû vezetõje nem tartott megfelelõ követési távolságot.

Fának ütközött, meghalt

Sárszentmiklós
dobogón
(Írásunk a 11. oldalon.)

A bajnokok köszöntése
(Írásunk a 10. oldalon.)

Június 22-én 16.20-kor Mezõfalva felé tartott Nagyvenyim irányából egy Peugeot
307-es, 31 éves, sárbogárdi sofõrjével, amikor feltehetõen nagy sebessége miatt elveszítette uralmát a jármû felett, és az úttestet elhagyta. Az elsõdleges vélemény szerint a jármû kb. 100 km/órás sebességgel,
fékezés nélkül csapódott egy fának. Az ütközés következtében a fiatal sofõr kirepült
a jármûbõl, és sérüléseibe a helyszínen belehalt.

Késsel üldözték
Június 23-án 22.25-kor egy sárosdi férfit és
román állampolgárságú társát fogták el a
járõrök. A gyanú szerint Sárosdon, a Dózsa György utcában megtámadtak egy
helybéli férfit, és az egyikõjük megvágta
késsel a bántalmazott ujját, majd üldözõbe
vették a sértettet, de nem érték el.
FMRFK
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Szabadkõmûvesek Dégen
A Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága és a
Magyarországi Nagyoriens Szabadkõmûves Egyesület június 20-án, szombaton, a
nyári napforduló ünnepén, a Múzeumok
Éjszakája országos rendezvénysorozat keretében a dégi Festetics-kastélyban és
parkjában rendezett örömünnepre invitált
minden érdeklõdõt.
A rossz idõ ellenére nagyon sokan voltak
egész nap. A látogatók bejárhatták a gyönyörû, angol mintára épített, hatalmas
parkot, körülsétálhatták a tavat, s megismerkedhettek a legnagyobb titokkal, amit
ez a kastély rejt: a kastély szabadkõmûves
múltjával.

A gyerekekre is gondoltak a szervezõk,
mert volt papírsárkány-reptetés is a parkban. A kicsik és nagyok maguk is készíthettek segítséggel sárkányokat.
A hányatott sorsú kastélyt és annak parkját több éves munkával újították fel, s létesült termeiben múzeumi kiállítóhely. Jó
tudni, hogy Dégen található Magyarország
egyik legszebb — és egyetlen látogatható
— klasszicista kastélya, amelyet hazánk
legnagyobb angolparkja ölel körül. A kastélyhoz sok legenda fûzõdik, a magyarországi szabadkõmûvesség titkos központjaként emlegetik. Bár nem maradtak fenn
bizonyítékok rejtélyes gyûlésekrõl, az tény,
hogy több mint egy évszázadon át a kastély
falai között õrizték a hazai szabadkõmûvesek titkos levéltárát, s az építtetõ, Festetics
Antal is szabadkõmûves volt.
A kastély 1810 és 1815 között az ország leggazdagabb köznemese, Festetics Antal
(1764–1853) császári és királyi kamarás
megbízásából épült, aki a tervezéssel az általa már korábban is foglalkoztatott neves
építészt, a magyar klasszicista építészet kiemelkedõ képviselõjét, Pollack Mihályt
(1773–1855) bízta meg.
A kastély park felõli homlokzata a Magyar
Nemzeti Múzeum épületére emlékeztet

— nem véletlenül, hiszen a neves építész
volt mindkét épület tervezõje, a szabadkõmûves páholy tagjaként. A múzeum történelmi nevezetességû lépcsõjével ellentétben azonban Dégen nem lépcsõ, hanem
kavicsos rámpa vezet a kastély fõbejáratához. A rendhagyó építészeti megoldások
közé tartozik az is, hogy az ovális dísztermet nem az épület központi részén, hanem
annak sarokszobájában alakították ki. Ezzel átellenben pedig a szintén ovális alaprajzú, ám intim méretû grófnõi fürdõszoba
bújik meg.
A látogatók Alföldi Gábor tájépítész tárlatvezetése mellett ismerkedhettek meg a
kastély múltjával, a szabadkõmûves emlékekkel. A tárlatvezetés alatt a QARTETT
vonósnégyes Haydn- és Mozart-darabokat
adott elõ, ezzel teremtve meg a hely XIX.
századi hangulatát.
A tükörteremben a szabadkõmûves nagypáholy jelenlegi tagjai, köztük Dávid András nagymester beszéltek a szabadkõmûves mozgalom múltjáról, jelenérõl. A titkokról ugyan kevés szó esett, de a jelképek
értelmezésében járatos figyelmes látogató
sok mindent megtudhatott errõl a múltról.
Sajnos a kastély melletti, fantasztikus ábrákkal teli kõkertbõl csak töredékek ma-

radtak fenn, mert barbár kezek a kommunizmusban jórészt szétdúlták azt. Megmaradt azonban egy szabadkõmûves keresztet formázó sétaút a nyolcágú csillagokkal.
E csillagoknak mágikus, kultikus jelentésük van. S a jelek ott rejtõznek a tükörteremben, de még a túloldali, kör alakú kupolás szoba is tudna a régi titkokról mesélni.
A grófi temetõt két ágra választott patak
fogja közre. Különös hangulata van ennek
a temetõnek. A temetõdombra egy vad
mocsáron átlábalva, egy kis fahídon lehet
bejutni. A temetõben is ott van az árulkodó szabadkõmûves kõkereszt, s aki ért a
Föld idegáramvonalainak föltérképezéséhez, megtapasztalhatja akár egy lengyel
pálcával, hogy itt két Szent György-vonal
keresztezi egymást egy csillagpiramist alkotva. S a hajdani építészek ehhez nagyon
értettek, hiszen akkoriban nagy jelentõséget tulajdonítottak ennek, s tudták, hogy
ilyen helyre templom vagy temetõi kápolna, sírbolt építhetõ.
A kastély egyik termében is ott láthattuk
egy kis asztalon a kinyitott Bibliát, s rajta a
szabadkõmûvesek jelképeit: a körzõt és a
szögmérõt, s meglepetéssel olvastuk,
mennyi híres magyar volt tagja a szabadkõmûves nagypáholynak, köztük Ady Endre,
Bernáth Aurél, Martinovics Ignác, Ravasz
László református püspök, Szent-Györgyi
Albert, Tamási Áron, Türr István, Móra
Ferenc, Márai Sándor, Liszt Ferenc, s még
Kossuth Lajos is.
Estefelé az érdeklõdõk elhelyezték üzeneteiket egy idõkapszulában, mely 100 évvel
késõbbi utódainknak õrzi meg a dégi rendezvény üzenetét.
S mivel Szent Iván éjszakája volt, a kastély
kertjében máglyát gyújtottak, azt körülfogva élõláncban megfogták a résztvevõk
egymás kezét, így erõsítve meg, hogy a szabadkõmûvesek az emberek közti szeretetért, összetartozásért, békéért teszik azt,
amit egyáltalán lehetséges.
Hargitai Lajos
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Köz(meg)hallgatás
Mindössze három lakó jött el a sárbogárdi
képviselõ-testület hétfõ esti közmeghallgatására, plusz a helyi média munkatársai.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ a közmeghallgatás végén elcsípett megjegyzése szerint
„azok jönnek el a közmeghallgatásra,
akiknek panaszuk van — két ember jött
el”.
Ezek szerint mindenki más elégedett…?
Juhász János polgármester köszöntötte a
családias körben összegyûlteket, és foglalta össze a város gazdasági helyzetét. Politikai utalásoktól sem mentes felszólalásában elsõként az országos gazdasági környezetet taglalta röviden, melyben teljesítenie kell az önkormányzatoknak. Mint elmondta: a válságos idõk ellenére jó eredménnyel zárták a tavalyi évet. A korábbi
évek jelentõs összegû forráshiányaival ellentétben 2008. év végére közel 200 millió
forintos pénzmaradványuk lett, ami a
2007-es takarékossági intézkedések hatása. Habár keserûen hozzátette: ezt a megtakarítást elõbb-utóbb valószínûleg el fogja tõlük venni a kormány. Ma még kiegyensúlyozottan gazdálkodnak, de az emelkedõ árak, az infláció és az egyre szaporodó
elvonások egyre jobban ellehetetlenítik
õket. Reményét fejezte ki, hogy hamarosan új kormány lesz, és akkor lehetnek pozitív irányú változások. Mindenesetre õk
próbálnak szinten maradni addig is.
A közmunkaprogram keretében 234 fõt
tudnak foglalkoztatni. Sajnos azonban a
foglalkoztatottak nagy része szakképzetlen. Mivel sokkal több a hölgy, a férfierõt
kívánó munkákra kevés ember jut.
Várhatóan július 24-én nyit a TESCO, ami
plusz munkahelyeket jelent, és árversenyt
indíthat el a városban, ami a lakók számára
kedvezõ.
A polgármester fölsorolta azokat az utcákat is, amelyek megújulhattak, megújulhatnak az idén. 2004 óta több mint 80 utat
tettek rendbe.
Örömmel adta hírül, hogy egy nyertes pályázatnak köszönhetõen 20 millió forintos
támogatással, több mint 20 millió Ft-os önrész hozzáadásával orvosi rendelõket alakíthatnak ki a volt tüdõgondozó épületében.
Pályázatot adtak be többek között a Mészöly Géza Általános Iskola felújítására, a
Hantosi út és a Szent István út aszfaltozására.
A gimnázium és a rendelõintézet a megye
nyertes pályázatai révén szépülhet meg.
A Mészöly tornacsarnokának bõvítésére a
nagy túljelentkezés miatt nem nyertek
pénzt. Nem kaptak támogatást a Zengõ
Óvoda tornaszobájának felújítására sem.
Szóba hozta Juhász János az elutasított városközpont-rehabilitációs pályázatot is,
nehezményezve Szabados Tamás és dr.
Szabadkai Tamás nyilatkozatát, melyet ezzel kapcsolatban a megyei lapban tettek.

Végül úgy zárta szavait: Sárbogárd köszöni, jól van; szemmel láthatóan szépül a város, és azért a fejlesztésekre is jut pénz.
Szakács Benõné, megragadva az alkalmat,
fölhívta a figyelmet: a 25 %-os áfa érinti
sajnos a szociális ellátások díjait is.
Lendvai Gábor szólt a jelenlévõ lakók közül elsõként: A helyi építési szabályzat szerint védett épületek frontját nem lehet
megváltoztatni. A volt Mészöly-kúria tudomásom szerint védett, mégis átépítették. Mit óhajt tenni a testület annak érdekében, hogy ebben változás történjen?
Szakács Benõné: Aki úgy gondolja, hogy
az épület elveszítette így a formáját, annak
megmutatom szívesen, hogy milyen volt és
lett. Amit az épületbõl ki lehetett hozni,
azt megtettük a rendelkezésre álló pénzbõl. Hamarosan lesz egy fából készülõ
kiülõ is a lakók részére.
Szõnyegi Lajos (mûszaki osztály): Nincs
tudomásom arról, hogy védett lenne az az
épület. Az építési hatóság megadta rá az
engedélyt.
Lendvai Gábor: A város idén nem adott be
városközpont-rehabilitációra pályázatot,
pedig lett volna rá lehetõsége. Azt azért ne
hallgassák el, hogy 2000 ember utasította
el azt a pályázatot, nem Szabados és Szabadkai.
A téma kapcsán polémia alakult ki a polgármester és Lendvai Gábor között.
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Majd Nochta Pál szólalt föl: A polgármester országos helyzetet elemzõ szavaival
egyetértek teljes mértékben. A gyermekeim sem fogják megérni, hogy Magyarország olyan legyen, mint például Ausztria.
Tény az is, hogy az önkormányzatoktól
egyre több pénzt vonnak el. Ám vannak
Sárbogárdon olyan dolgok, amik nem a
kormányon múlnak, hanem rajtunk. Nem
értek egyet azzal, hogy a város-rehabilitációs pályázat az MSZP hajója volt, mert az
az ügy arról szólt, hogy a város lakosságának jelentõs része nem akarta a pályázatot.
Ezt a polgármesternek, úgy gondolom,
szimbolikus értékûnek kellett volna vennie. Politikai gondolkodástól független
volt az összefogás. Nem a pályázás ellen
voltak a civilek, hanem annak tartalma ellen. Azon kellene gondolkodni, hogy lehetnek-e olyan közös pontok, amikben a
civilek és a városvezetés együtt tud mûködni. Ne ad hoc jelleggel pályázzanak, fejlesszenek, hanem átgondoltan. Fukuyamát (amerikai filozófus, politikai közgazdász, író — Szerk.) idézem: minden gazdasági összeomlást megelõz egy erkölcsi öszszeomlás. Remélem, eddig nem jutunk el.
Juhász János: Idén azért nincs pályázat,
mert a finanszírozásra nincs forrás. A civilek egyedül a könyvtár épületének eladását vetették föl. Ha nincs önerõ, akkor
nincs mirõl beszélni.
Több kérdés nem lévén a polgármester berekesztette a közmeghallgatást.
Hargitai Kiss Virág

Védett a Mészöly-kúria!
A hétfõi közmeghallgatáson Lendvai Gábor firtatta a Tompa Mihály utcai volt Mészöly-kúria (ma
gondozóház) átalakítását, mivel tudomása szerint
az helyi védettséget élvezõ épület. A mûszaki
osztály részérõl Szõnyegi Lajos, valamint az
Egyesített Szociális Intézmény vezetõje, Szakács
Benõné úgy nyilatkoztak: nincs tudomásuk arról,
hogy az épület védett lenne.
A város honlapján fellelhetõ, Sárbogárd helyi építési szabályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) ktr. sz.
rendelet 135. § (1) bekezdése szerint a település
jellegzetes építészeti és településképi karakterének megõrzése érdekében többek között a Tompa Mihály utcai volt Mészöly-kúria is helyi védelemben részesül, a helyi mûvi érték részét képezi
Sárbogárdon.
A rendelet többi, figyelemre méltó bekezdése így
szól:
(2) A helyi védettségû épületen (helyi mûvi értéken) végzett bármilyen építési munka esetében a
hagyományos homlokzati és tömegarányok, párkány- és gerincmagasságok, nyílásrendek, a nyílások osztása, a homlokzati tagozódás megõrzendõ.
(3) Helyi mûvi érték úgy bõvíthetõ, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása,
utcaképi szerepe ne változzon.
(4) Helyi mûvi érték bontása csak a mûszaki
avultság, életveszélye állapot bekövetkezésekor
lehetséges. A bontási engedély része kell legyen
az épület felmérési és fotódokumentációja.”

Mivel a rendelet módosításai nem érintették a
volt Mészöly-kúria védettségét, így
A MÉSZÖLY-KÚRIA HELYI VÉDETTSÉGET ÉLVEZ
MA IS!
Elgondolkoztató, ha errõl a tényrõl a mûszaki osztály vezetõjének, valamint az intézményvezetõnek „nincs tudomása”, és a „törvényesség õre” is
csak hallgatott ez ügyben.
Nem sok, sõt, egyre kevesebb épület van Sárbogárdon, ami védett. Kétlem, hogy olyan nehéz
lenne megjegyezni õket.
Költséges hanyagság, ha a testület a saját maga
által alkotott rendeleteit nem tartja és tartatja be
szigorúan. Jelen esetben, a fenti rendelkezés szerint, a Mészöly-kúria homlokzatát eredeti állapotának megfelelõen kell visszaállítani, ami plusz kiadás.
A legszomorúbb az, hogy ez sajnos már nem az elsõ ilyen eset Sárbogárdon. Itt valahogy gyakran
esik meg, hogy nem mennek tisztességesen a
dolgok. És nem azzal van a baj, aki a simlisséget
szóvá teszi, hanem azzal, aki azt elköveti, jóváhagyja illetve szemet huny felette.
Elsõsorban ezen kellene változtatni a városatyáknak és a hivatalnak, hogy kellõ tiszteletet és segítséget kapjanak a lakóktól. Akkor talán valóban
szebb és jobb lenne ez a város.
Hargitai Kiss Virág
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Tanévzáró és ballagás Sárszentmiklóson
(Folytatás az 1. oldalról.)
Számukra a „kópéláda” nem egy vicces bábukkal teli dobozt jelent, hanem a feladatmester, a szóvivõ vagy az idõfigyelõ szerepét egy együtt dolgozó csoportban.
A gyerekek nagyon élvezik, ha biológiavagy kémiaórán az interaktív tábla ajtaja
nyitva, mert számukra ilyenkor kezdetét
veszi a számítógépes varázslás. Hirtelen
számos harsányan jelentkezõ kis tudós is
akad, akik határozottan közlik, hogy melyik jelet, gombot nyomjuk meg, merre,
hova kattintsunk.
Mi, pedagógusok 18 pályázatot nyújtottunk be az idén, 8 ebbõl még értékelés alatt
áll, de a nyertesek eredményeképpen közel 16 millió forintot fordíthattunk korszerû eszközökre, programokra, ösztöndíjra.
Köszönöm a kollégáim áldozatos munkáját és fenntartónk támogatását a pályázatoknál!
Ki-ki igénye, érdeklõdése, az otthoni ösztönzés szerint választhatott a tanórán kívüli kínálatból. A kicsik kézmûveskedhettek, sakkozhattak, focizhattak, sokan
angolul tanultak. A nagyok választhattak
francia nyelvet is, kipróbálhatták magukat
újságírásból, sportolhattak, elmélyíthették
számítógépes tudásukat. Sokan jelentkeztek a Violin Mûvészeti Iskola tanszakaira.
Élmény volt látni a drámás csoport vizsgaelõadását, a csaknem száz, színesen forgó-pörgõ néptáncosunk látványos produkcióját. Hangszereseink is több alkalommal
ajándékoztak meg bennünket játékukkal.
A tantárgyi követelményeket tanulóink 98
%-a teljesítette. A szöveges minõsítés szerint 1–3. osztályig magyarból 31-en, matematikából 30-an kiválóak. Az iskolánk tanulmányi átlaga 3,7. Minden tantárgyból
összesen 23-an kapták meg a legjobb értékelést, így õk kitûnõ eredménnyel büszkélkedhetnek. Gratulálunk nektek!
Etelvári Zoltán képviselõ 5.000-5.000 Ftos könyvjutalmat ajánlott fel a magyar, illetve a matematika terén legjobb teljesítményt nyújtó nyolcadikos tanulóinknak. A
Roma Kisebbségi Önkormányzat 10 tanulónk teljesítményét, szorgalmát, igyekezetét jutalmazta egy-egy szép könyvvel. A
tanév során végzett kiemelkedõ tanulmányi, kulturális, sport- vagy közösségi munkájuk, szorgalmuk jutalmaként a Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány jóvoltából
könyvet vehettek át arra érdemes tanulóink, több mint 100-an.
Kedves Gyerekek! A tanulás kötelessége
naponta választás elé állít benneteket, és
kijelöli az utat számotokra. „Az úthoz hozzátartozik az apró és finom dolgok tisztelete. Mindig ismerd fel a pillanatot, amikor
fontos a megfelelõ viselkedés.” (Coelho)
A másik ember, a tudás tisztelete nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megvalósítsd az álmaid, a céljaid.
Az idei tanévben is sok és sokféle verseny
kínálta számotokra a lehetõséget, hogy kipróbáljátok magatokat, megmutassátok

tehetségeteket. Az edzések, a kitartó gyakorlás, tanulás utáni siker õszinte öröm a
felkészítõ pedagógusok számára is. Munkájukat megköszönve sorolom a megyei
versenyeken helytálló legjobbjainkat, köztük a sakkosokat:
Demeter Máté és az 5-6-os lányok a 3., Fekete Katalin a 4., a 7-8-os fiúk az 5., Parnicsán Eszter és Raffai Gergõ a 6. helyet
szerezték meg. Ugyancsak megyei szinten
az ötödikes lányok Tündérrózsa népdaléneklõ csoportja kiemelt aranyra növelte
az idén a minõsítését. Sükösd Gergõ a
Bendegúz anyanyelvi versenyen az elsõvel
azonos pontszámmal 2. lett. Atlétikában
6., teremlabdarúgásban 7. helyet szereztünk. A mezei futóversenyen Sebestyén
Melinda 7., Nagy Krisztián 12. lett. A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulójának élmezõnyébe ismét bekerült 3 tanítványunk: Varga Júlia, Lajtos
Petra és Rapolder Richárd. Kósa Szilárd
érdemelte ki a miklósi iskola legeredményesebb versenyzõje címet a Zrínyi matematikaversenyen, melyet könyvvel jutalmaztak. Nyolcadikosaink és hetedikeseink
az informatika szakkör keretében ECDLvizsgára készültek szövegszerkesztésbõl és
állománykezelésbõl. Két modult 52-en,
egyet 37-en teljesítettek.
Itt szeretném megragadni az alkalmat,
hogy köszönetet mondjak a szülõknek.
Nehéz lenne felsorolni valamennyi adományozót az alapítványi bálon, a játékokat, ajándékokat hozókat, a sok összegyûjtött papírt, a kirándulásokat és mindent,
amivel munkánkhoz, gyerekeik sikeréhez,
öröméhez hozzájárultak. Köszönöm
mindezt! A család, a tágabb közösség öszszetartozása örök erõforrás lehet a válságtól hangos hétköznapjainkban.

Kedves Tanulóink!
A hétfõn kezdõdõ szabad 2,5 hónap se teljék üresen. Június 22-én már indul egy tábornyi gyermek Patcára, július 3-án Bázakerettyére a 2. csoport. A klub júliustól

várja az unatkozó, játszani vágyó gyerekeket pingpongozni, sakkozni, tollaslabdázni, meséket nézni és olvasni. A sárszentmiklósi focipályára hétfõn és csütörtökön 17 órától mehetnek azok, akik szeretnek focizni. Válasszátok a programokat, töltsétek hasznosan a szabadidõt!
Szép nyarat, jó pihenést, tartalmas nyári
szünetet kívánok!

Kedves búcsúzó nyolcadikosok!
Tudtátok, készültetek rá, hogy „egyszer
véget ér”, no, szerencsére még nem „a lázas ifjúság”, hanem ez a nyolcadik osztályos tanév. Szétszéled az összeszokott társaság. „Elmúlnak” az óra alatti közös, cinkos–nevetõs összenézések, a jóízû tízóraik
az ebédlõ helyett a tanterem szegletében,
félig takarva, hogy gyorsan el lehessen
süllyeszteni, ha ügyeletes tanár közeledik.
Éreztétek, hogy „sajnos véget ér”, no, nem
„a nyár”, hanem az a szoros kapocs, a napi
találkozások biztos összetartó ereje, ami a
nyolc vagy akár négy év alatt kialakult köztetek. Ezért a szívetek már a 2. félévtõl „valami új csodára várt”, aminek úgy láttuk, a
tanuláshoz egyre kevesebb köze van. Persze, így is lehetett azért 96 %-os magyar- és
80 %-os matekfelvételit írni, de csak úgy
mellékesen; kiválóan szóbelizni történelembõl vagy matematikából. A legdicséretesebb teljesítményt, mind a 4 tantárgyból
kiválót az év végi vizsgán Nagy Georgina és
Gebhardt Éva nyújtotta.
Akinek „integetni kell”, mindig visszanéz.
Visszagondol a múltjára, az eltelt órákra,
napokra, évekre. „Ha olyan a múltad, hogy
elégedetlen vagy vele, most rögtön felejtsd
el. Képzelj más történetet az életednek és
higgy benne. Csak azokra a pillanatokra
gondolj, amikor sikerült a terved, és az erõ
majd segíteni fog, hogy elérd, amit akarsz.”
(Coelho) Kívánom nektek, hogy minél
több sikeres pillanatotok legyen. Érjétek
el, amit akartok, amirõl álmodtatok.
Horváth Ferencné igazgató
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Sárbogárdi Napok
A nagy együttesekrõl szólt idén a Sárbogárdi Napok, mivel azokat övezte a legnagyobb érdeklõdés. A Republic nagyszerû
nyitásnak bizonyult — több ezren jöttek el
a koncertre, hogy együtt énekeljék, hallgassák a banda ismert számait. Az idõsebb
korosztályt vonzó, szombati Karthagokoncerten kevesebben voltak a szeszélyes
idõjárás miatt, de az EDDA vasárnapi
bulijának ismét kedveztek az égiek.
Idén a hagyományos megnyitó helyett a
koncertet megelõzõen kívánt jó szórakozást az érdeklõdõknek a polgármester. A
hétvégi, napközbeni programokra a tavalyi évhez hasonlóan, az esõs, hideg idõ miatt kis számú közönség volt kíváncsi, inkább délután élénkült kissé fel az Ifjúsági
park.
Szombaton délelõtt rendkívüli élményben
lehetett része azoknak, akik Szalma Anna
mesemondó elõadását választották, a díszteremben. A fiatal mesemondó csodálatos
népdalokkal is meglepte a jelenlévõket,
sõt, még meg is tanított kettõt. Ízes, erdélyi
nyelvezete, humora még érdekesebbé tette a világ teremtésérõl, valamint a három
fiútestvérrõl és a seregélyekrõl szóló mesét.

A sárszentmiklósi borbarátok legzamatosabb nedûikbõl rendeztek kóstolót a tér
nyugati felén. Szépen felcímkézett üvegekben és kancsókban sorakoztak a borok
az asztalon. Aki bírta, akár mindet megízlelhette. A sátor mellett a borbarátok több
csapata is készített ebédre valót a fõzõversenyre. A fõzõverseny egyébként mindig
sok résztvevõt vonz. A park fás része tele
volt a különféle baráti csapatokkal, és a

bográcsokból szállingózó illatok teljesen
betöltötték a levegõt. Bene is megmutatta
fõzõtudományát egy különleges leves révén.
Az étkek bírái Juhász János, Domján János és Miskolczi István voltak, s úgy ítélték
meg, hogy a legízletesebb falatokat Fischer Attila szervírozta; második lett a borbarátok Rosé csapata, Gili János vezetésével, harmadik pedig Zsikla Zoltánné. A fõzõversenyre a díjakat a Glance Szépségszalon és a Gyõri Gábor Autókozmetika
ajánlotta fel.
E napon állították föl sátrukat a barantások is, Kádár Zoltán vezényletével. A
magyarok történetérõl, népviseletérõl, hagyományairól rendeztek kiállítást, de lehetett színezni is szép, õsi motívumokat, illetve ki lehetett próbálni az íjászkodást. Szívesen láttak mindenkit egy kis beszélgetésre is.
Új egyenpólójukban léptek föl a sörsátor
színpadán a Sárbogárdi Fúvószenekar tagjai, akik népszerû dallamokkal örvendeztették meg a hallgatóságot. Õket a Shamrock fiatal csapata követte, akik hamisítatlan ír zenével, gitárral, fuvolával, hegedûvel, dobbal teremtettek jó hangulatot a sátorban.
Vasárnap délután a sárszentmiklósi néptáncos gyerekek és az alapi néptáncosok
csalogatták a közönséget a nagyszínpad
elé, a Szedtevette zenekar remek muzsikájával.

Nos, a teljesség igénye nélkül így zajlott
2009-ben a XVIII. Sárbogárdi Napok.
Voltak, akik megjegyezték: jó lenne, ha
nem három napba zsúfolva lennének a
programok, hanem úgy, mint régen, egykét hétre leosztva, mert akkor több programra el tudnának menni. Volt, aki azt fogalmazta meg, hogy ha a lakók, civilek
összefogásával, helyi együttesek, mûvészek, alkotók, fellépõk közremûködésével
szerveznék meg a programokat, úgy olcsóbbá tehetõ a rendezvény, és erõsebben
érvényesülhetne a helyi, egyedi jellege.
Én a magam részérõl a helyi kézmûveseket, termelõket hiányoltam, akiktõl, úgy
vélem, nem kellene helypénzt kérni.
Hargitai Kiss Virág
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Tanév végi hírek Ágotáról
A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat Fejér Megyei
Egyesülete földrajzversenyt
szervezett Kálozon, amelyen 8.
osztályos tanulónk, Gõdér Beatrix második helyezést ért el.
A Szia Matek versenyen,
Soponyán, iskolánk csapata —
Gõdér Beatrix, Sánta Gábor,
Lórántffy Laura, Vincellér
Patrik — elsõ helyen végzett.
Sárosdon, egy Ki mit tud? bemutatón Mayer Rózsa a
Titanic dalával nagy közönségsikert aratva második helyezést ért el.
Lányokból álló labdarúgócsapatunk tovább folytatja jó szereplését;
most Tácon, az elsõ nõnapi labdarúgótornán lett aranyérmes. A csapat tagjai:
Brezovszky Beatrix, Berta Klaudia, Gula
Bianka, Mayer Tünde, Mayer Rózsa, Polyák Vivien.
Körzeti atlétikai diákolimpiai eredményeink: IV. k. cs. csapat: Vincellér Stefánia, Mayer Tünde, Berta Klaudia, Polyák
Vivien, Nagy Kamilla — II. helyezés; egyéni: I. Jádi Balázs, II. Polyák Vivien, III.
Berta Klaudia.
Szent István Kupa labdarúgótorna, Káloz: I. Sárszentágota (Zádori Ferenc, László Imre, Jádi Balázs, Heitler Marcell, Virág Ferenc, Berta Klaudia, Sinkovits Gábor, Bazsonyi Zsolt).
Kistérségi asztalitenisz-verseny, Sárszentágota: leányok — I. Nagy Kamilla, II.
Vincellér Stefánia, III. Nagy Renáta; fiúk
— I. Sinkovits Gábor, II. Sánta Gábor, III.
Virág Ferenc (mind sárszentágotai).
Az Ágota Kupa labdarúgótorna gyõztes
csapatai: Tác, Sárszentágota (fiúk), Sárszentágota (leányok).

POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági
bejelentések és
segítségkérések
a polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ
telefonszámon:

06 (30) 6210 651

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben
35 Ft-os áron.

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

Iskolánk 6 csapat részvételével körzeti természeti vetélkedõt szervezett az ágotai erdõben. A versenyen legjobban a seregélyesi és a csõszi csapat szerepelt.
A Sárvíz Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény által szervezett Sárvíz rajzversenyen Bauer Ildikó, Bóka Ferenc, Vincellér
Stefánia, Nagy Renáta és Nagy Kristóf
aranyminõsítést kaptak.
Gõdér Beatrix, Nagy Kamilla és Novák
Alexandra a TÁCI GORSIUM HÉTEN
megrendezett német nyelvû versenyen
nagy fölénnyel elsõ helyezettek lettek.
A seregélyesi 1848/49-es forradalom és
szabadságharc emlékére rendezett történelmi versenyen második lett Novák Alexandra és Gõdér Beatrix kettõse, valamint
harmadik a Zádori Ferenc–Berta Klaudia
páros.
Országjáró kiránduláson az elsõsök Székesfehérváron, a Bory-várban töltöttek el
egy napot, a többi alsó tagozatos a Duna-kanyarba látogatott. A felsõ tagozat a
Balaton-felvidékre utazott, jártunk Szigli-

geten, Balatonedericsen és a fûzfõi bobpályán.
Ballagási ünnepségünkön a következõ tanulók kaptak elismerést:
nevelõtestületi dicséret
— nyolc évi kitûnõ bizonyítványért Nagy
Kamilla, Vincellér Stefánia, Novák Alexandra;
— négy évi kitûnõ bizonyítványért Gõdér
Beatrix;
— sporteredményeiért Jádi Balázs.
Bajkán Lajos-ösztöndíj: Nagy Kamilla,
Vass Vivien, Bönde Viktória, Vincellér
Stefánia, Gõdér Beatrix, Novák Alexandra.
Az intézménytõl elismerõ oklevelet kapott
Milis Katalin, aki az iskolai szülõi munkaközösséget több évig fogta össze.
Az ünnepség végén pedagógusok és tanulók búcsúztak el Erdélyi Ferencné tanítótól, aki 40 éves pedagógusi munkája elismeréséül szolgálati emlékérem kitüntetésben részesült.
Gerse Ferenc, Józsa Gáspár

Felhívás

Felhívás

A Sárbogárdi Kisebbségi Önkormányzat egész napos kirándulást szervez —
kizárólag — hátrányos helyzetû családok és gyermekeik részére. A kirándulás úti célja: Baranya megye (Pécs,
Siklós, Villány, Abaliget).

Felhívjuk elsõsorban roma származású
szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezõ személyek figyelmét, hogy lehetõségük nyílik 2 év alatt érettségi bizonyítványt szerezni. Akit ezen lehetõség érdekel, az az alábbi számokon érdeklõdhet:

Idõpont:
2009. július 4. (szombat).
Jelentkezni a 06 (20) 923 8961-es
telefonszámon Lakatos Péter
ckö-elnöknél lehet.
Kérjük, csak azok jelentkezzenek, akik
biztosan részt tudnak venni! Felesleges
helyfoglalással ne vegyék el másoktól a
lehetõséget a programon való részvételtõl!
Köszönjük!
A szervezõk

06 (20) 403 0881, 06 (70) 650 0059.

Jelentkezési határidõ:
2009. július 20.
Amaro Trajo Kulturális és Szociális Alapítvány
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Ballagás és tanévzáró a cecei iskolában

2009. június 20-án 35 végzõs nyolcadikos
búcsúzott a cecei iskolától. A búcsú során a
végzõsök koszorúval és virágcsokorral
tisztelegtek Illyés Gyula szobránál az iskola parkjában, majd az ünnepségen átadták
az iskola zászlaját az õket követõ hetedikeseknek. Jövõre közülük 25-en érettségit
adó, 10-en pedig szakiskolában folytatják
tanulmányaikat.
Az ünnepi alkalom egyben tanévzáró is
volt, ahol az eredmények számbavétele során a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó tanulók könyvjutalomban részesültek.
Az iskolában 34 tanuló teljesítette kitûnõen a tantervi követelményeket. Az igazgató asszony, Ráczné Pincési Julianna köszönetet mondott azoknak a tanulóknak,
akik a versenyeken való részvételükkel

öregbítették az iskola hírnevét. A tanítványok sok versenyen vettek részt, amelyek
között volt kistérségi, területi, megyei és
országos vetélkedõ is.
Az elsõs Killer Fedószija egyhetes Balaton-parti nyaralást nyert az Apáczai Kiadó
versenyein elért kimagasló eredményéért.
Kacz Kornélia másodikos tanuló ugyancsak az Apáczai Kiadó országos természettudományi versenyén negyedik lett.
A Sajó Károly országos versenyen ötödik
helyet szerzett az Albert Éva, Decsi Viktória, Boros Lilla összetételû csapat. Az említett versenyek mellett több elõkelõ helyet
is szereztek a diákok a megyei és más
megmérettetéseken.
Idén elsõként került átadásra a „Kamasz
Alapítvány” ötvenezer forintos díja, amely

a tehetséges tanulók segítését vállalta magára. A díjat a kuratórium elnöke, Szabóné Várady Katalin adta át Boros Lilla
nyolcadik osztályos tanulónak, aki tartósan magas tanulmányi eredményei mellett
számtalan versenyen sikeresen képviselte
iskolánkat.
Immár hatodik alkalommal adta át a cecei
születésû dr. Menyhárt Ferenc az általa
alapított tanulmányi díjat. A díjat tehetséges, nyolc éven át kiváló tanulmányi eredményû, rászoruló, cecei születésû diák
kaphatja meg. A díj százezer forinttal jár.
Ebben a tanévben Decsi Viktória érdemelte ki a díjat, aki maximálisan megfelelt
a feltételeknek.
Cecei iskola

„Koszorúcska” Cecén
Az idén februárban megrendezett Koszorúcska — sikerének
köszönhetõen — ismét megrendezésre kerül 2009. július
3-án. A gyerekek nem hagyták abba a táncot, tovább ismerkedtek a táncok rejtelmeivel.
2009. június 3-án (pénteken) 20.30-kor kerül megrendezése
a cecei általános iskola tanulóinak közremûködésével a társastánc-bemutató. A program helyszíne a cecei mûvelõdési
ház színházterme. A bemutatót követõen bál kezdõdik, ahol
a gyerekek és a vendégek együtt táncolhatnak.

A községben több évvel ezelõtt komoly hagyománya volt, hogy a
nyár folyamán a nyolcadik osztályból elballagott diákok tánciskolába jártak, és Koszorúcskán mutatták be tudásukat. Ezt a
szép szokást keltik életre a gyerekek. Az általános iskola felsõ
tagozatos diákjai közül alakult egy kis csoport, akik kedvet
éreztek a tánctanuláshoz. A gyerekek egész tanévben tanulták a
különbözõ táncokat nagy lelkesedéssel.
Minden érdeklõdõt nagyon sok szeretettel várunk!
A belépõjegy ára: 500 Ft.
Cecei iskola
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ABA NAPOK 2009
Június 26., péntek
Zenepavilon — 16.55: égi köszöntõ (Tóth Frici); 17.00: ünnepélyes megnyitó (közremûködõk: Abai Pávakör és Citerazenekar, Szamosújvári Néptánccsoport, Csengettyû Énekegyüttes, Sárvíz Fúvószenekar, Aranyalma Néptáncegyüttes), köszöntõt mond Kossa Lajos, Aba Nagyközség polgármestere; 24.00: utcabál a Perfect Party Companyval
Nagyszínpad — 19.30: Irigy Hónaljmirigy; 21.00: Charlie; 23.00: Korda György és Balázs Klári
Kultúr mögötti tér — 24.00: tûzszertartás
Kultúr elõtti tér (gyerekprogramok) — 16.00: Vitéz László (Pályi János bábelõadása)
Kultúr Közösségi Ház — kiállítás a Sárvíz Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 15 éves történetébõl, a korábbi Aba Napok képeibõl,
makettkiállítás
Fórum elõtti tér — Hagyományok Forrása: népmûvészeti, iparmûvészeti vásár és bemutató, kiállítások, elõadóestek, azték tánc, honfoglaláskori
ételek, jurtabemutató, középkori udvar, aurafotózás, médiasátor, Idõ Van, Csürrentõ-koncert és Moldvai táncház
Diszkósátor (a volt Sikoly mellett) — 21.00: retro diszkó
Utca — Civil Szervezetek Udvara (Aba Sámuel Általános Iskola udvara), Hörpintõ sörözõ, Vakegér kocsma, Tök Király sörözõ, Sárvíz fogadó, Ízek
Utcája, borsátor, vidámpark.

Június 27., szombat
Zenepavilon — 13.00: faluebédhez szól a nóta Madarász Katalin és Bokor János nótaénekesekkel; 14.00: „Csajok” ének- és táncegyüttes Fehér
Sándor közremûködésével; 15.30: Badár Sándor-kabaré; 16.30: „Húzzad csak kivilágos virradatig” (a Maya Trió operettmûsora); 17.30: Sivatag
Rózsái hastánccsoport bemutatója; 23.30: Nur Dahab (Arany Holdfény) hastánccsoport mûsora; 24.00: utcabál a Coco-Loco zenekarral
Nagyszínpad — 19.00: Kiscsillag; 21.00: Quimby; 23.00: Black Angels (tûzzsonglõrök)
Kultúr elõtti tér — 9.00: kézmûves-foglalkozás az Abai Gimnázium és Kollégium pedagógusaival; 11.00: gyerektáncház, makettkiállítás; 14.00:
filmvetítés (ABA feeling, Nomád Pláza — Három vándor)
Fórum elõtti tér: elõzõ napi programok, valamint Carmina Danubiana, MMNV Társulat, The Flight Recorders, Sicitur Adastra, Blues For Sale;
19.00: élõ zene Õrsi Istvánnal, 20.00: mulatós zene Rupp Istvánnal a Hörpintõ sörözõben, 21.00: retro diszkó a Vakegér kocsmában
Sport — 7.00: horgászverseny (Domján-horgásztó); 9.00: Aba Kupa nagypályás labdarúgótorna (focipálya), résztvevõ csapatok: Káloz,
Sárszentágota, Soponya és Aba; 10.00: a múlt, a jelen és a jövõ csapatai az abai kézilabdázásban (ált. isk.); 10.00: sárkányrepülés Tóth Fricivel
(Lómezõ, telefonos egyeztetés: 06-20-777-9913); 10.00: kutyás bemutató (a nagyszínpad elõtt); 10.30: harcmûvészeti bemutató (Krav Maga izraeli katonai közelharc, Wing Tsun kung-fu, a Várpalotai TKE és a Pétfürdõi DSE taekwondo szakosztály) a nagyszínpad elõtt
Utca — (a fenti programok mellett) 11.00: veteránautó és Citroën Kacsa bemutató és felvonulás; 12.00: FALUEBÉD; 14.00: SZOMSZÉDOLÁS lovas fogatokkal (római katolikus templom, egykori harangozóház, emlékezõ fák (stáció), református templom, festménykiállítás a kisiskolában, néprajzi kiállítás régi tévék és rádiók bemutatójával, szíjgyártómûhely és hintókiállítás, Vörös Kakas Fogadó, borospince)

Június 28., vasárnap
XII. Sárvíz Mûvészeti Fesztivál — 8.30: zenés ébresztõ a Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekar, a Sárvíz Fúvószenekar, az Aba Jazz
Tánccsoport és a Dream Dance Tánc- és Mazsorettcsoport közremûködésével; 9.30: ünnepi felvonulás (Sárvíz Fogadó–Rákóczi u.–Millenniumi
Park)

VÁLLAT A VÁLLHOZ — TISZTELET AZ ÕSÖKNEK
Csak az él, ki sohasem fél / Legyen tûz, égjen a fény / A Táltosok fiaiért.
Közremûködnek: Bartina zenekar, Szamosújvári Néptánccsoport, a Sárvíz Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény néptánccsoportjai, Kerecsen Íjászok, Zrínyi Miklós SE, Haditorna Klub, Honvéd Szondi György SE — Magyar Királyi Kardforgatók Rendje, Némethy fivérek, Szent Sebestyén Számszeríjász Társaság, Mathias Rex, Héttorony Hangászok, solymászok, Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekar, Sárvíz Fúvószenekar, Aba
Jazz Tánccsoport, Dream Dance Tánc- és Mazsorettcsoport.
10.00: Itt állunk, mást nem tehetünk — Eleink gyülekezete (Millenniumi Park); 10.30: fúvószenekarok, mazsorettcsoportok bemutatói (Zenepavilon); 14.00: néptáncgála (Zenepavilon); 16.00: Bartina zenekar (Zenepavilon); 17.30: VIII. Sárvíz Szépe szépségkirálynõ-választás, közremûködnek
a székesfehérvári Szent István Szakképzõ Iskola növendékei; 23.00: záróbál
Nagyszínpad — 20.00: Kormorán-koncert, közremûködik az Aba Sámuel Általános Iskola mûvészeti tagozatos 2. osztálya és a Csengettyû Énekegyüttes; a koncert végén: EMELD FÖL SZÍVEDET címmel zenés tûzijáték; 22.30: a Lángoló Lelkek Tûzszínház (tûzzsonglõrök) elõadása (színpad
elõtti tér)
Kultúr elõtti tér — 10.30: vásártér (Kovács Géza bábelõadása); 11.30: népi kézmûves-foglalkozás a Sárvíz Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
pedagógusaival és Steixner Istvánnal
Fórum elõtti tér: elõzõ napi programok, valamint Tabulatúra, Kósza Band, Trans Nomád
Református templom — 10.30: istentisztelet
Katolikus templom — 11.00: mise
Sport — 10.00: sárkányrepülés Tóth Fricivel (Lómezõ, telefonos egyeztetés: 06-20-777-9913).
Utca (lásd péntek)
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A bajnokok köszöntése
Mezõszilason az iskola tornatermében
szombaton rendezték a kézilabdások évzáró ünnepét. Ez a rendezvény minden évben a mezõszilasi kézilabdasport egyre
jobb eredményeirõl szól. Úgy tûnik, az
idén jutottak el a csúcsra, hiszen a negyedik korcsoport csapata a Magyar Köztársaság Országos Diákolimpiájának bajnoka
lett.
Asztalokra kirakva száznál is több serleg,
díjak, plakettek, a bordásfalon zsinórra
felfûzve zászlók sora hirdette közszemlére
téve a kis falu megyei, országos és nemzetközi sikereit. Fõ helyen látható az a nemzeti zászló 2002-bõl, amely a prágai gyõztes
kupára emlékeztet, rajta Orbán Viktor
aláírásával. Abból a prágai csapatból ma
öten fõiskolára, egyetemre járnak, s öregbítik a magyar kézilabdasport jó hírét.
Az ünnepségre meghívottak közt ott ültek
a kézilabdasport megyei és országos jeles
egyéniségei, mint Bartalos Béla 300-szoros
világválogatott kézilabdás, s mindazok,
akik akár anyagilag, vagy egyéb módon segítették a szilasi kézilabdásokat. Az ünnepségen jelen volt a siófoki egyesület tulajdonosa, Fodor János is. Õ segíti, hogy a
szilasi lányok a jövõben töretlenül fejlõdhessenek mind tanulásban, mind a sportéletben.
Zámbó Tibor, az iskola igazgatója, a szilasi
kézilabdasport szakmai atyja minden segítõnek köszönõ oklevelet adott át. A nyolcadik osztályt most befejezõ kézilabdás lányok búcsúzóul a sikerek emlékére nevükkel ellátott trikót kaptak emlékbe. Köztük
van két ígéretes tehetség, Schneider Éva és
Csendes Szabina, akik a magyar válogatott
tagjai lettek. Többen a végzõsök közül a
siófoki kézilabdás egyesületbe igazolnak le
sportolóként. Az ünnepség ezután közös
vacsorával, s baráti beszélgetéssel folytatódott.

A mezõszilasi kézilabdások
eredménylistája
Magyarországi gyõztes tornák
1. Mikulás Kupa
Lajoskomárom (többszörös)
2. Németh László Kupa
S.tornya (többszörös)
3. Karácsony Kupa
Simontornya (többszörös)
4. Csipet Kupa
Kocsola (többszörös)
5. Gárdony Kupa
Gárdony
6. Eötvös Kupa
Csurgó
7. Babay Kupa
Nagyatád
8. Balaton Kupa
Fonyódliget (többszörös)
9. Balaton Kupa
Veszprém
10. Pünkösd Kupa
Kalocsa (többszörös)
11. Cell Cup
Veszprém
12. Kanizsa Kupa
Siklós
13. Vörösmarty Kupa
Szeged
14. Dömsöd Kupa
Dömsöd
15. Martonvásár Kupa
Martonvásár

Külföldi gyõztes tornák:
1. Schmelz Cup
2. Matulji Cup
3. Karthen Trophy
4. Kolarovo Cup
5. Senj Cup

Bécs (Ausztria)
Matulji (Horvátország)
Klagenfurt (Ausztria)
Kolarovo (Szlovákia)
Senj (Horvátország)

Adidas gyermekbajnokság
4x döntõs
1. 2009.
2. 2008.
3. 2007.
4. 2006.

7. hely
2. hely
3. hely
8. hely

Diákolimpia
1. 2009.
2. 2008.
3. 2007.
4. 2009.

megyebajnok
megyebajnok
megyebajnok
a IV. kcs. Magyar Köztársaság
Diákolimp. orsz. bajnoka
Hargitai Lajos

Kézilabdások találkozója Sárkeresztúron
Június 20-án ismét a kézilabdáé volt a fõszerep a mûvelõdési házban. Már másodízben adtak randevút
egymásnak a 30-40 éve kézilabdázó „lányok és fiúk”.
Nagy lelkesedéssel készült mindenki erre a napra, de
most nem a hosszú idõ utáni találkozás izgalma hozta
a meghívottakat Sárkeresztúrra, hanem a tavaly félbemaradt élménybeszámolók folytatása. Újra átélték a meccsek izgalmas részeit, kicsit megszépítve az
egyes mozzanatokat. Elõkerültek a családi fotók a
hölgyek táskáiból, de megnézegette mindenki a
tavaly készült csoportképet is.
Nagy hálával köszönte mindenki Böhm Magdolnának, Puska Ferencnek és Gõbölös Zoltánnak a találkozó újbóli megszervezését. „Jövõre veletek ugyanitt!” felkiáltással búcsúzott mindenki a késõ estébe
nyúló beszélgetés után.
Kovács Györgyné
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Sárszentmiklós dobogón

Szombaton rendezték a sárszentmiklósi sportpályán a focicsapat ünnepélyes díjátadását. A sárszentmiklósi focicsapat a harmadik helyet szerezte meg az idei bajnokságban. A harmadik helyezettnek járó kupát és a csapat tagjainak a bronzérmet Bencsik István, a Fejér
Megyei Labdarúgó Szövetség alelnöke adta át. Bencsik István elismeréssel szólt a csapat munkájáról, ami köszönhetõ a példás körülményeknek is, amit idõsebb és ifjabb Nagy László, valamint a sárbogárdi önkormányzat biztosítottak nem kis áldozat vállalásával.
Elbúcsúztatták a csapat kiváló játékosát, Palotás Pétert. Az edzõ elégedett volt a csapattal, és büszke a sikerre, amit együtt elértek. Készült közös torta is, amit a kitûnõ vacsora után közösen fogyasztottak el.
Most rövid szünet következik, majd augusztusban indul az õszi labdarúgó-bajnokság.
Hargitai Lajos

SAK-hírek

Elküldték a sikeredzõt

A Sárbogárdi Napok alkalmából került megrendezésre június 20-án délelõtt a már hagyományos
asztalitenisz-verseny a vándorserlegért. A verseny népszerûségét bizonyítja, hogy 16 csapat nevezett, jöttek Polgárdiból, Szabadbattyánból,
Csákvárról, Dunaújvárosból és még Bakonygyepesrõl is.
A sorsolást követõen négyes csoportokban kezdték a játékot a csapatok, és változatos, izgalmas,
színvonalas mérkõzéseket lehetett látni. A csoportmérkõzések gyõztesei jutottak tovább a fõtáblára, ahol már nem lehetett sokat hibázni,
mert a vesztes rögtön kiesett. Így alakult ki a döntõ, ahol az elmúlt évek gyõztese, Szabadbattyán
csapata került szembe Csákvár és Dunaújváros
vegyes párosával.
Remek mérkõzést vívtak és jobbak voltak a dunaújvárosiak, így sima 2-0-ás gyõzelemmel megszerezték a vándorserleget, hozzá az érmeket, ajándékcsomagot.
A nyári szünet elõtti utolsó verseny volt ez. Legközelebb szeptember 5-én lesz mérkõzés, az NB
III-as csapat kezdi a szezont. Hogy hol, azt még
nem lehet tudni. Ezzel azt is elárultam, hogy a
csapat sikeresen küzdött, és bent maradt az NB
III-as osztályban, kilencedik helyen végezve a tabellán.
Mindenkinek jó pihenést és nyaralást kíván a
SAK csapata! Találkozunk szeptemberben!

Viharos hangulatú, személyeskedésektõl sem mentes sportgyûlés volt szombaton
a sárbogárdi sporttelepen. Az LSC Sárbogárd elnöke, Szakács István bejelentette,
hogy õsztõl nem tart igényt az utánpótlás (U11, U13) jelenlegi edzõjének, Pajor
Lászlónak a munkájára.
Szakács István elmondta, hogy õsztõl az utánpótlás nevelését Mondovics Zoltán
végzi majd, aki Sárszentmiklósról jön vissza a sárbogárdi csapathoz — a hírek szerint nemcsak az utánpótláshoz, hanem a nagy csapathoz is.
A szülõk és Pajor László is felháborodtak az ultimátumszerû döntésen. A szülõk
kinyilvánították, hogy a gyerekeket csak Pajor László edzõvel engedik focizni, és
akkor inkább átviszik az összes gyereket Sárszentmiklósra.
Szakács erre kijelentette, hogy akkor a sárszentmiklósi egyesületnek fizetnie kell a
gyerekekért. Ugyanakkor információim szerint Sárszentmiklósról is jönne át 16
játékos Sárbogárdra, amiért viszont Sárszentmiklós tart igényt pénzre.
Július 1-jétõl lép életbe egy új szabály, miszerint az utánpótlás neveléséért is kell
fizetni szolidaritási díjat annak az egyesületnek, ahová átmegy egy gyermekkorú
játékos.
A két egyesület, úgy tûnik, megegyezésre törekszik a kérdésben. Errõl szerdán este tárgyalnak. Ennek eredményérõl jövõ heti számunkban tudok beszámolni.
A sárbogárdi szülõk az utánpótlás finanszírozására alapítványt szeretnének létrehozni. Szakács István és a szülõk, illetve Pajor László és Szakács István viszonya
éppen az alapítvány és az egyesület körüli vitákban romlott meg.
A sárbogárdi sportélet, a sportszeretõ játékosok, szurkolók és a most kinevelõdõ
sportoló gyerekek érdeke azt kívánja, hogy ebben a kérdésben mielõbb megegyezés szülessen.
Hargitai Lajos
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A Mészöly iskola hírei
A tanév vége is bõvelkedett kiemelkedõ
eredményekben a Mészöly Géza Általános Iskolában.
A Budapesti Néprajzi Múzeum által meghirdetett országos mesemondóversenyen
4 fõ 4. a osztályos tanuló vett részt. A szakértõ zsûri Simon Csabát elsõ, Tombor Rebekát második, Kokics Noémit harmadik,
Simon Alexandrát pedig különdíjjal jutalmazta.
A Bendegúz levelezõs verseny angol kezdõ
szintjének országos döntõjén Rácz Ramóna 5. a osztályos tanuló 6. helyezést ért el.
Varga Imre Milán a megyei alapmûveleti
matematikaversenyen 3., a Zrínyi matematikaversenyen pedig 300 tanuló közül a
11. lett.
A felsõsök az Apáczai komplex tanulmányi versenyen 2., a víz világnapja alkalmából rendezett megyei kémiaversenyen 2., a
Kálozon megrendezett térségi kémiaversenyen 1., és a „Környezetvédelem a jövõért” elnevezésû megyei versenyen szintén
1. helyezést értek el.
Nyolcadikosaink közül többen is jelentkeztek alapfokú nyelvvizsgára. Eredmények: Gortva Dániel — angol C, Horváth
Tamás — angol C, Varga Tamás — angol
C, Vitéz-Móré Tamás — angol B, Szõnyegi Dóra — német B és Tatár Máté — né-

Meghívó

met B típusú bizonyítványt szereztek. Az
iskola alapítványa a vizsgadíjakat
visszatérítette a szülõknek.
Az informatika terén is szép eredmények
születtek. Az ECDL-vizsga mind a hét modulját 7 tanulónk teljesítette, és 85 olyan
tanulónk van, akik már legalább egy modullal rendelkeznek.
Június 10-én az U8-as és U9-es fiú szivacskézilabdásaink Dunaújvárosban egy év végi tornán vettek részt. Ezen a hosszúra
nyúló versenyen U9-eseink 1. helyen végeztek, és Rohonczi Gergõt (3. a) választották a legjobb játékosnak.
U8-as csapatunk a 2. helyen végzett, s játékosai közül Huszár Tamás (1. a) a legjobb
góllövõ, Killer Gábor (2. a) a legjobb játékos címet szerezte meg. A korosztály legjobb kapusának Juhász Györgyöt (2. b) választották. Ez nagyon szép befejezése volt
ennek az igen sikeres, eredményekben
gazdag évnek.
13-án nyolcadikosaink elballagtak tõlünk,
egy virágos kapu alatt világoskék lufit
eresztve a szélnek, mintegy jelképezve,
hogy õk is így távoznak az ország, illetve a
megye különbözõ iskoláiba.
18-án tartottuk tanévzáró ünnepélyünket,
ahol már hagyománnyá vált, hogy az iskola
egy tanulója, aki kitûnõ tanulmányi ered-

ménye mellett igen sikeres évet zárt a megyei, illetve országos versenyek helyezéseit
tekintve is, vándorkupát vehet át. Az osztályfõnökök 6 tanulót pályáztattak a kupa
elnyerésére. A döntés nehéz volt, hiszen
Varnyu Péter, Gortva Lúcia, Kolonics Gábor, Dicsérdi Ádám, Husvéth Zsolt és Simon Csaba is sokat tett le az asztalra ebben
a tanévben is. A hattagú iskolavezetés végül úgy határozott, hogy a kupát egy évig
Simon Csaba 4. a osztályos tanuló õrizheti.
Gratulálunk!
A tanévzáró ünnepéllyel azonban még
nem zárult le az iskolaév, hiszen 20-án sok
szülõ és pedagógus gyûlt össze az iskolában azzal a céllal, hogy a tantermek falainak festését elvégezzék. Elmondhatjuk,
hogy ez a nap is nagyon jól sikerült, hiszen
az önkormányzat által biztosított festékeket és eszközöket kiegészítve egy kis otthonról hozottal, a nagy épület valamennyi
tanterme megszépült. Jó lesz így kezdeni
õsszel a tanítást. Köszönettel tartozunk
mindenkinek, aki bármilyen formában is
részt vett ebben a munkában!
Az iskola valamennyi dolgozójának, tanulójának és szüleiknek kellemes nyarat
kívánunk!
Lejegyezte: Kocsis Józsefné

Június 20-a a Mészölyben

Szeretettel meghívjuk
Önt és szeretteit

hagyományos
Szent László-napi
hangversenyünkre,
melyet a sárbogárdi Szent László
király katolikus templomban
tartunk

2009. június 27-én
18 órai kezdettel.
Vendégünk a Kis Szent Teréz (Kármelita Bazilika) kórusa (Keszthely), vezényel: Pálné Szelencsik Klára.
Házigazda a Schola Catholica kamarakórus, vezényel: Bakonyi István.
Közremûködnek: Gortva Dániel (hegedû), Kék Emerencia (orgona), Molnár
Attila (szóló), Moravecz Attila (klarinét), Szakonyi Milán (zongora), Szénásiné Szabó Mariann (zongora), Szõnyegi Viktória (fuvola), Varga Júlia
(klarinét), Vitéz Mariann (oboa), Bakonyi István (orgona, hegedû).
Köszöntõt mond: Mészáros János plébános.

A mögöttünk hagyott sikeres tanévet sok-sok programmal, élménnyel színesítettük. Ezt
a tanulókon kívül a pedagógusok és a szülõk jó kapcsolata eredményezte.
A rendszeres konzultációk, értekezletek kapcsán még a tél folyamán új ötletek születtek.
Közöttük szerepelt, hogy a családi napon rendezzünk fõzõversenyt, szépítsük még tovább iskolánkat. Így hiába csengettek ki június 15-én, szombaton (20-án) benépesült az
iskola, hogy a 2009/2010-es tanévre megújuljunk. Több mint száz szülõ és a nevelõtestület minden tagja dolgozott ezért. Fenntartónk készségesen támogatta ezt a kezdeményezést, így több liter festéket, színezõt, eszközöket juttatott el hozzánk. Egy-egy osztály
képviselõi választottak a kínálatból.
Kora délutánra minden tanteremben az osztályközösségek által megálmodott, egyedi
arculatot kapott a gyerekek második otthona.
Ez a délelõtt a kemény munka ellenére igen jó hangulatban telt. Szólt a zene, az alapítvány friss kávéval és ásványvízzel segítette a munkát. A szülõk megvendégelték az iskolában tevékenykedõket, sütöttek pogácsát, lángost, szendvicset készítettek.
Örömmel tapasztaltuk meg, hogy a szoros együttmûködés a jövõben is biztosított lesz.
Még egyszer köszönjük!
Szervezõk

Bogárd és Vidéke 2009. június 25.

IX. Nyári
Fesztivál
Mezõszilason
2009. június 26., péntek,
15 órától: megnyitó; Kökörcsin Színpad
(Mezõszilas), a celldömölki Soltis Lajos Színház
gyermekeknek szóló elõadása, a veszprémi
ALIG SZÍNPAD; 18 órától: FIESTA-koncert.

2009. június 27., szombat,
13 óra: Karen Caroll gospel koncert; 14 órától:
elszármazottak találkozója, bemutatkoznak az
ifis nép- és modern táncosok, a gyermek néptáncosok, a nyugdíjasklub és a lengyel mazsorettek.

2009. június 28., vasárnap,
14 órakor: népzenei bemutató — simontornyai
citerazenekar, Igari Népdalkör, Mezõszilas ifis
és gyermek néptáncosai, enyingi, lajoskomáromi néptáncosok, Mezõszentgyörgy néptáncosai, Sebestyén Lajos (Mezõszilas) — citera.

KULTÚRA
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Az én Sárbogárdom
A sárbogárdi Múzeumbaráti Kör rendezésében a régi tanácsházán csütörtökön nyílt
meg „Az én Sárbogárdom” címmel meghirdetett pályázat anyagából rendezett kiállítás.
A kör korelnöke, Isztl László köszöntötte a megnyitón megjelent vendégeket.
A kiállításra 95 alkotó mûve érkezett be, ebbõl 72 alkotást állítottak ki. Ezek közül többet díjaztak. A díjakat a megnyitón N. Kovács Zsolt, a kör elnöke adta át.

Díjazottak
Kiemelt emléklap a díjazottaknak: 10 alkotás, 11 alkotó.
1. korcsoport, 7 év alattiak: Kokics Noémi,
Somogyvári Bence, Mészáros Zoltán, Király Csenge (Zengõ Óvoda, Bóbita csoport).
2. korcsoport, 7-10 év közöttiek: Molnár
Fanni, Huszár Boróka Márta, Gyenes
Zsófia (Mészöly G. Ált. Iskola).
3. korcsoport, 10–14 évig: Dörögdy Anna
(Petõfi S. Gimn.) Juhász Nikolett (Sárszentmiklós), Huszár Fruzsina Ágota és
Halasi Nóra (Petõfi S. Gimn.).
Kiállításra került még a Zengõ Óvoda 13
rajza, a Mészöly G. Ált. Iskola 16 rajza (18

2009. június 29-én, hétfõn,
18 órakor: az ajkai mûvészeti stúdió másfél
órás mûsora — 6–18 éves tanulók mutatnak be
mazsorett-, modern és jazzbalett-táncokat.

2009. június 30-án, kedden,
14 órától a gyermekeknek játszóház.

2009. július 1-jén, szerdán,
14 órától: kistérségi és regionális nyugdíjas-találkozó (Simontornya, Lajoskomárom, Enying,
Pusztaegres, Sáregres, Mezõszentgyörgy, idõsek otthona Mezõszilas, Sárhatvan).

tanuló munkája), a Sárszentmiklósi Ált. Iskola 15 rajza, a Petõfi S. Gimnázium 7 rajza (9 tanuló munkája).
A felnõttek közül kiállító alkotók: Tóth
Gyula, Huszár Károly, Horváth Nándorné, Pörgye Dóra, ifj. Dala József, Rónay
Gyõzõ.
A kiállítást sokan tekintették meg a Sárbogárdi Napok ideje alatt is. Örvendetes,
hogy egyre többen csatlakoznak a Múzeumbaráti Körhöz. Reméljük, hogy eljön az
idõ, amikor az öntevékeny csapat munkájának is köszönhetõen Sárbogárdon múzeum megnyitásán vehetünk részt. Addig is
reméljük, sok érdekes program, kiállítás
lesz, ami e település, e vidék múltjára,
értékeinek megõrzésére irányítja a közvélemény figyelmét!
Hargitai Lajos

2009. július 2., csütörtök:
katolikus ifjúsági találkozó, este szalonnasütés.

2009. július 3., péntek:
a simontornyai mûvészeti csoportok bemutatói, Vándorok tánccsoportja, ACCIDENT-koncert.

2009. július 4-én, szombaton,
17 órától hastánccsoportok bemutatói.

2009. július 5-én, vasárnap,
16 órakor: kórustalálkozó a katolikus templomban (Simontornya, Dég, Vajta, Mezõszilas).
Mindenkit szeretettel várunk
a programjainkra!
Minden program ingyenes!
Helyszín: A NÉMETH LÁSZLÓ ÁMK, Németh
László Községi Könyvtár szabadtéri színpada és az udvar, Mezõszilas.
Esõ esetén a tornateremben lesz az elszármazottak és a nyugdíjasok találkozója. A rendezõ
intézmény: a könyvtár, és az ott mûködõ civil
szervezetek.
A szervezõk

Köszönet

A Madarász József Városi Könyvtár
értesíti kedves olvasóit, hogy

A Múzeumbaráti Kör köszönetét fejezi ki a kiállítások megrendezéséhez nyújtott segítségért:
Sinka Attila képviselõ úrnak, az Irka papírbolt
vezetõjének, Évikének, Domján János vállalkozónak, a COOP vezetõjének, Csöpikének, a
könyvtár dolgozóinak, a város önkormányzatának, a mûvelõdési ház igazgatójának, a Bogárd
és Vidékének, valamint a Sárréti Híd szerkesztõségének és a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságának.

július 4-én, 11-én, 18-án,
augusztus 29-én (szombaton),

Múzeumbaráti Kör

valamint 2009. július 20-a és
augusztus 23-a között
SZABADSÁG MIATT
ZÁRVA LESZ.
Az elsõ kölcsönzési nap:
augusztus 25. (kedd).
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

Nagymama
receptjei

Csirkemájjal töltött
tappancsok
Hozzávalók (a tésztához): 30 dkg finomliszt,
1 tojás, 17 dkg vaj, 3-4 ek. tejföl, 2 kk. só; (a
töltelékhez) 30-40 dkg csirkemáj, 2 fej vöröshagyma, kicsi vaj, vagy olaj, ételízesítõ,
vagy só; (a tappancsok megkenéséhez) 1
tojássárgája, pici só.
Tészta: a vajat elmorzsoljuk a liszttel, hozzáadjuk a sót, a tojást és annyi tejfölt, hogy jól gyúrható legyen a tészta. Hûtõbe tesszük pihentetni,
míg a töltelék elkészül.
Töltelék: a májat az apróra vágott vöröshagymával serpenyõben kevés zsiradékon megpirítjuk, majd felöntjük egy kevés vízzel és megpároljuk. A vizet szükség esetén pótoljuk. Ha megpuhult a máj, az egészet villával összetörjük.
Nem kell teljesen pépesre, maradhat kicsit darabos. Hozzáadjuk a 2 tojást. A tésztát vékonyra
nyújtjuk, négyzeteket vágunk ki belõle. Két-két
négyzetet veszünk, az egyikre rakunk a töltelékbõl, a másikat rásimítjuk. A széleket villával lelapítgathatjuk, hogy jobban záródjon a tészta. A
kész tappancsokat megkenjük tojássárgájával,
és esetleg még megszórjuk egy pici sóval. Elõmelegített sütõben 180 fokon sütjük kb. 30
percig.

Citromkrémes pite
Hozzávalók 10 személyre (a tésztához): 125
g liszt, 63 g vaj, 50 g porcukor, 1 db tojássárgája, 1 kávéskanál ecet, 2 teáskanál tejföl, 2 g sütõpor; (a krémhez) 200 g vaj, 200 g
porcukor, 7 g zselatinpor, 100 ml citromlé, 1
db citrom héja, 4 db tojás.
A sütõt elõmelegítjük 180 fokra. Elõször a tésztát készítjük el. Az összes összetevõt egy kézi
üstbe mérjük, simára gyúrjuk, és 20 percig pihenni hagyjuk. Ha pihent a tészta, kinyújtjuk,
3/4 magasságig béleljük vele a 22 cm átmérõjû,
kapcsos tortaformát, megszurkáljuk és sütõbe
tesszük. Ha aranybarnára sült, félretesszük hûlni. Miközben a tészta sül, már elkezdhetjük a
krémet készíteni. A tojás kivételével az összes
összetevõt egy kézi üstbe tesszük, és vízgõzön
folyamatos kevergetés mellett csípõsre melegítjük — ez azt jelenti, hogy ha beledugjuk az ujjunkat, akkor csípje a forróság. Ha csípõsre felmelegítettük, folyamatos keverés, gyors habosítás mellett adjuk hozzá egyenként a tojásokat,
és folytassuk a keverést, míg el nem oszlott a
tojás teljesen, és sûrûn folyós nem lesz a
massza. Lényeges, hogy jól besûrítsük a krémet! Ezt követõen a lefõzött krémet szûrjük a
tortakarikában lévõ tészta aljra, és tegyük a
kész pitét hûtõbe, vagy fagyasztóba. Ha kihûlt,
szeleteljük, és citrommal, vagy lime-mal díszítve tálaljuk. Csak akkor tudjuk felvágni, ha teljesen kihûlt és megdermedt a krém, addig ne is
próbálkozzunk! Nagyon könnyû, finom, és nagyon citromos! Tipikus nyári, olasz desszert
ínyenceknek.

2009. június 25. Bogárd és Vidéke

A PÉNZTÁRNÁL
Kifizettem a vásárolt holmit, a visszajáró
pénzt egy mozdulattal a zsebembe csúsztattam.
— Meg sem számolod, mennyit adtak
vissza? — kérdezte a barátom.
— Soha nem számolom meg.
— És ha becsapnak?
— Nem törõdöm vele.
— Nagyúri gesztus, mondhatom. Így mulat
egy magyar úr, mi? Nem szabad törõdni a
vacak fillérkékkel, igaz? Nem vagy a forint
rabszolgája, nemde? Számolgassák a markukban a piti kuporgatók a kerek fémdarabokat, amelyek leigázták az emberiséget,
te fityiszt mutatsz ennek az egész berendezkedésnek. Egy pillantásra sem méltatod azokat a koszos nikkel korongocskákat, bele a zsebbe, és annyi. Csakhogy tudod, mi ebben a ciki? Az, hogy te nem vagy
fõherceg, nem vagy olajmágnás, hanem
szánalmas szellemi proletár. Egy balek, aki
vacak autóval pöfög az utcán, rojtos a nadrágja, nyaralás helyett hetekig csak a tévét
bámulja egy rozzant fotelból. És tudod,
miért? Mert nem törõdsz a manival, a fillérrel, a forinttal, a dollárral, az euróval. És
lesajnálod a tülekedõket, akik tapossák
egymást, kinevezésekért sunnyognak bizonyos párnázott ajtók mögött, mellékállásokat vállalnak, hízelegnek a fõnöknek,
aszerint foglalnak állást a sör melletti politikai dumákban, hogy melyik párt van hatalmon, és mi az osztályvezetõ pártállása.
Te elõkelõen kivonod magad ebbõl, gyönyörködsz az õszi lombhullásban, Mozart-szimfóniákat hallgatsz. Tudod, mi ez?
Gyávaság és lustaság. Titokban te is szeretnél tengerparti nyaralót, márványmedencét, szeretnéd megnézni Manhattan felhõ-

karcolóit, de nincs lelkierõd ahhoz, hogy
belevesd magad a küzdelembe. Nyamvadt
vagy. Még ahhoz is sajnálod a fáradságot,
hogy megszámold a visszaadott pénzt. S
közben akiket próbálsz lenézni, azoknak a
jachtja szeli a tenger hullámait.
— Lehet, hogy igazad van. De ezen nem
változtathatunk. Valóban sajnálom a fáradságot a pénzszámolásra. De mondok
még valamit. Mit gondolsz, mit érezne az a
pénztárosnõ, ha látná, hogy stikában elkezdem ott az ujjaimmal tologatni a tenyeremben a pénzdarabokat? Jólesne neki?
Nem érezné azt, hogy a gyanakvásommal
kétségbe vonom az õ becsületességét?
Tényleg van bennem olyan, hogy nem
szeretem megbántani az embereket.
– Ó, a jóságos Szent Ferenc! Ébredj fel!
Nem veszed észre, hogy ebben az új világban alapvetõ módszer, hogy megbántsuk
egymást? Durvának kell lenni, öcsém, különben a fejedre csinálnak. És ez a megértõ jóságosság is gyávaság. Nem vállalod a
konfliktusokat, komám.
— És ezért rojtos a nadrágom?
— Bizony, ezért!
— Hát akkor most mit csináljak? Vannak
kényelmes, gyáva emberek, és én is közéjük tartozom. Bele kell nyugodnom.
— Hát igen, a belenyugvás… Azért ilyen a
világ, mert tele van ilyen nagy belenyugvókkal, akik el sem tudják képzelni, hogy
néha az asztalra csapjanak.
— No, akkor most, ebben a pillanatban
mondd meg, hogy mit tegyek!
— Vedd elõ a zsebedbõl szépen a pénzt,
számold meg, és fizess belõle nekem egy
pofa sört.
(L. A.)

Sárhatvani dalos találkozó
A múlt héten rendezték meg Sárhatvanban három település éneklõ közösségeinek találkozóját. Az errõl készült beszámolóból kimaradtak a sáregresiek. Helyesen nem Pusztaegres, hanem Sáregres énekes csoportja jött el a találkozóra. Az elírásért elnézést kérünk!
A szervezõk köszönik az anyagi támogatást és a kétkezi munkát, amivel sokan hozzájárultak a találkozó sikeréhez. Köszönik a sárhatvani asszonyoknak a sok finom süteményt
és a fõzést. Az asszonyok együtt fõzték meg a tyúkpörköltet nokedlivel, és készült birkapörkölt is.
A találkozó nagyon jól sikerült, a vendégek jól érezték magukat.
/H/

Bogárd és Vidéke 2009. június 25.

GYEREKSAROK / KÖZÖSSÉG

A kecskegyermek
Élt a világon egy kicsi majorfiú, annak a kicsi majorfiúnak rengeteg sok kecskéje s juha volt. Hát egyszer azt veszi észre, hogy a
legszebbik kecske erõsen elnehezült, s
nemsokára kell, hogy fiaddzék. A majorfiú
már elõre örvendett. Azt mondta:
— Alig várom, hogy meglegyen az a kecskeolló, mert rögtön levágom.
Alig pár óra múlva a kecskének különös
kecskegyermeke született: mindjárt beszélni tudott.
— Hát ezt már le nem vághatom — mondta a majorfiú.
— Ne biza, kedves gazdám, ne vágjál le,
mert én hozok, amit megegyél — felelte a
kecskegyermek.
Eltelt vagy két nap, hát a kecskegyermek
olyan erõre kapott, hogy egybõl felszökött
a ház tetejére. Azt mondta:
— Hallod, te, kicsi gazdám, úgy látom,
hogy a keresztanyádnál lakodalom van. A
leányát most viszik férjhez a szomszéd faluba, s oda kell menjek.
— Várj legalább — mondta a majorfiú —,
s öltözz fel, ne lássák, hogy miféle vagy.
A kecskegyermek rögtön felöltözött, s elment a lakodalmas házhoz. Hát annyi ételt
és italt elhozott, hogy a majorfiú egy hétig
is ehetett belõle.
Jól van, eltelik egy hét, hát egyszer úgy reggelibe kezdtek kiabálni a szomszéd majorháztól.
— Hej — ezt szólta —, ügyeljetek, mert
jönnek csordájával a farkasok!
Úgy megijedt a kicsi majorfiú, hogy azt
sem tudta, mihez kezdjen. De megszólalt a
kecskegyermek:
— Egyet se búsulj, kedves gazdám, mert
minden elrendezõdik.
Avval a kecskegyermek csak széjjelnézett,
s meglátott egy rozsdás kardot, alig a hegye
látszott ki a földbõl. Egy rándítással kihúzta, aztán nekiveselkedte magát a farkascsordának. Egy élõ pillanatra mind leverte
az egészet; úgy odalettek, mintha nem is
lettek volna.
Hát két nap múlva ismét azt kiáltották a
szomszéd pakulárok, hogy most tizenkét
rabló közeledik. Meg is jött a tizenkét rabló, s amennyi sajt meg orda volt, mind felcsomagolták maguknak. De a kecskegyermek most is elõlépett; odaállt a rozsdás
karddal az ajtó mellé, s ki ahogy jött ki,
mindenik rablót lenyakazta.
Na, de akkor már híre futamodott a kecskegyermek ügyességének. Egyszer azt
mondta a majorfiú:
— Hallod, kedves kecskegyermek fiam,
most éppen maga a király hívat.
— Jól van — azt mondta —, elmegyek,
hadd lám, mi a baja.
Másnap már jelentkezett is a király elõtt.

15

Meghívó
Egyházmegyei
férfikonferencia
2009. június 27.,
szombat
Szeretettel hívunk minden
vértesaljai gyülekezetbõl és a
szomszédos egyházmegyékbõl
lelkészeket, presbitereket,
férfi gyülekezeti tagokat a
hagyományos

ALAPI FÉRFIKONFERENCIÁRA.
— Mi a baj, felséges királyatyám?
— Semmi — felelte a király —, mert én a
kecskegyermeket hívattam.
— Hát éppen én vagyok az! — felelte a
kecskegyermek.
— Ej — szólt a király —, tegnap este ellopták a leányomat. Ha elõ nem hozod nekem
a föld fenekébõl is, száz karónak egy a híja,
s a fejeddel pótolom ki. Megértetted-e?
— Megértettem, felséges királyatyám —
felelte a kecskegyermek —, s megpróbálhatom a szerencsét.
Avval a kecskegyermek elment megkeresni az ellopott lányt. Hát látja egyszer, hogy
az egyik fa alatt egy nagy óriás húzza a
csendest, mellette pedig ott ül a szép királyleány; a haja fel van tekerve az óriás kezére, hogy nehogy elszökjön. Veszi magát
a kecskegyermek, s egy élõ pillanatra ott
terem az óriásnál. De már erre az óriás is
felugrott a földrõl.
— Mit keresel itt, te emberizink? Gyere,
mert egybõl széthasítalak — mondta az
óriás. Avval már nyújtotta is a jobb karját,
hogy a kecskegyermeket megfogja. De a
kecskegyermek reásuhintott a karddal, az
pedig rögtön levágta. Most az óriás a bal
karjával nyúlt utána. A fiú azt is levágta.
Így sorra végzett az óriással, aztán odament a szép királyleányhoz. Azt mondta
neki:
— Gyere, mert az ellenségedtõl megszabadítottalak, s most elvezetlek haza.
Úgy is lett, mindjárt elindultak ketten haza. Na, de erõsen nagy öröm kerekedett a
királyi palotában. A király rögtön lakodalmat hirdetett, s a szép leányát feleségül adta a kecskegyermekhez. Még a majorfiú is
jól kimulatta magát.
Aki nem hiszi, járjon a végére.
Forrás: estimesevar.hu

A Kálvin János-emlékév kapcsán
két témát választottunk,
amelyeket az alábbi
programunkban olvashatnak.
Program
9.00–9.30: gyülekezés, ismerkedés:
Kisari Pál alapi gondok köszöntõje.
9.30–10.00: megnyitó áhítat: Agyagási
István, a Vértesaljai Református Egyházmegye esperese.
10.00–11.00: AZ ELEVE ELRENDELÉS (=predestináció) TANÍTÁSA A
KÁLVINI TEOLÓGIÁBAN. Elõadó:
Német Pál református lelkész, Budapest, Ganz kertváros.
11.00–11.30: kávészünet, beszélgetés.
11.30–12.30: EGYHÁZ ÉS POLITIKA
VISZONYA KÁLVIN IDEJÉBEN ÉS
NAPJAINKBAN. Elõadó: dr. Tõkéczki
László, a Dunamelléki Ref. Egyházkerület fõgondnoka.
12.30–13.00: beszélgetés, hozzászólások.
13.00–14.00: ebéd.
14.00–14.30: Kovács Béla bicskei testvérünk bizonyságtétele.
14.30–16.00: kérdések — a beszélgetés
folytatása.
16.00–16.30: záró áhítat és úrvacsoravétel.
Szabó Julianna alapi lelkipásztor
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Június 27., SZOMBAT

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 Delta 9.30 Élni tudni kell! 10.00 A Magyar Köztársaság lobogójának ünnepélyes felvonása a Kossuth téren 10.35
Készpénz 11.05 AutóVízió 11.30 Most a Buday! 12.00
Hírek 12.10 TS – Moto GP 13.05 TS – Kajak-kenu EB
13.55 TS – Moto GP 15.00 TS – Kajak-kenu EB 15.55
Cimbora délelõtt 16.50 A mi kis városunk 17.20
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 20.20 Ünnepi gálamûsor –
közvetítés a Magyar Állami Operaházból a vasfüggöny
lebontásának 20. évfordulója alkalmából 21.30 Örökös
tagság – Gála 2/1. 22.35 Hírek 22.45 Sporthírek 22.55
Örökös tagság – Gála 2/2. 0.10 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Receptklub 6.05
Infománia 6.30 Ókori harcosok 6.55 Digimonok 7.15
Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek 10.10 Receptklub
10.30 Játék 11.30 A dadus 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Doki 13.50 A dadus 14.45 Tengeri õrjárat
15.45 Canterbury esetek 16.15 Pasifaló 16.40 Kung-fu
– A film 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Titanic
23.20 F. Uss T. ovább W. Ells 1.25 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.25 Mókás állatvilág 9.50
414-es küldetés 10.25 A világ legerõsebb emberei
11.25 Babavilág 11.55 Kalandjárat 12.25 Szurikáták
udvarháza 12.55 Hegylakó 13.55 Charlie – Majom a
családban 14.55 Száguldó vipera 15.55 GSG 9 – Az elit
kommandó 16.55 Airplane 2. – A folytatás 18.30 Tények 19.05 Irigy Hónaljmirigy 20.05 IMPACT – A becsapódás napja 1-2. 23.40 Kvízió – Különkiadás 2.00 Se
füle, se farka, avagy a meseírók beájulnak 2.50 Drága
testek 3.45 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 28., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 „Így
szól az Úr!” 9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus
krónika 9.40 Katolikus válaszok 10.05 Egyházi naptár
10.15 Református magazin 10.45 Református ifjúsági
mûsor 10.50 Útmutató 11.15 Barangolás a Berekben
11.45 Zsidó jelképek 12.00 Hírek 12.05 Szabadlábon
Erdélyben 12.35 TS – Kajak-kenu EB 14.05 100 év – Játék a színház 14.55 TS – Konföderációs Kupa 16.55 Már
egyszer tetszett! 17.55 Filmsztárok a vadonban 18.55
Több, mint mozi – Filmmagazin 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.00 Csináljuk a fesztivált! – Turné 20.20 TS – Konföderációs Kupa
22.25 Hírek 22.30 Sporthírek 22.35 Benjamin Britten:
Lukrécia meggyalázása
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Receptklub 6.40
Digimonok 7.00 Kölyökklub 8.45 Winx Club 9.05 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 9.30 Star Wars – A
klónok háborúja 9.55 Receptklub 10.15 Játék 11.20
MeneTrend 11.45 Doki 12.00 Híradó 12.50 Magyar Autósport-magazin 13.05 Forma-1 magazin 13.35 Tuti
gimi 14.30 Szívek szállodája 15.20 Õslények kalandorai
16.30 Kémek, mint mi 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11
20.00 Kicsi kocsi – Tele a tank 22.05 Futóhomok 0.00
Portré 0.35 Ments meg!
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 TV2-matiné 10.35 Dokik 11.05 Két testõr 11.35
Stahl konyhája 12.05 Quantum Leap – Az idõutazó
12.55 Miért pont Brian? 13.55 Flash Gordon 14.55
Smallville 15.50 A kiválasztott – Az amerikai látnok
16.50 Két és fél kém 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00
Az olasz meló 22.10 Az utolsó erõd 0.40 Sophie Scholl –
Aki szembeszállt Hitlerrel 2.40 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc

perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda
14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 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 29., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család különös kalandjai
9.25 Gyalogbéka 9.55 Szomszédok 11.00 Parlamenti
napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.15 Família Kft. 13.15 Roma Magazin
13.50 Domovina 14.20 Átjáró 14.50 Pénz-vidék 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 Beugró 21.10 24 22.00 Memento ’89 22.05
Visszajátszás 22.35 Tûzvonalban 23.30 Hírek 23.40 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 14.25 Elvtársak! Baseball! 16.25 Második esély 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó 19.05 112
– Életmentõk 19.35 Fókusz 20.10 Barátok közt 21.00
CSI: Miami helyszínelõk 21.55 A szökés 23.05 Testvérbosszú – A Menendez-gyilkosságok 0.50 Reflektor
1.05 Ments meg!
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Telekvíz
10.10 Sztárnyomozó – Ennivaló történetek 10.15
Teleshop 11.20 Két öszvért Sara nõvérnek 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 20.10 Okosabb vagy, mint egy
ötödikes? 21.15 Rex felügyelõ 22.15 Gyilkos számok
23.20 Különleges ügyosztály 0.20 Tények este 0.50
Intim részek 2.35 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 Az evangélikus
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 30., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család különös kalandjai
9.25 Gyalogbéka 9.55 Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.15 Srpski
Ekran 13.45 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
18.50 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 24
21.55 Memento ’89 22.05 Tûzvonalban 23.00 Hírek
23.10 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 Háborúzni mentem, Kelly! 16.25
Második esély 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó
19.05 112 – Életmentõk 19.35 Fókusz 20.10 Barátok
közt 21.00 A mentalista 21.55 Gyilkos elmék 0.00
Reflektor 0.20 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
Telekvíz 10.10 Sztárnyomozó – Ennivaló történetek
10.20 Babar 10.35 Teleshop 11.40 Pasik, csajok, fiesta
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 20.10 Okosabb
vagy, mint egy ötödikes? 21.15 Túl a csúcson 23.00 Kötelezõ ítélet 23.55 Tények este 0.25 A titok gyermekei
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
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ráról 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 13.25 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

Július 1., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család különös kalandjai
9.25 Gyalogbéka 9.55 Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.15
Hrvatska krónika 13.45 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 20.10 Üdítõ – Szilágyi Tibor mûsora 21.10 24 21.55 Memento ’89 22.05 Tûzvonalban
23.00 Hírek 23.10 Volt fesztivál 2009 – KH Extra 23.40
Fekete mise – magyar dokumentumfilm
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 Gloriett a hullának 16.25 Második
esély 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó 19.05 112 –
Életmentõk 19.35 Fókusz 20.10 Barátok közt 21.00
Vadmacska Klub 23.05 Nevem Sam 1.45 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10
Telekvíz 10.10 Sztárnyomozó – Ennivaló történetek
10.15 Babar 10.25 Teleshop 11.30 Szerelem száll a
szélben 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 20.10
Okosabb vagy, mint egy ötödikes? 21.15 Doktor House
22.15 Szellemekkel suttogó 23.15 A médium 0.15 20
év – Beszélgetések Bárdos Andrással 0.50 Tények este
1.25 Elátkozottak faluja
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

Július 2., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család különös kalandjai
9.25 Gyalogbéka 9.55 Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.15 Rondó
13.45 Roma fórum 14.15 Átjáró 14.45 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
20.10 A vadon bûvöletében 21.05 24 21.55 Számlával
milliókért 22.00 Memento ’89 22.10 Tûzvonalban 23.05
Hírek 23.15 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 14.40 Ajkamon lakat 16.25 Második
esély 17.25 Cobra 12 – Az új csapat 18.30 Híradó 19.05
112 – Életmentõk 19.35 Fókusz 20.10 Barátok közt
21.00 Boa 22.50 Kemény zsaruk 23.45 Európai idõ
EU-Magazin 0.05 Reflektor 0.20 Infománia 0.55 Boszorkák 1.50 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 Telekvíz 10.10 Sztárnyomozó – Ennivaló történetek 10.20 Babar 10.35 Teleshop 11.40 Perry Mason:
Az örök fiatalság titka 13.20 Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Az áruló 16.20 Hal a tortán 17.25 Rejté-
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lyek kalandorai 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.10 Okosabb vagy, mint egy ötödikes? 21.15 Shop-stop 2. 23.00 Jericho 0.00
Tények este 0.30 Csillagkapu
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

Július 3., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család különös kalandjai 9.25 Gyalogbéka 9.55 Szomszédok
11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20
Família Kft. 13.15 Körzeti magazin 14.15 Átjáró
14.45 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 21.50 Memento ’89 22.00
Tûzvonalban 22.55 Hírek 23.05 Ördöggerinc
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 14.40 Pódium
16.25 Második esély 17.25 Cobra 12 – Az új csapat 18.30 Híradó 19.05 112 – Életmentõk 19.35
Fókusz 20.10 Barátok közt 21.00 Dr. Csont 21.55
A rejtély 23.10 A fõnök 0.10 Reflektor 0.30 Itthon
0.50 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 Telekvíz 10.10 Sztárnyomozó – Ennivaló történetek 10.20 Babar 10.40
Teleshop 11.45 A nagy kiruccanás 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 20.10 Okosabb
vagy, mint egy ötödikes? 21.15 90210 22.15
Álomgyári feleség 23.15 Pókerstars.hu 0.20
Tények este 0.50 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 27., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Kézilabdatorna (ffi), Futball-évadzáró Sárszentmiklóson
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Lázár Ervinre emlékezve
(ism. 90’), Cecei koszorúcska (ism. 60’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Makettkiállítás és elõadás (ism. 45’), Az
agresszióról 1-2. (ism. 50’+34’), Ballagás a gimnáziumban 2009 (ism. 60’)
Június 28., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Lázár Ervinre emlékezve (ism. 90’), Cecei koszorúcska (ism.
60’) 13.00 Heti híradó 15.00 MSZP-sajtótájékoztató
(15’), II. Egészségpark (15’), Sárhatvani találka (35’),
Filmszemle (31’), Ballagás a Mészölyben (30’) 19.00 Heti
híradó 20.00 Kósa Károly tanítása az örömrõl, A sárosdi
roma hívõk színdarabja
Június 29., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Makettkiállítás és elõadás (ism. 45’), Az agresszióról 1-2. (ism.
50’+34’), Ballagás a gimnáziumban 2009 (ism. 60’)
13.00 Heti híradó 15.00 Kézilabdatorna (ffi), Futballévadzáró Sárszentmiklóson 19.00 Heti híradó 20.00 Szalma Anna mesemondó (80’), Dr. Makkos Norbert elõadása 2009. 06. 22. (70’)
Június 30., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Kósa Károly
tanítása az örömrõl, A sárosdi roma hívõk színdarabja
13.00 Heti híradó 15.00 Szalma Anna mesemondó (80’),
Dr. Makkos Norbert elõadása 2009. 06. 22. (70’) 19.00
Heti híradó 20.00 Közmeghallgatás Sárbogárdon (40’),
Az én Sárbogárdom kiállítás (35’), Melódia-koncert (ism.
120’)

Július 1., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Közmeghallgatás Sárbogárdon (40’), Az én Sárbogárdom kiállítás
(35’), Melódia-koncert (ism. 120’) 13.00 Heti híradó 15.00
Sárbogárdi Napok 2009 (60’), Dr. Jarabin János: Az
egészség megóvása a szõlészetekben (ism. 60’), Ágotai
disznóölés (ism. 45’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle
20.00 Megyei foci-összefoglaló (kb. 100’), Vadászhajtás
Sárbogárdon 2009 (ism. 90’)
Július 2., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Megyei foci-összefoglaló (kb. 100’), Vadászhajtás Sárbogárdon 2009 (ism. 90’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Közmeghallgatás Sárbogárdon (40’), Az én Sárbogárdom kiállítás (35’), Melódia-koncert (ism. 120’) 19.00 Lapszemle,
Sziréna 20.00 Kósa Károly tanítása az örömrõl, A sárosdi
roma hívõk színdarabja
Július 3., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Sárbogárdi Napok 2009 (60’), Dr. Jarabin János: Az egészség
megóvása a szõlészetekben (ism. 60’), Ágotai disznóölés
(ism. 45’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Kósa Károly tanítása az örömrõl, A sárosdi roma hívõk színdarabja 19.00
Lapszemle, Sziréna 20.00 Közmeghallgatás Sárbogárdon
(40’), Az én Sárbogárdom kiállítás (35’), Melódia-koncert
(ism. 120’)
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 25., Cs: (9-14 óra között mûsorfrissítés) 14.00
Kézilabda: Alap–Sárbogárd (43’), Alap–Simontornya
(43’), Sárbogárd–Simontornya (43’), Eredményhirdetés
(10’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Dr.
Makkos Norbert beszél Istenrõl – 3. (63’), János passió
(72’)
Június 26., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Koszorúcska Cecén (ism. 50’), Az iskolai agresszióról
1-2. rész (93’) 13.00 Heti híradó 14.00 Dr. Makkos Norbert beszél Istenrõl – 3. (63’), János passió (72’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Egészségnap Miklóson (18’), Énekes találkozó Sárhatvanban (35’), Pályázati sikerek (16’), Éremosztás a futballistáknál (24’), Mészölyös ballagás (53’)
Június 27., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Kézilabda: Alap–Sárbogárd (43’), Alap–Simontornya (43’), Sárbogárd–Simontornya (43’), Eredményhirdetés (10’) 13.00 Heti híradó 14.00 Filmszemle (31’), A
színes szemû mesemondó: Lázár Ervin (ism. 109’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Koszorúcska
Cecén (ism. 50’), Az iskolai agresszióról 1-2. rész (93’)
Június 28., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Filmszemle (31’), A színes szemû mesemondó: Lázár Ervin (ism. 109’) 13.00 Heti híradó 14.00 Egészségnap Miklóson (18’), Énekes találkozó Sárhatvanban (35’), Pályá-

zati sikerek (16’), Éremosztás a futballistáknál (24’), Mészölyös ballagás (53’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Dr. Makkos Norbert beszél Istenrõl – 3. (63’), János passió (72’)
Június 29., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Koszorúcska Cecén (ism. 50’), Az iskolai agresszióról 1-2.
rész (93’) 13.00 Heti híradó 14.00 Kézilabda: Alap–Sárbogárd (43’), Alap–Simontornya (43’), Sárbogárd–Simontornya (43’), Eredményhirdetés (10’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Filmszemle (31’), A színes szemû mesemondó: Lázár Ervin (ism. 109’)
Június 30., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Dr. Makkos Norbert beszél Istenrõl – 3. (63’), János passió (72’) 13.00 Heti híradó 14.00 Filmszemle (31’), A színes szemû mesemondó: Lázár Ervin (ism. 109’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Egészségnap Miklóson
(18’), Énekes találkozó Sárhatvanban (35’), Pályázati sikerek (16’), Éremosztás a futballistáknál (24’), Mészölyös
ballagás (53’)
Július 1., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Egészségnap Miklóson (18’), Énekes találkozó Sárhatvanban (35’), Pályázati sikerek (16’), Éremosztás a futballistáknál (24’), Mészölyös ballagás (53’) 13.00 Heti híradó
14.00 Koszorúcska Cecén (ism. 50’), Az iskolai agresszióról 1-2. rész (93’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Kézilabda: Alap–Sárbogárd (43’), Alap–Simontornya (43’), Sárbogárd–Simontornya (43’), Eredményhirdetés (10’)

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
ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602
AKÁC és EGYÉB kemény TÛZIFA eladó.
Telefon: 06 30 9470 899
ANGOL NYELVTANFOLYAMOK
2009. július 10-étõl
a SÁRBOGÁRDI GIMNÁZIUMBAN.
700 Ft/tanóra.
(Bodokiné) Horváth Veronika
06 (70) 376 5261
GYÓGYMASSZÕR, Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK beváltható.
06 (30) 568 9411
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
Masszázs szolgáltatással bõvült
a GLANCE Szépségszalon.
Próbálja ki Ön is!
Jelentkezés: 06 (20) 619 0935
IV. LÉGIÓ 2000 SECURITY
VÁNDORKUPA kispályás labdarúgó torna
2009. július 11-én. Gyülekezés: 8.30-kor.
Nevezési díj: 10.000 Ft.
Határidõ: július 8-ig. 06 (20) 927 0985
Angol szetter kiskutya ELADÓ.
06 (20) 954 8313
JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul július 3-án, 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Jelentkezés: Fûrész József
06 (30) 290 3744
ÓRA-ÉKSZER! ARANY-EZÜST!
CERTINA-CASIO-VEKTOR ÓRÁK.
Sárbogárd, Ady E. út 89.

Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870 Ft/q, cser
aprított 1900 Ft/q, cser aprított akáccal 1900 Ft/q,
akác tûzifa kugliban 2110 Ft/q, akác tûzifa aprítva
2140 Ft/q. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható. Telefon: 06 (30) 986 2623.
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.
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.
Németjuhász kölyök kiskutyák eladók. 06 (20)
278 8208. (305348)
Ady-lakótelepen lakás eladó. 06 (20) 442 1169.
Lakás kiadó vagy eladó Árpád-lakótelepen. 06
(70) 313 6917.
Tûzifa rendelhetõ cser: 1600.- gyertyán: 1500.kugli: + 200 Ft/q. 30 q felett ingyenes házhoz szállítás 06 (30) 571 3618. (306141)
Sárszentmiklós központjában négyszobás gázfûtéses családi ház sürgõsen eladó. 06 (70) 228
3590, 06 (25) 460 831.
Fûkaszálást vállalok 06 (30) 465 8176. (306139)
Összkomfortos kis kertes ház (közel a LIDL-hez),
olcsó rezsivel kiadó, 2 havi kaucióval, csak hosszú
távra! 06 (30) 242 8698. (306136)
Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) 437
4869. (306430)
Házak külsõ szigetelését, festését vállalom. 06
(20) 232 3852. (306430)
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)

Matematikából korrepetálást, illetve pótvizsgára
felkészítést vállalok. 06 (70) 332 1446.
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)
Redõnyök! 06 (30) 507 3344. (306084)
Árpád-lakótelepen felújított lakás eladó. 06 (20)
451 1128. (306450)
Munkatársakat keresünk irodai értékesítésre –
akár heti 40.000 Ft jövedelem. 06 (30) 916 9495
(péntektõl hívható). (306446)
Elõnevelt TETRA-H (barna) csirke elõjegyeztethetõ július 10-11-re. Tinódi u. 52. 06 (30) 384 2294.
Német korrepetálás, gyermekfelügyeletet vállalok. Telefon: 06 (30) 458 7473. (306089)
Sárbogárd központjában lakás eladó. 06 (30) 354
4825. (306082)
Fajtiszta németjuhász kiskutyák (6 db) eladó. 06
(30) 443 9080. (306080)
Sárbogárd központjában 54 m2-es igényesen felújított, erkélyes lakás eladó. 06 (20) 344 2204.
(306077)

Opel Astra 1.7 D, ’93-as, sürgõsen eladó. Irányár:
500 ezer Ft. 06 (30) 482 6173. (306090)
Alapon háromszobás családi ház gazdasági épületekkel sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 392
6395. (306093)
Magyar, történelem korrepetálás általános és középiskolások részére. Általános iskolások angol
korrepetálása. Telefon: 06 (20) 886 3729. (306092)
M6-os autópályán, Dunaújváros magasságában
OMV töltõállomás nõi munkaerõt keres. Érdeklõdni 10-17 óráig: 06 (30) 385 0414.
Ventona-Trans Kft. autóbuszvezetõ kollégákat
keres a közeljövõben nyíló sárbogárdi TESCO Áruház ingyenes autóbuszos járatára. Érdeklõdni a 06
(24) 260 440-es telefonszámon lehet munkanapokon reggel 8 és délután 16 óra között.
Krisztina presszó, Vasút u. 33. bérbe adó vagy eladó. Ugyanott biliárdasztal eladó. Irányár: 45.000
Ft. 06 (20) 462 1990.
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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

Nyílt Molotov-koktél Gondolkodjunk!
tér
Ezt a pokoli „itókát” egy „baráti felköszöntésre” készítette ismeretlen tettes az
Erkel Ferenc utcában.

Kérdezték

Reklámszemét
A Vasút utcában lakunk. A napokban hallottam, hogy zörög a postaláda a kapun.
Kimentem, hátha levél érkezett. De nem
láttam senkit. A ládát megnéztem, üres
volt. Kinéztem, de már csak messze láttam
egy távozó alakot. A kerítés mellett, a földön viszont ott hevert egy csomó reklámújság, szórólap.
Már nem elõször fordult elõ, hogy még azzal se veszõdött a szórólapok kihordója,
hogy beletegye a reklámújságokat a postaládába, csak bedobta a kerítésen. A lapokat fújta szét a szél, úgy kellett utána szaladgálni, hogy összeszedjem.
Nem tudom, köteles vagyok-e mindenféle
jöttment után összeszedegetni a szemetet.
Ha már nem tudja belerakni a kihordó
rendesen a postaládába a reklámszemetet,
miért szórja azt le a földre? Miért nem
dobja inkább már otthon a kukába? Engem nem érdekel, hogy mi lesz vele, de a
kertünkbe ne dobálják be a reklámújságokat!
Megfogadtam, hogy legközelebb kilesem,
megmondom neki a véleményemet, és felszedetem vele a beszórt szemetet, ha tetszik neki, ha nem.
Egy lakó a Vasút utcából
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

HUSZÁR SÁNDOR

Kiss Sándor múlt vasárnap éjfélkor arra
ébredt, hogy valami lángol az udvaron. Kiment, és a kerékpár mellett észrevette,
hogy egy üveg hever a földön, a palack nyílásában rongy ég, és tüzet fogott a kerékpár gumija is. Gyorsan homokkal eloltotta
a tüzet. Ekkorra már teljesen megolvadt a
kerékpár elsõ kerekén a gumi. Amikor
megnézte közelebbrõl, arra a megállapításra jutott, hogy valószínûleg benzin lehet
az üvegben. Az a szerencse, hogy nem tört
el az üveg, vagy nem a padlásra dobták,
mert akkor bizony leégett volna az egész
ház.
Kijöttek a rendõrök, felvették a jegyzõkönyvet, és érdeklõdtek a környezõ házaknál, hogy nem láttak-e valamit. Persze,
senki semmit nem látott.
Kiss Sándorék most félnek, hátha újra támad az ismeretlen.
Hargitai Lajos

TALÁLT KULCS

(volt táviratkézbesítõ)
életének 63. évében elhunyt.
Temetése június 27-én 17 órakor lesz
a Huszár-temetõben.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

HEGEDÜS JÓZSEF
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet az AVAR-T
Temetkezés dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

A polgárõrök egy slusszkulcsot találtak
a Bogárdi Napokon.
Átvehetõ Rozman Gábornál,
telefon: 06 (30) 621 0651,
e-mail: polgarorseg@irodamail.hu.

Heti idõjárás
Alapvetõ változás
továbbra sem várható idõjárásunkban, a napközbeni
gomolyfelhõ-képzõdésbõl kialakuló záporok és zivatarok lesznek a meghatározók. A hétvégére csökkenhet a
kialakuló csapadék esélye, ám a szórványosan elõforduló jelleg megmarad. A
várható nappali hõmérséklet 26 és 31
fok között alakul.
www.metnet.hu

Évek óta nem voltam a Sárbogárdi Napok
rendezvényein, most is csak azért mentünk
ki pénteken, mert férjem unokaöccse, Szeless Péter, és volt tanítványa, Oszlánczi Balázs is fellépett a Titán együttesben. Ha
már ott voltunk, maradtunk a Republickoncertre is.
Nem kellett volna.
Már akkor rosszat sejtettem, amikor a
meghívóban láttam, hogy a polgármesteri
megnyitó nem olyan idõpontra van meghirdetve, mint eddig, hanem a Republickoncert elé. „Mire készül? — gondoltam
magamban. — Õ lesz az elõzenekar?”
Magától a gondolattól is rémálmom lett.
Elképzeltem, ahogy a koncert elõtt balról
belépnek a színpadra a tízek tornasorban,
hófehér balettcipõben, rózsaszínû tütüben, és részletet mutatnak be a Hattyúk tavából; egyikük megszemélyesíti a „döglött
hattyút”, látványosan, csak a városért.
Más történt. Be a színpadra jobbról, papírral a kézben, arcon bájos mosoly (álmomban se jöjjön elõ) és a szent meggyõzõdés:
miattam vannak itt több százan a tömegek!
A zenekar hívei közül többen sokkos állapotba kerültek, és „Ez meg mit keres itt?!”
felkiáltással jutalmazták a város elsõ emberét.
Papírról felolvasva — hogy igaznak tûnjön
— öntömjénezés, nyelvvel „laffantás”
jobbra a Fidesznek, balra a FÜBÉ-nek, köszönet mindenkinek, akik megszavazták a
Sárbogárdi Napok rendezvényeit (fordítás
magyarról magyarra: akik el tudták költeni
a város polgárainak közpénzét).
Nagyot csalódtam a Republic miatt. Jó, tudom, hogy a vakításhoz hozzátartozik, de
ne essünk túlzásokba! A koncert késõbb
kezdõdött a kiírtnál 15 perccel, a 4. szám
után az énekes megszûnt létezni. Nekem
úgy tûnt, hogy a közönség átvette az énekes szerepét. A koncert felétõl vagy szólók,
vagy olyan számok következtek, amiket a
közönség és a gitáros–énekesek segítségével, na, és az unalomig alkalmazott kézmozdulatokkal, a „hopp-hopp” ordításokkal és egy darab zászlóval éltek túl.
Sokat elárul a lelkiállapotomról, ha jegyzeteléssel töltök egy koncertet? Kb. 96 percig
tartott, és percenként 11.250 Ft+áfa volt a
kifizetett összeg, amit illedelmesen megköszöntek a város önkormányzatának.
Vasárnap az egyik helyi tévé közvetítette a
koncert felvételét. Nos, két eset lehetséges: vagy a felvétel volt nagyon pocsék,
vagy engem igazol, mert ott a közönség
éneke nem hallatszik, csak az énekes vergõdése — hamis volt, nem kicsit, nagyon!
Nem fogok politikai fejtegetésekbe bocsátkozni!
Csibegép (Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

