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Július 24-én nyílik a TESCO!

Gyûlnek az autók a TESCO parkolójában. Félreértés ne essék, még nem a vásárlók, hanem csak az ott dolgozók jármûveit lehet látni. Az áruház sok várakozás után július 24-én
nyitja meg kapuit — tudtuk meg az egyik biztonsági dolgozótól. Azt viszont nem árulták
el, hogy hány kiadó üzlethelység van még itt. Annyi biztos, hogy nem minden részt vettek
még ki. Több sárbogárdi lakos értesült már a nyitás idõpontjáról, a visszajelzések vegyesnek mondhatók.
Menyhárt Daniella

A sajtószóvivõ válasza

(Írás a 11. oldalon.)

Jelenleg a július 24-ei nyitási dátum tarthatónak tûnik. A kisebb üzletek kiadása és a tárgyalások jelenleg folyamatban vannak. Gyógyszertár lesz, nyitva tartása igazodik a többi
kisbolthoz (H–Szo 9–20, V 9–19), ezenkívül ügyeleti rendszerben lesz nyitva. Normál
„üzemmódban” fog mûködni az áruház. Nyitási akciókkal is várjuk a vásárlókat. Az áruház „zöld” áruház, számos energiatakarékos, környezetbarát megoldást alkalmazunk.
Hackl Mónika sajtóreferens

Fecskefészek a sapkában
Rétszilas körül nagy rétek, legelõk vannak.
Ez a világ terített asztal a fecskéknek, akik
suhanó vadászgépekként hasítják az eget,
röptükben kapják el a legyeket, szúnyogokat, s teli beggyel repülnek a fészkükre,
ahol öt-hat éhes fióka várja tátott csõrrel a
fecskemamát és fecskepapát.
Tóth Jánosék rétszilasi házánál minden
évben rak fészket a tavaszi érkezéskor
egy-egy fecskepár. Az idén a szemtelen verebek elhajszolták szegény kis költözõ madarainkat a régi fészküktõl. Tóth Jánosék
már azt hitték, hogy máshová raktak fészket a fecskék. De amikor mentek keresztül
az udvaron, azt látták, hogy a villás farkú
kis madarak mindig a nyitott ajtajú kazán-

házból repülnek ki. Akkor pedig mégis valahol itt telepedhettek meg!
A házigazda azonban hiába kereste, nem
találta a fészket sehol. Aztán néhány hét
múlva meghallotta a kis fiókák csivitelését
a gerendára akasztott sapkája irányából.
Odanézett, és láss csudát, ott volt a fészek!
A „sapkafészek” fejmagasságban lóg ma is
egy szegen a gerendán az embervilág és a
természeti világ közti bizalom jegyében.
Sárból megformázták a kis madarak a belsejét, aztán a tyúkoktól hordott tollal kibélelték, s az így elkészített biztonságos madárotthonba rakott tojásokból rövidesen
hat kis fecske bújt ki.
Fantasztikus, hogy a fecskéket egyáltalán
nem zavarta, hogy körülöttük ott járnak-

kelnek a házban lakók. Megszokták az irányukban barátságos szeretettel lévõ emberek közelségét. Tûrték azt is, hogy fényképezzem õket. A fecskemama közben eleséggel érkezett. Hogy ne zavarjam, félrehúzódtam addig, amíg etette a kicsiket, aztán huss, repült új vadászatra. Alig telt el
néhány másodperc, már érkezett a fecskepapa. Nyíltak az éhes szájak, és mohón
nyelték a szülõk által hordott eleséget.
Hargitai Lajos
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Aba Napok újra töltve
Aki elsõre ránézett az idei, immár XVII.
Aba Napok programjára, az talán félrehúzta a száját, hogy nem lesz semmi különös. Ám aki eljött, az egészen mást élhetett
meg. Valóban nem volt „semmi különös”,
nem volt annyi jelentõs költségvetésû
sztárfellépõ, ám volt valami más, ami minden sztárnál többet ér: az együttlét, a közösség élménye.
Akaratlanul is összevetettem magamban a
Bogárdi Napok langyos hangulatát az Aba
Napok nyüzsgésével. Arra jöttem rá, hogy
itt nem a feketén-fehéren leírt programokban rejlik az igazi különbség, még csak
nem is az idõjárásra fogható igazából, hogy
mennyire látogatott egy esemény. Mert
míg Bogárdon az esõ távol tartotta az embereket, Abán volt, aki rendíthetetlenül,

félmeztelenül állta végig az esõt a Kiscsillag alatt. A különbség oka a szívben rejlik.
Lemásolható egy festmény, de a lélek
hangjai, amik körülveszik, a gondolat és az
érzelmek, amiket a kéz adott hozzá, nem
utánozhatók. Azok nélkül a kép csak egy
puszta papírdarab marad.
Vagy említhetném azt a megfogalmazhatatlan érzést, amikor szeretetbe csomagolva ad át valaki egy meglepetést, vagy szeretettel fûszerez egy süteményt.
Ahogy Kossa Lajos, Aba polgármestere is
fogalmazott beköszöntõjében: „...az emberi kapcsolatok legmélyebb kielégülését
és legcsodálatosabb örömeit a szeretetben, a kölcsönös törõdésben, a megbocsátásban, a kreativitásban, a játékosságban
és az összefogásban találjuk meg, amely-

nek során egyesítjük erõinket egy közös cél
elérése érdekében.”
Az Aba Napokon én úgy éreztem, mintha
kaptam volna egy nagy, szeretetteljes ölelést. Egy év kimaradt a gazdasági nehézségek miatt, mégis ugyanott folytatódott,
ahol abbamaradt. Azt hittem, kevesebben
jönnek majd el. Nem így lett.
Temérdek család, barát, gyerek, fiatal és
idõs együtt múlatta az idõt, az ezernyi
programból válogatva. Mindenkinek kedvére tettek a szervezõk. Volt kiállítás, utcabál, hastánc, néptánc és népzene, nótaszó,
operett, koncert, táncház és diszkó, kabaré, bábelõadás, filmek, elõadások, sportolási lehetõségek és harci bemutatók, íjászok, hangászok, solymászok, kardforgatók, tûzzsonglõrök, alkotóház, no, és az elmaradhatatlan programok, mint például a
szomszédolás, Hagyományok Forrása, a
Sárvíz Mûvészeti Fesztivál, a szépségverseny, az Ízek Utcája és a népmûvészeti
vásár. Fölsorolni is hosszú lenne mindent.
Nem is ez a lényeg.
Hanem talán az, hogy lehet utánozni Abát
... de csak tiszta szívvel ...
Hargitai Kiss Virág

Kirándulás
hátrányos helyzetû
családoknak
Sárbogárdról
A Sárbogárdi Kisebbségi Önkormányzat egész napos kirándulást
szervez — kizárólag — hátrányos
helyzetû családok és gyerekeik részére Baranya megyei úti célokkal (Pécs,
Siklós, Villány, Abaliget).
A kirándulás idõpontja július 4.,
szombat. Jelentkezni Lakatos Péternél, a cigány kisebbségi önkormányzat elnökénél lehet a következõ telefonszámon: 06 (20) 923 8961.
Csak azok jelentkezését várják, akik
biztosan részt tudnak venni a kiránduláson.
Szervezõk

Tûzszertartás Abán
Különös, misztikus szertartás helyszíne
volt Aba június 26-án éjfélkor. Tûzszertartással ébresztették az õsi misztikus erõket
az Aba Napokon. A szertartást avatott
sámán vezette.
A magyar õsvallásban a tûz központi szerepet játszott úgy az identitás, mint a kollektív tudat erõsítésében. A tûz elem energiája vad, aktív, teremtõ energia, amit a
szertartás során rituálisan megidéznek,
hogy a résztvevõk integrálhassák annak
erejét.
A szertartás során a tûz segítségével energiacsatornát hoztak létre, ami összekötötte az Ég és Föld világát. Így jött létre abban
a szent idõben a spirituális Világ-tengely,
amelynek az volt a küldetése, hogy átbillentse a Kárpát-medence extrém mélységét extrém magassággá. A felfelé törekvõ
tûz-elem jelképesen megszabadította a
résztvevõket földhözragadtságuktól, elõítéleteiktõl.
A szertartáson résztvevõk több napon keresztül tudatosan készültek böjttel, helyi

természetes ételek fogyasztásával, lelki
szinten pedig úgy, hogy kapcsolataikat
rendezték, törekedtek a bennük lévõ gyûlölködések, irigységek és hasonló romboló
érzések megfékezésére.
A szertartásra hoztak a résztvevõk olyan
tárgyakat, amelyhez rossz, kellemetlen
emlékek fûzték õket. Ezeket a tûzbe vetették a szertartás során.
Elhatározták, hogy Aba a késõbbiekben is
vállalja a Tûzszertartás periodikus megrendezését, amivel nemcsak lakóinak, közvetlen környezetének, hanem a Kárpát-medence egész térségének tisztulását
is segíti. Abát és a Sárvíz kistérséget rituális szerepköre s különlegesen mély (földrajzi) fekvése képesíti. A folyamatos szertartásrend része lesz a többi elemmel (víz,
föld, levegõ) való kapcsolatfelvétel és harmonizálás is. Ezért a következõ években a
tûzszertartás mellett víz-, levegõ- és földszertartásokat is rendeznek majd.
Hargitai Lajos
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Negyven éve csatolták Miklóst Bogárdhoz
Az 1960-as években kezdõdött Magyarországon az elsõ nagy integrációs õrület. Akkor vontak össze elõször iskolákat, egész
intézményrendszereket szövetkezeteket
és persze településeket. Ennek az egyesítési õrületnek lett áldozata többek között
Sárszentmiklós község is, amelyet 40 évvel
ezelõtt, 1969. július 1-jén egyesítettek erõszakosan Sárbogárddal. Ezt az egyesítést
senki nem akarta, csak a hatalmon lévõk
remélték, hogy ettõl az õ hatalmuk nagyobb lesz.
Sárszentmiklós az egyesítés idõpontjáig
önálló faluként önálló tanáccsal rendelkezett. Lakóinak száma 3300 fõ volt. Az egyesítés elsõdleges oka az volt, hogy Sárbogárd ezzel éri el a városi ranghoz szükséges
lélekszámot. Persze, ehhez még kellett az
is, hogy a Sárbogárdtól 15 km-re lévõ még
kisebb településeket, Pusztaegrest Sárhatvant és a Káloztól elcsatolt Nagyhörcsököt
is Bogárdhoz csatolják.

Azóta Sárszentmiklós két alkalommal is
megkísérelte a Sárbogárdtól való elválást,
egyszer sem sikerült. Ennek az egyesítésnek köszönhetjük az önkormányzatban a
képviselõi listás választási rendszert és a
rendkívül széttagolt városszerkezetet.
Sárbogárd városként látványos fejlõdésnek indult. Lakótelepek épültek, és ide települt a Videoton gyár is. Az itt lakók ezt a
fejlõdést mégis inkább katasztrófaként élték meg. Az erõszakos egyesítés egység helyett a széthúzást erõsítette, és rossz közérzetet teremtett mindenben.
Sárszentmiklós elcsatolásának még halálos áldozata is lett. Ádám Miklós sárszentmiklósi iskolaigazgató, a sárszentmiklósi községi tanács tagja a hír hallatán
szívinfarktust kapott, és elhalálozott. Természetesen ebbõl akkor nem lett újsághír,
csak csendes temetés nagyon sok gyászolóval.

Az egyesítés 40 éves emléke ma sem örömünnep Sárszentmiklóson, de Sárbogárdon
se. A múlt terhét még sokáig cipelik az emberek a lelkükben, s a bánatot, haragot
csak az idõ fogja végképp feledtetni.
Hargitai Lajos

Nagylókért
Nagylókért díjat adományozott Nagylók képviselõ-testülete két civil szervezetnek. Az elismerések ünnepélyes
átadására kedden este került sor, a kultúrházban.
A Nagylóki Nyugdíjasklubot a közösségi szellem és a hagyomány ápolása terén végzett tevékenysége elismeréseként tüntették ki. Dr. Bögyös Gábor méltatta õket.

Fellner Róbert volt az elsõ elnöke a klubnak, jelenleg Barabás
György tölti be e tisztséget, aki betegsége miatt nem tudott részt
venni az ünnepségen. A klub tagjai havonta tartanak összejöveteleket, kirándulásokat szerveznek, nyugdíjas-találkozókra járnak.
A falu összes lakója számára évente pótszilvesztert, farsangi bált,

hagyományos aratást rendeznek, segítenek a gyereknap és az Iringó-túra
megszervezésében. Jutalmul (a díj és a
plakett mellé) egy buszos kirándulást
kaptak.
A Nagy László vezette Nagylóki Népdalkört az éneklés hagyományának
ápolásáért, magas szintû kulturális tevékenységéért és a település hírnevének öregbítéséért tüntették ki. Az
együttest Nagy Imréné méltatta, elmondva, hogy számos községi és másutt megrendezett eseményen vesznek
részt rendszeresen. Számos ezüst- és aranyminõsítést tudhatnak
már magukénak, és 2008-ban nívódíjat kaptak, ami e mûfaj
legmagasabb szintû elismerése.
Gratulálunk!
Hargitai Kiss Virág

A Madarász József Városi Könyvtár értesíti
kedves olvasóit, hogy

július 4-én, 11-én, 18-án,
augusztus 29-én (szombaton),
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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Itt a parlagfûszezon!
Kezdhetik élesíteni a kaszát, kaszálógépet
a földtulajdonosok, ugyanis június 30-a
volt a parlagfû elleni védekezés határnapja. Ettõl az idõponttól kezdve a külterületeket a földhivatalok, a belterületeket a
jegyzõk és megbízottjaik ellenõrzik. Ha a
földek parlagfûvel fertõzöttek, és a használóik láthatóan nem tettek még semmit
ellene, júliustól egy új törvényi rendelkezés szerint már igen komoly bírságot fizethetnek: területnagyságtól függõen 15 ezer
és 5 millió forint között — hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara közleményében.
Tavaly szeptember 1-jén lépett hatályba,
de a természet törvényei szerint csak mostantól vált élessé az a jogszabályváltozás,
mely szigorította a parlagfû elleni védekezést. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény
és a kapcsolódó kormányrendelet ugyanis
messze figyelembe veszi a parlagfû fejlõdési ütemét, életciklusát. Márpedig a növény — melynek magvai több évtizedig a
talajba temetve is megõrzik csírázóképességüket, tövenként 3000-4000 magot nevel, pollenjét 100 kilométeres távolságba is
elsodorhatja a szél — virágzati bimbóit
ilyentájt kezdi fejleszteni. A jogszabály
szerint a bimbó kialakulását is meg kell
akadályozni, s ehhez rendeli a június 30-ai
határnapot.
A törvény értelmében június 30-a az a legvégsõ idõpont, ameddig meg kell akadályozni a parlagfû virágbimbóinak kialakulását. Ezt az állapotot továbbra is fenn kell
tartani, melynek teljesítése csak a parlagfû
rendszeres irtásával lehetséges. A bírói
ítélkezési gyakorlat szerint mulasztás állapítható meg, ha a területen június 30-át követõen nem észlelhetõ olyan beavatkozás,
amely a parlagfû fejlõdésében kizárja a vi-

rágbimbók kialakulását. A parlagfû biológiájából, illetve közegészségügyi veszélyébõl adódik, hogy a tényleges virágzás kezdetét nem lehet megvárni a védekezés
megkezdésével.
A védekezési tevékenység megtörténtét
külterületen a földhivatalok, belterületen
a jegyzõk ellenõrzik. A területek azonosítása — tulajdonos, földhasználó, helyrajzi
szám stb. — ma már számítógéppel és mûholdas helymeghatározó berendezésekkel
gyorsan, pontosan elvégezhetõ. Az elõzõ
években a parlagfûvel erõsen fertõzött területeken gazdálkodók bízvást számíthatnak az idei évben is az ellenõrzésre.
A hatóságok, amennyiben azt látják, hogy
a földhasználó és tulajdonos nem végezte
el a védekezést, úgy közérdekû védekezést
rendelnek el. Errõl nem kell elõzetesen —
ahogy az ellenõrzésrõl sem — értesíteni az
érdekeltet. A hatóság, a kaszálást végzõ
megbízott vállalkozó az érintett területre
beléphet, lezárt területet felnyithat, és dolgozhat az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is — hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara. Sõt, amennyiben a parlagfû elleni közérdekû védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a kaszálást abban az esetben akkor
is elrendelhetik abban az esetben, ha a kultúrnövény tõszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tõszám 50 %-át, és a parlagfûvel való borítottság a 30 %-ot meghaladja. Az okozott kárért a földhasználó
kártalanításra nem tarthat igényt.
A védekezés költségeit 15 napon belül be
kell fizetnie a mulasztás elkövetõjének, késedelem esetén a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben. Az összeg
adók módjára behajtható, errõl az APEH
gondoskodik. Amennyiben az ingatlan közös tulajdonban (osztatlan közös esetén)
van, úgy a költségek megtérítéséért valamennyi tulajdonos egyetemlegesen felelõs.

A mulasztót ezen felül tetemes bírság is fenyegeti. Ez attól függõen változik, hogy
mekkora belterületrõl, vagy külterületrõl
van szó. A bírságot szintén adók módjára
kell behajtani. (A bírság mértékérõl a táblázatban tájékozódhat.)
Ezen felül a földhasználót további szankcióként egyes agrártámogatások részétõl,
vagy egészétõl is eltilthatják a hatóságok.
A parlagfûvel szembeni védekezés elmulasztása a tv. 17. §. (4) bekezdésében elõírt
védekezési kötelezettség elmulasztása.
1. belterületen:
15 000 Ft,
kevesebb, mint 50 m2:
50 m2, vagy nagyobb, de 100 m2-nél kevesebb:
15 000-50 000 Ft,
100 m2, vagy nagyobb, de 200 m2-nél kevesebb:
50 000-100 000 Ft,
200 m2, vagy nagyobb, de 1 ha-nál kevesebb:
100 000-750 000 Ft,
1 ha, vagy nagyobb:
750 000-5 000 000 Ft,
2. külterületen:
kevesebb, mint 1 ha:
15 000-50 000 Ft,
1 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint 5 ha:
50 000-150 000 Ft,
5 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint 10 ha:
150 000-225 000 Ft,
10 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint 30 ha:
225 000-1 000 000 Ft,
30 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint 50 ha:
1 000 000-2 000 000 Ft,
50 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint 100 ha:
2 000 000-3 750 000 Ft,
100 ha, vagy nagyobb: 3 750 000-5 000 000 Ft.

További információ
a kamarai tanácsadóktól
illetve az info@agrarkamara.hu
e-mail címen kérhetõ.

Hirdetmény
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., telefon: 06 (22) 514 300,
telefax: 06 (22) 313 564.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–csütörtök 9–15 óra, péntek: 9–12 óra.
A Mezõfalva és Kislók települések közötti külterületen 22
kV-os távvezeték-hálózat épül. A hálózat nyomvonala mûvelés
alatt álló területeket érint. A hálózatépítés során oszlopszállító
tehergépkocsi, valamint darus tehergépkocsi kerül alkalmazásra, illetve kisebb teherszállító jármûvek, furgonok. A létesítés
közutakon, dûlõutakon, illetve szántókon történik. A létesítés
intenzív ideje kb. 3 hét, amikor a nagyobb jármûvek forgalma
várható.
Felhívom a figyelmet, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a

környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a hirdetmény megjelenését követõ 21 napon belül közvetlenül a felügyelõséghez észrevételt lehet tenni.
A hirdetmény közzétételének idõpontja: 2009. június 19.
Az elõzetes vizsgálati eljárásban a vélelmezett hatásterületen levõ valamennyi ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerû használója ügyfél.
Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a felügyelõségen személyesen, illetve a törvényes, vagy írásban meghatalmazott képviselõjük útján — Kukodáné Garbancz Ildikó ügyintézõnkkel (telefon: 06 /22/ 514 300) történõ egyeztetés szerinti idõben — betekinthetnek a létesítmény terveibe és az ügy egyéb irataiba,
azokról másolatot, kivonatot készíthetnek, vagy másolatot kérhetnek.
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A Sárbogárdi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat
(Sárbogárd, József Attila u. 14.)

RUHAADOMÁNY-OSZTÁST
SZERVEZ
2009. július 3-án (PÉNTEKEN)
9—11 ÓRÁIG.
(Kérjük, hogy reklámszatyrokat hozzanak magukkal!)

Gazdanaptár — Július
ZÖLDSÉGESKERT: Vethetünk újból sárgarépát. A bokros nevelésû paradicsom alá terítsünk szalmát, mellyel a
föld víztartalmának elpárolgását lassítjuk. A krumplitöveket kupacoljuk fel, lombját kéthetente permetezzük burgonyavész ellen.
GYÜMÖLCSÖS: A feketeribizli-bokrokat a termés szedésével egy idõben metszhetjük. A málnabokrok gyenge
vesszõit, miután leértek, távolítsuk el, az erõs hajtásokat kötözzük fel. Az õszi-téli termést adó fákon ritkítsuk meg a sûrûn álló gyümölcsöket.
DÍSZKERT: A szedésre alkalmas fûszer- és gyógynövényeket gyûjtsük be, szárítsuk meg. A gyorsan növõ sövényt nyírjuk meg.
ÜVEGHÁZ: Az üvegházban nevelt uborkát, paradicsomot
ismét trágyázhatjuk, az oldalhajtásokat csípjük le. Vizsgáljuk meg az üvegház konstrukcióját, a hibákat javítsuk ki.

SÍC — hírek, eredmények
Az elmúlt hétvégén a budapesti MALÉV SC íjászszakosztálya által rendezett „MALÉV KUPA” íjászversenyen vettek részt
versenyzõink.
Széplaki Zoltán a felnõtt férfiak mezõnyében a 18. helyet, Gilicze
László a szeniorok között a 2. helyet szerezte meg.
Az ifjúsági fiúk között induló Lovász Balázs az 1. helyen, Katona
Alex a 3. helyen végzett.
Vasárnap a gyermekek és serdülõk versenyét bonyolították le.

Eredményeink:
A serdülõ lányok között Katona Dorottya az 1. helyen, Kiss Regina a 2. helyen végzett.
Gyermekversenyzõink, Batári Balázs a 8., Resch Gábor a 10. helyen fejezte be a versenyt.
Egyesületünk várja a kikapcsolódásra és sportolásra vágyó
fiatalokat!
Látogassatok el hozzánk! Felszerelést biztosítunk!
Foglalkozások: hétfõ és szerda 17 órától, szombaton 14 órától,
amennyiben nem versenynap.
Most szombaton és vasárnap, július 4-5-én felnõtt és ifjúsági
OB-n veszünk részt Ópusztaszeren.
Gilicze László, SÁRRÉTI Íjász Club
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NEM L ESZ
FEKVÕRENDÕRÜ NK
Tisztelt Petõfi utcai lakók!
Mint a mellékelt levélbõl látszik, „fekvõrendõrünk” sorsa eleve
elrendeltetett. Ezt merem azért így kijelenteni, mert az elsõ nagy
képviselõi felbuzdulás és hitegetés után a téma arra sem volt méltatott, hogy testületi ülés elé kerüljön mint napirendi pont.
Pedig volt már szó frakciófegyelemrõl, másik képviselõk meggyõzésérõl, és a többi, az ügy érdekében bevethetõ technikáról is.
Pedig azt hiszem, egy egységes lakossági kezdeményezés volt ebben a témában. Az utcában lakók közül mindössze két háznál volt
az, hogy — bár egyetértenek a témával, de — nem ezt a megoldást
tartják a legjobbnak.
A rendõrség nem lehet ott minden csibész mellett, nem lehet ott
minden szabálytalanul közlekedõ megfogójaként, de egy „fekvõrendõr” mindig a posztján marad.
A nagy sebességgel közlekedõk fel tudnak gyorsulni akár 150
km/h-s sebességre is, mert az utca — a jegyzõ asszony ismereteivel
szemben — majd egy km hosszú és egyenes. A csatlakozó utcák
lakói közül is többen megkerestek, hogy szívesen csatlakoznának
a kezdeményezéshez, mert a behajtásnál õk sem mindig tudják,
mi vár rájuk.
A gyûjtõút azért érdekes, mert kb. 200 méterrel mellettünk van
egy ugyanilyen jó, de lakatlan utca, szintén csatlakozási ponttal a
Kossuth utcára, ami megoldhatná a problémát. Ez a Temetõ utca.
Részemrõl a polgármester úr levelében leírtakat megértem, és lezártnak tartom a témát, de ígéretemhez hûen vállalom, hogy a következõ képviselõi megmérettetésen azt támogatom, aki kiáll az
õt megválasztók mellett.
Tisztelt lakók! Kérem, Önök is vonják le a következtetést.
Tisztelettel: Freschl István Petõfi utcai lakos
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Bálint László súlyos balesetet szenvedett
Bálint Laci nevét bizonyára sokan ismerik,
hisz egy élõ legendája a lovaséletnek.
Édesapja volt az alapi téesz elnökeként az
ottani lósport és lótenyésztés megalapozója.
Laci évek óta a szántódpusztai lovascentrumban dolgozik. A tanya üzemeltetése, a
23 ló gondozása, etetése, ápolása törékeny
feleségére maradt, aki két pici gyermekük
gondozása mellett próbál a baleset óta
Laci helyett is helytállni.
„Mindenféle segítség, amit adni tudnak,
bizonyára jól jönne, és Laci gyógyulását segítené. Ha bármi kérdés van a segítségnyújtás ügyében, kérek mindenkit, hogy
engem keressetek.
Köszönöm!!!! — Iványi Zsuzsa (Bálint Laci unokahúga), 06 (70) 330-9955”
Bálint László 1969-ben kezdte pályafutását Simontornyán, 1977-tõl 2001-ig versenyzett elsõ osztályú kategóriában, 1985tõl 1996-ig a magyar válogatott tagja volt.
Olyan eredményeket mondhat magáénak,
mint az 1985-ös „Év sportolója”, 1987-tõl
1992-ig a csapat magyar bajnoki és az
1991-es egyéni magyar bajnoki címe.
Az 1992-es olimpián való részvételét lova
lesántulása akadályozta meg.
Tanítványai között ismert Soós Attila, Fodor Gábor, Sebõk János, Fazekas István,
Nagy Andrea és Füzér Gábor.
Bálint László éppen tereplovaglásra készülõdött május 12-én, amikor lova megijedt a locsolóberendezéstõl, és megtörtént a baj. A siófoki újságban is olvashattunk errõl; mentõhelikopterrel vitték kórházba, azóta is életveszélyes állapotban
van.
Május 16-án idén 11. alkalommal rendezték meg Alapon a díjugratót. Az idei év
volt az elsõ, amikor Bálint László nem volt
jelen.
Kérünk mindenkit, hogy amivel tudja — jó
szóval, munkával, takarmánnyal, adománnyal stb. —, támogassa az összefogást,
hogy a lovas reménybeli felépüléséig a
szántódpusztai lovasiskolája és istállója tovább üzemelhessen.
Egy friss hír:

Bálint Laci a gyógyulás útján
„Szeretném a Bogárd és Vidéke olvasóival
is megosztani a jó hírt: Laci elhagyhatta az
intenzív osztályt! Persze tudom, hogy a rehabilitációs idõszak hosszú lesz, és itt is
szükség lesz a barátok, sporttársak segítésére, de ez már nagy lépés a gyógyulás
útján!!!”

Bálint László
túl van az életveszélyen
„Május 12-e óta kissé megváltozott az életem... Bálint Laci balesete ekkor történt...
És nem csak az én életem... Ettõl a naptól
kezdve — bár tudom, hogy a baj hozott
össze bennünket — bekerültem a lovasok
nagy családjába, ahol egy emberként öszszefogva mindenki aggódott és Laci hogyléte felõl érdeklõdött.
Rengetegen kerestek és keresnek ma is telefonon, e-mailben, vagy iwiwes üzenetben... A hír futótûzként terjedt tovább,
hogy az egykori magyar bajnok, aki az év
sportolója is volt, életveszélyes sérülést
szenvedett.
Jöttek/jönnek telefonok Mohácstól Fehérgyarmatig, Szegedtõl Budapestig, de
még a határon túlról is. A régi „Határõr
Dózsások”, fõiskolás évfolyamtársak, tanítványok, lovas sporttársak vagy ismeretlen, lószeretõ emberek nyúltak telefonhoz, hogy aggódásuk mellett a segítségnyújtás lehetõségeirõl érdeklõdjenek.

Mindenki tenni akar valamit, amit lehetõségei szerint tenni tud, annak érdekében,
hogy a tanya zökkenõmentesen, nagyobb
fennakadások nélkül üzemelhessen mindaddig, míg Laci újra el nem foglalhatja az
ottani helyét a „nyeregben”. Köszönettel
tartozunk mindazoknak, akik bármilyen
formában
hozzájárultak/hozzájárulnak
ehhez. De köszönet illet mindenkit, aki aggódik és szorít azért, hogy Laci minél hamarabb meggyógyuljon! Õ is tudja és érzi
ezt, tudja, hogy mennyien állnak mellette,
és mennyien szorítanak neki. Köszönet
minden támogatónak, aki pénzadománynyal, takarmánnyal, szénával, kétkezi
munka felajánlásával segített/segít, de köszönet a szántódi tanyán dolgozóknak is,
akik még nagyobb erõfeszítéssel dolgoznak a lovaknál.
Köszönet az orvosoknak, ápolóknak, akik
Laci gyógyulásáért mindent elkövetnek.
Mindezeknek, és nem utolsó sorban Laci
hihetetlen akaraterejének köszönhetõen
mára túl van az életveszélyen! Tudjuk,
hogy gyógyulása hosszú folyamat lesz, de a
napi apró léptek reményt adnak és bizakodást arra, hogy minél hamarabb felépül.
Köszönettel: Iványi Zsuzsa”
A támogatók pénzadományai számára
Kunos Attila székesfehérvári lovas számlát nyitott Bálintné Schekk Anita nevére a
következõ számlaszámon:
OTP Siófok, 11773315-06973856, Schekk
Anita.
Szerkesztette: Hargitai Lajos

„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. július 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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Magyarországon is egyre több
fiatal HIV-fertõzött
A dance4life AIDS-ellenes kezdeményezés elõször érkezett Magyarországra
A Magyar Epidemiológiai Központ 2008-as HIV/AIDS-statisztikái alapján 2006 óta
évente átlagosan egyharmadával nõ a vírussal fertõzöttek száma. Nemzetközi adatok arra is rávilágítanak, hogy a leginkább veszélyeztetett csoportot a tizen- és
huszonévesek alkotják, akik sok esetben nem fordítanak kellõ figyelmet a megfelelõ védekezésre. A „Kezdj táncolni! Állítsd meg az AIDS-et!” mottójú dance4life
nemzetközi kezdeményezés azért jött létre, hogy szórakozás közben figyelmeztessen a betegség veszélyeire és megelõzési lehetõségeire. Magyarországon május
30-án a Citadellán rendezték meg az elsõ AIDS-ellenes bulit, valamint a belvárosban cirkálva bulibusszal is kampányolt a lelkes fiatalokból álló csapat.

„A riasztó magyarországi adatok miatt
szükségét láttuk, hogy a dance4life rendezvénysorozat következõ állomása hazánkban legyen. Mi vagyunk a huszadik csatlakozó ország a sorban. Nyugat-Európában
és az AIDS által különösen sújtott Afrikában
már hagyománya van ennek a rendezvénynek. Célunk, hogy Magyarországon is természetes legyen, hogy a fiatalok felelõsséget vállalnak saját egészségükért” — indokolta Riczkó István, a kezdeményezés
egyik fõszervezõje, miért tettek meg mindent annak érdekében, hogy a hazai tizenés huszonévesek is tájékozottabbak legyenek.
A fiatalokból álló szervezõcsapat munkájára valóban nagy szükség van, ugyanis a
Magyar Epidemiológiai Központ adatai szerint, míg 2006-ban még „csak” 81 HIVvírussal fertõzött személyt regisztráltak,
addig tavaly már majdnem ennek a dupláját. Az Egészségügyi Világszervezet jelentése alapján 2007-ben 33 millió regisztrált
HIV-fertõzött élt a világon, akiknek fele még
nem múlt el 25 éves. Bár Magyarországon
még nem érkezett el a környezõ országokban már pusztító „AIDS-robbanás”, szakemberek szerint hatékony figyelemfelhívás
nélkül hazánk sem menekülhet.
A dance4life nemzetközi kezdeményezés
célja éppen az, hogy a fiatalokat olyan közegben és olyan módon szólítsa meg, ahol a
leginkább fogékonyak lehetnek az üzenetre: tánc közben hívják fel a figyelmet a
HIV-vírus terjedési módjaira és megelõzési
lehetõségeire. A világszerte több ezer önkéntest számláló megmozduláshoz számos
neves lemezlovas is csatlakozott.
Itthon azonban nem csak egy eseménnyel
készültek a szervezõk.
„Kreatív szakemberként nap mint nap
szembesülök azzal, hogy milyen nehéz a fiatalokat megszólítani. A bulibusz közel félszáz szórakozó önkéntessel járta a várost,
ami úgy látszik, mûködik. Eddig több száz fiatalt sikerült tájékoztatnunk a HIV-vírus veszélyeivel és megelõzési módjaival kapcsolatban” — értékelte Kaizer Gábor, a ReVISION marketingügynökség alapítója a
kezdeményezés eddigi eredményeit.
A dance4life rendezvénysorozat eredményességét igazolja, hogy a 2008-as AIDSvilágnap alkalmából több mint ötvenezer fiatal táncolt egyszerre a világ minden pontján, hogy tovább terjessze a biztonságos
szex szemléletét, és ezáltal aktívan közremûködjön az AIDS terjedésének megállításában.
Forrás: internet
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MEGHÍVÓ

Szent Péter Napi Halászbúcsú
2009. július 4. RÉTIMAJOR
Kedves leendõ Vendégünk!
A hagyományos Szent Péter Napi Halászbúcsú immár kilencedik alkalommal kerül megrendezésre. Idén 20 éves az Aranyponty Halászati Zrt. Ebbõl az alkalomból színvonalas programmal várjuk a vendégeinket, változatos színpadi programok szórakoztatnak kicsiket, nagyokat.
A szokásos halételfõzõ verseny során ez évben is rengetegen mutatják be fõzõtudományukat.
A halételfõzõk felteszik a tûzre a bográcsokat, finom illat lengi be a népmûvészeti kirakodóvásár
standjait. Családos vendégeink a játszóház, elõadások, sportprogramok és a fellépõk produkciói között válogathatnak. A délelõtti színész horgászverseny résztvevõi és az estére velünk maradó közönség tagjai az árnyas Kerthelyiségben egy finom pohár bor mellett pihenhetik ki búcsú fáradalmait.

Információ: tel./fax: 25/509-190
www.retimajor.hu

Rétimajori Bárkaszínpad fellépõi:
Ünnepélyes megnyitó: Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. elnök-vezérigazgatója

10.00-17.00-ig:
10.15-10.30

Lévai Ferenc megnyitója

10.30-10.50

Ten Dance versenytánc bemutató – Sárbogárd

11.00-12.00

Kemény Henrik „Vitéz László” gyermekmûsor

12.00-15.00

A 80-as, 90-es évek slágerei – Melódia zenekar
Közben eredményhirdetés: halfõzõverseny, gyerekprogramok

15.00-15.30

Zenés mûsor – Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

15.40-16.00

Sáregresi Nyugdíjasklub – ének

16.10-16.30

Gyöngyvirág hastánccsoport – Vajta

Egész napos programok:
* 9.00-12.00-ig

Gasztronómiai vetélkedõ – Halételfõzõ verseny

* 10.00-13.00-ig

Fociverseny: gyerekcsapatok

* Népmûvészeti kirakodóvásár: üvegszobrász, keramikus, fazekas, bõrmûves, fafaragó, szõttes, szalma-, csuhé-,
gyékény tárgyak stb.
* Baranta bemutató – õsrégi magyar harcmûvészet, íjászat,
* Gyermek játszóház, arcfestés, üvegfestés, népi játékok és kézmûves foglalkozás, Jurta sátor, csónakázás, lovas kocsikázás,
pingpong, kosárlabda, csocsó
* Festménykiállítás, természetfilmek vetítése
* Szerencse fel! – az Aranyponty ZRt. és a Szerencsejáték ZRt. mobil sorsjegyei helybe hozzák a mesés nyerés lehetõségét
* Wellness központ: egész nap medence, pezsgõfürdõ, masszázs lehetõség
* Színész horgászverseny
* Strandmegnyitó
* Horgászcikk vásár az Örspusztai Horgászcentrumban (Balzer horgászcikkek)
10.00 órától szakmai program – csak regisztrációval
A konferencia szervezõje: Aranyponty Halászati Zrt., Százhalombatta
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Orvosi rendelések Sárbogárdon

Közérdekû telefonszámok

Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Háziorvosi körzetek
I. Dr. Somogyvári Katalin: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013: H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.
II. Dr. Csanádi József: Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12.
Nagyhörcsök, tel.: 06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.
III. Dr. Farkas János: Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K:
8-12, Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.
IV. Dr. Jarabin János: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.
V. Dr. Oroszlány László: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-165: H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.
VI. Dr. Horváth Endre: Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
470-007, mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P:
10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.
Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet. Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06
(25) 460-163.

Gyermekorvosi körzetek
I. Dr. Mányoki Lídia: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25) 460-163, H:
13-15, K: 9.30-10.30, tanácsadás kedden: 10.30-12, Sze: 11-12, Cs:
13-15, P: 12-14.
II. Dr. Mányoki Lídia: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468
214: H: 8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás:
Cs: 8-10. Tel.: 06 (30) 573 4908.
III. Dr. Abdalla Roshdi: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12, Sze: tanácsadás: 14-15, Cs:
8-12, P: 9-11. Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H: 8-11, Sze:
8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd,
Ady E. út 79-83. Szakrendelések
Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.
Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn, 15-20-ig.
Gégészet: minden kedden és pénteken, 9-12-ig. Július 10-én a rendelés
szünetel.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A betegellátás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órájában új beteget nem fogadnak.
Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõn és pénteken 8-14-ig, kedden szünetel a rendelés, szerdán
és csütörtökön 7.30-13.30-ig. Július 10-én, 17-én, 24-én és 31-én a rendelés szünetel.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-18-ig.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés, tüdõszûrés: hétfõn, kedden, pénteken
8-14-ig, csütörtökön 12-18-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig.

SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

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

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

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

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

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

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

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.
Elhullott állatot mind a polgármesteri hivatalban, mind Sárközy Károly gyepmesternél be lehet jelenteni a 06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõ:
Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-20.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776
Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: Juhász János a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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Azonos pontszámmal, de csak második
hely a szlovákiai kézi(vízi)tornán
A Siófok KC serdülõ csapata — amelyet többségében a mezõszilasi gyerekek alkotnak — a szlovákiai Ivankán vett részt egy
nemzetközi tornán, s a szlovák és cseh csapatok mellett egyedüli
magyar csapatként képviselte a magyar kézilabdát.
A csapat tartalékosan utazott el — s a legfontosabb mérkõzést betegség miatt Csendesnek is ki kellett hagynia —, de az eredmény
tekintetében nem okozott csalódást. Azonos pontszámmal —
rosszabb egymás elleni eredménnyel — lett második helyezett.
Nem is az ellenfelekkel volt probléma, hanem az idõjárással. A
betonpálya nekünk se volt ismeretlen, de az esõben való játék
igen. Míg a cseh és szlovák csapatok szinte élvezték az égi áldást, a
kis „cápalányok” csak lassan szokták meg a vizes körülményeket.
Sajnos, a késõbb döntõnek bizonyult mérkõzés a harmadik volt, s
ekkor még csak „szoktuk a vizet”; Csendes gyomorrontás miatt
„száradt” a szálláson, így 1 góllal kikaptunk a szlovák elsõ osztályú
csapattól. A bosszantó csak az volt, hogy szinte végig mi vezettünk, s két egyéni hiba miatt fordult meg az eredmény.
Összességében tanulságos s a célnak megfelelõ volt a torna.
Két különdíjasunk lett: Schneider Éva a torna válogatottjába került be, és Tóth Krisztina lett a legjobb kapus.

Eredmények
Siófok KC–Vranov n.Toplou B 11:10
Gól: Káldi (1)-Schneider (4)-Schmidt (1)-Csendes (3)-Jakab (2).

Siófok KC–Lesana Zubri 9:7
Gól: Raffael B. (2)-Schneider (3)-Csendes (3)-Jakab (1).

Siófok KC–Vranov n. Toplou A 5:6
Gól: Káldi (1)-Somogyi (1)-Schneider (2)-Schmidt (1).

Siófok KC–Topolcany 22:12
Gól: Raffael B. (2)-Káldi (2)-Schneider (10)-Takács (3)-Schmidt
(3)-Raffael A. (2).

Siófok KC–Ivanka pri Dunaji 10:8
Gól: Raffael B. (1)-Káldi (2)-Schneider (2)-Raffael A. (3)-Csendes (2).

Siófok KC–Tatran Bohunice 6:1
Gól: Káldi (1)-Schneider (3)-Raffael A. (1)-Somogyi (1).

Siófok KC–Piccard Senec 11:2
Gól: Schneider (3)-Schmidt (1)-Raffael A. (3)-Somogyi (4).

Siófok KC–Pardubice 11:5
Gól: Raffael A. (2)-Csendes (2)-Schneider (4)-Raffael B. (1)Somogyi (1)-Pincz (1).

Siófok KC–Bánovce n. Bebravou 16:2
Gól: Raffael B. (4)-Káldi (1)-Schneider (4)-Raffael A. (1)-Csendes (2)-Schmidt (3)-Pincz (1).
Edzõ: Zámbó Tibor.

Végeredmény:
1. Vranov nad Toplou A 16 pont, 2. Siófok KC 16 pont, 3. Piccard
Senec 14 pont.

A Mezõföld
felfedezése
2009. július 11-12-én (szombat, vasárnap) ismét a Mezõföld szívébe hívják és várják a túrázni, kikapcsolódni
vágyókat. A nagylóki Petõfi utcai Taviparti Palota Turistaháztól induló túrák 60, 50, 30 km-es távon teljesíthetõk gyalogosan, 50 km-es távon biciklivel — igény
és fizikai erõ szerint. Persze, az Iringó tanösvény kellemes 15 km-es távja is megtehetõ „pihenésképpen”. A
kalandra vágyók az éjszakai 40 és 20 km-es távokon
próbálhatják ki magukat. A legkorábbi indulás reggel
5.30 óra.
Szállás illetve sátorozási lehetõség biztosított.
A részvételi díjról és a túrák részletes útvonaláról
a http://ttt.tr.hu/naptar/tura.php?id=2274 honlapon
olvashatnak. Bõvebb információ kérhetõ
az alábbi elérhetõségeken:
Vígh-Tarsonyi László, 06 (70) 340 2913,
vigh.tarsonyi@gmail.com; Viniczai Ramóna,
06 (20) 515 2751, viniczair@invitel.hu.
Összeállította: Hargitai Kiss Virág

MEGEGYEZTEK
AZ UTÁNPÓTLÁS SORSÁRÓL
Elõzõ lapszámunkban beszámoltam arról, hogy egy új rendelkezés szerint nem
válthatnak szabadon egyesületet azok az utánpótláskorú gyermekjátékosok, akik
igazolt tagjai valamelyik sportegyesületnek. Akik átigazolnak mégis egy másik
egyesülethez, azok után fizetni kell a másik egyesületnek egy bizonyos összegû szolidaritási díjat.
Sárbogárdon különösképpen az utánpótláscsapatokban sportoló gyerekek szülei
körében kavart vihart, hogy Pajor Lászlót elküldték a sárbogárdi egyesülettõl, és
helyére a sárszentmiklósi egyesülettõl jön vissza a régi-új edzõ, Mondovics Zoltán.
A hírek szerint vele együtt jönnének Sárszentmiklósról az utánpótláskorú gyerekek, Pajorral pedig mennének Sárszentmiklósra az õ neveltjei.
A héten leült tárgyalni a sárszentmiklósi csapat részérõl id. Nagy László, Sárbogárd részérõl Szakács István, s megegyeztek abban, hogy egyik csapat sem támaszt
akadályt, hogy a gyerekek melyik egyesületnél sportoljanak, s nem kérnek szolidaritási hozzájárulást sem a másik egyesülettõl.
Szakács István érdeklõdésemre elmondta, hogy pénzrõl nem esett szó sem az egyesületi évadzárón, sem az id. Nagy Lászlóval történt megbeszélésén. Kölcsönösen
megegyeztek abban, hogy minden gyerek sportoljon abban az egyesületben, annál
az edzõnél, ahol, s akivel szeretne.
Hargitai Lajos
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I. Cecei „Futballjuniális”
Vasárnap került megrendezésre a futballjuniális, amit a Cece Polgári Sportegyesület szervezett.
Reggel óta folyt a készülõdés, a rendezõk
lelkesen várták a vendégcsapatokat. 10
órakor Király László utánpótlás-vezetõ
nyitotta meg a tornát, ezután kezdõdhettek a mérkõzések, ahol három korosztályban versenyezhettek a fiatalok: a 7, a 9 és a
11 évesek mérhették össze tudásukat a
cecei futballpályán. Az itt szereplõ egyesületek között láthattuk az alapi, a sárbogárdi és a házigazda cecei sportköröket.
Az U7-es korosztályban nagy volt az izgalom, mindhárom helység csapata szerepeltette magát. A játékosok kétszer is megmérkõzhettek egymással, ezért a fiatalokon a torna végére igencsak meglátszott a
fáradtság.
Az U9-es csoportban csak cecei és sárbogárdi színekben játszottak az ifjú futballisták. Mikor lejárt a két félidõ, még nem voltak kellõképpen elfáradva, ezért itt is és az
U11-es csoportban is játszottak egy-egy
barátságos mérkõzést.
A legnagyobbaknál látszott már igazán a
versenyszellem, a küzdeni akarás, és ha
mondhatjuk így: a rutin.

Nagyon jó érzés volt látni a sok aggódó
szülõt, akik pályáról pályára járva egy emberként szurkoltak a gyerekeknek.
A mérkõzések végén Király László adta át
a díjakat. Elmondta, hogy ez nem olyan
rendezvény volt, mint a „Bozsik-torna”,
ezért itt mindenkit kivétel nélkül díjaznak.
A szereplõk egy-egy müzlis szeletet és saját, névre szóló oklevelet kaptak. Minden

játékos büszke volt magára, amikor a nézõközönség elõtt átvehette a jutalmát, s a
szülõk is örültek a gyerekeik szereplésének.
A vezetõség szerint jól sikerült rendezvényt tudhatnak maguk mögött, remélik,
hogy a jövõben is legalább ilyen sikerrel
fognak szerepelni mind a játékosok, mind
a szervezõk.
Menyhárt Daniella
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Hangverseny Szent László napján
„Szavak nélkül imádkozni...”
Hagyományosan minden évben megrendezik a sárbogárdi Szent
László-templom ünnepi hangversenyét. Amióta megalakult a
templom kórusa, azóta õk vállalják a házigazda szerepét.
A szép számban megjelent érdeklõdõ közönséget és a mûsorban
közremûködõket Mészáros János plébános köszöntötte. A szervezõk sokszínû mûsorral lepték meg a közönségüket. Vendégük a
Karmelita Bazilika Kis Szent Teréz kórusa volt.
Az alkalomra új egyenruhát is készíttetett a sárbogárdi kórus. A földig érõ
fehér talárra sötétkék bársony gallért varrattak,
amelyre ráhímezték a kórus
emblémáját.
Az
egyenruhát látványosan
mutatták be. Énekelve sétáltak végig a padsorok
között, s utána vette kezdetét mûsoruk, melyet
versek, hangszeres szólisták és Kék Emerencia orgonajátéka
színesítettek.
A mûsor gerincét az „Idvezlégy kegyes Szent László Király” címû
korabeli verses ének alkotta, melynek egyes részleteit Czeinerné
Takács Tünde tolmácsolásában hallgathattuk meg.
Befejezésül a két kórus és a hangszeres szólisták adtak közös mûsort. Az alkalomra elkészült a kórus képes levelezõlapja, amelyet
a vendégek megvásárolhattak.
A Schola Catholica kamarakórus ezzel a „legfényesebb” hangversennyel zárta az évadot, melyet több emlékezetes bemutatkozásuk is fémjelez. Csupán emlékeztetõül idézem fel ezeket: adventi
és karácsonyi hangverseny, húsvéti passió.
Hargitai Lajos

Hatvanöt éve hurcolták el õket
A sárbogárdi és környékbeli zsidóságot
hatvanöt évvel ezelõtt, 1944. június 30-án
hurcolták el Auschwitzba, ahol a haláltábor gázkamráit nagyon kevesen kerülték
el. Ezzel a tömeggyilkossággal kiirtották a
mintegy 500 fõs helyi zsidóságot. A kevés
túlélõ közül senki sem jött haza Sárbogárdra és a környékbeli falvakba.
Mi maradt emlékként utánuk?
Egy lerobbant kisváros, melynek igazi gazdasági és szellemi mozgatói a zsidó polgárság, zsidó kereskedõk és iparosok, zsidó
orvosok, ügyvédek, állatorvosok voltak. A
zsidó temetõben maradt utánuk egy emlékmû, rajta 418 sárbogárdi és a környezõ
falvakból elhurcolt és meggyilkolt zsidó
férfi, nõ és gyermek nevével. Emléküket
õrzi a pusztulófélben lévõ hajdani zsidó
templom épülete, ami jelenleg használt
bútorok boltja. Homlokzatán még épen
megmaradt a kõtábla Mózes törvényeivel,
a Tízparancsolattal.
Az irataim közt õrzök egy listát az elhurcolt zsidók vagyonának leltározásáról, s
egy másikat arról, hogy az utánuk maradt

értékeket kik kapták meg. Az összesítõn
szerepel 150 nyúl, 35 liba, 68 kacsa, 112
csirke, 15 sertés, 2 pulyka, s kecske, tehén
is akadt 1-1. A listákon ott van azoknak a
neve is, akik részesültek e vagyonból.
A bútorokat, ágynemût a zsidó templomba
hordták össze, s onnan osztották szét a lakosok között. Az osztozkodáson volt veszekedés is, mert az elosztóbizottságot azzal vádolták, hogy õk válogatták ki a kincsek javát, s hiába ígérte a propaganda,
nem a szegények, hadiözvegyek, hanem a
tûzhöz közel álló jobb módúak részesültek
a rablott jószágokból. Mint az errõl szóló
visszaemlékezésekbõl megtudhattuk: térdig jártak a tollban, mert elrejtett aranyat
remélve szétszaggatták a párnákat, dunnákat.
1944. június 30-án a fõutcán gyalog hajtották végig a sárbogárdi vasútállomásra a
környékbõl összeszedett zsidó családokat.
14 órára fejezõdött be a haláltáborba indulók bevagonírozása. A barátok, ismerõsök
vizet, élelmet hoztak ki a vasútállomásra,
hogy azt feladják a távozóknak a csend-

õrök által erõsen õrzött szerelvényre. A
vagonokat este 18 órakor bezárták, s elindult a halálvonat.
Dr. Goldner Mór, a falu köztiszteletben álló idõs zsidó orvosa és felesége, megsejtve
a rájuk váró szörnyû sorsot, a vagonban
öngyilkosságot követtek el. Holttestüket
Sárbogárdtól nem messze dobták ki a
vasúti töltés mellé.
Évekkel ezelõtt az Asztalos utcában lebontottak egy régi házat. A törmelékek közül egy 1957-es Népszabadságba becsomagolt barna stanecli került elõ, benne egy
1941-ben kiállított, fekete fedelû, nyilaskeresztes párttagsági könyv. Tulajdonosa,
akibõl a háború után kommunista párttag
lett, befalazta azt a kémény mellé, hátha
megint visszajönnek a régi szép idõk, amikor még fekete ruhában lehetett masírozni
a városban, s gyûlöletkeltõ jelszavakat lehetett kiabálni a zsidókra.
Reméljük, a történelem nem ismétli meg
önmagát!
Hargitai Lajos
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Hangverseny a galériában
A sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar vasárnap, már nem elsõ alkalommal, a Budai Várban, a Magyar Nemzeti Galériában
vendégszerepelt.
A délelõtti hangversenyre sok érdeklõdõ volt kíváncsi. Számos Sárbogárdhoz kötõdõ zenekedvelõ is eljött. A koncertnek kiváló helyet
adott a nagyszerû akusztikájú épület.
A kórus mûsorával nagy sikert aratott, melyben Bárdos Lajos, Karai József kórusmûvei mellett klasszikusok is elhangzottak, így
/H/
Purcell, Mendelssohn és Pitoni ismert kórusmûvei.

Emléktorna Nagylókban
Harmadik alkalommal rendezte meg a
Tóth Imre-emléktornát a Tóth Imre Emlékbizottság a nagylóki pályán az elhunyt
kiváló pedagógus, a település díszpolgára
tiszteletére.
A szombati eseményen minden korosztály
képviseltette magát. A környékbeli — távolabbi s közeli — községekbõl is jöttek a
sportnapra résztvevõk. Futball és kézilabda közül lehetett választani, de volt, aki
sakkban mérte össze szellemi erejét, a gyerekek közül néhányan pedig a mászókán
vették ki részüket az eseménybõl.
Az eredmények a következõképpen alakultak.
Sakk: 1. Nagy Ernõ (Pusztaszabolcs), 2.
Horváth Attila (Pusztaszabolcs).
Futball — büntetõrúgások (52 fõ részvételével): 1. Rátkai Tamás (Szabadegyháza),
2. Tóth József (Nagylók), 3. Hajnal János
(Nagylók);
— gyermekek (26 fõ részvételével): 1. Medosz SE (Mezõfalva), 2. Üvegtigris (Nagylók), 3. Szent István Ált. Isk. (Töbörzsök);
— felnõttek (104 fõ részvételével): 1. Szabadegyháza Ipartelep, 2. Vodka-Fun
(Sárosd), 3. SZÕR(NY) (Pusztaszabolcs),
4. Haverok (Vajta), 5. Nagylóki IFI, 6.

Kriszta Bisztró (Nagylók), 7. Uborkák
(Nagylók), 8. Resti TA (Pusztaszabolcs),
9. Hiába futsz (Aba), 10. Ercsi BSE, 11.
Angels (pusztaszabolcsi lányok), 12. Extrém (Sárbogárd).
A kézilabdapályán inkább csak úgy gyakoroltak, pattogtattak az ifjak.
Talán az eredményekbõl is látszik, hogy
nem is a verseny, hanem a vidám, és nem
utolsó sorban az egészség számára is hasznos együttlét volt a fontos mindenki számára.

A testmozgás után jólesett a szabadban készített ebéd, amit egy nagysátor árnyékában fogyaszthattak el a megéhezett sportolók.
A Tóth Imre Emlékbizottság ezúton is köszönetét fejezi ki Tóth Imre családjának,
hogy hozzájárultak a torna megszervezéséhez. Köszönet a résztvevõknek és mindenkinek, aki segített az emléktorna lebonyolításban.
Hargitai Kiss Virág
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

Nagymama
receptjei

Ribizlis-túrós
pohárkrém
Hozzávalók: 6 dkg porcukor, 10 dkg
túró (sovány), 3 dl tejszín, 10 dkg ribizli, 1 dkg zselé (olvasztott).
Elkészítés: nyugodtan dolgozhatunk
fagyasztott ribizlivel, csak a díszítéshez érdemes friss gyümölcsöt beszerezni.
Ribizlis túrókrém: 5 dkg ribizlit felolvasztunk a mikróban, és egy kicsit
összetörjük 3 dkg porcukorral, hogy
levet engedjen. A ribizlis masszát kikeverjük 10 dkg áttört túróval. Habbá
verünk 3 dl tejszínt. A ribizlis-túrós
masszát lazán összeforgatjuk a tejszínhabbal. Ha szeretnénk, hogy pár
órát elálljon a krémünk, akkor érdemes a masszához keverni egy kevés
olvasztott zselét. Nyomózsákba töltjük a krémet, és hûtött pohárba adagoljuk úgy, hogy a krém ne érje el
mindenhol a pohár szélét.
Díszítés: 5 dkg ribizlit felolvasztunk a
mikróban, és egy kicsit összetörjük 3
dkg porcukorral, hogy levet engedjen.
Ezzel a péppel nyakon öntjük a krémet, hagyjuk, hogy lecsurogjon a pohár belsõ oldalán. A tetejére nyomhatunk tejszínhabot, és tehetünk rá pár
szem ribizlit.

Nyári tepsis
finomság
Hozzávalók: kb. 1 kg burgonya, 2-3
paprika, 2-3 paradicsom, 30 dkg sertéskaraj, 1 fej vöröshagyma, 2-3 gerezd fokhagyma, só, bors, ételízesítõ.
Elkészítés: a burgonyát meghámozzuk, a hússal, a paprikával és a paradicsommal együtt kockákra vágjuk. A
hagymákat szintén meghámozzuk és
karikára vágjuk. Egy tepsit vékonyan
kiolajozunk, belerakjuk az összes
hozzávalót, fûszerezzük. Alufóliával
lefedve sütjük, amíg puhára párolódik. Majd levesszük a tetejérõl a fóliát, és kicsit megpirítjuk a tetejét.
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FIKÁZÁS
Ülök a buszban, szól a háttérrádió. Két
jópofi ember szellemeskedik a mikrofon
elõtt. Utána bemegyek a buszállomás trafikjába; a hangszóróból ugyanezt a két figurát hallom jókedvûen cseverészni. A büfében is be van kapcsolva a népszerû kereskedelmi rádió adása, népünk kedvenceit
hallom ott is.
Mi ez? Egész Magyarország ezeket a fazonokat hallgatja? Mi az, ami ennyire méltó
a közfigyelemre, amivel ilyen széleskörûen
etetni kell az emberek kulturális étvágyát?
Jó, hát hallgatom én is, a magammal hozott regényt az ölembe süllyesztem, figyelek a rádió szövegére, bár otthoni körülmények között eszembe sem jutna ilyesmi.
Ne legyek én se rosszabb, mint azok a százezrek, akik ugyanezt hallgatják a jármûveken, a strandon, a konyhában a rántás
kavarása közben. Ami eljut a fülemhez, azt
leginkább a fikázás szóval illethetem. Ez
újabb keletû fõnév. Nem véletlen, hogy
széltiben-hosszában használatos, ahol magyarul beszélnek. Ugyanis mifelénk napjainkban jellegzetes jelenség a fikázás.
Mi a csuda ez? Maga a szó nyelvi telitalálat, az biztos. Íze van, humoros töltése van,
jelentésében olyasmit ragad meg, aminek
kifejezésére ugyancsak keresgélhetünk a
saját aktív szókincsünkben, megfelelõ jelet
aligha találunk. A „fika” szó a szótár szerint taknyot jelent. Nem tudom, ebbõl
származik-e a fikázás. Lehet. Mert benne
van az undor. Azon kívül nagy adag gúny,
fölényesség, lenézés, sértõ viszonyulás.
Aki fikáz, az fölötte érzi magát mindennek
és mindenkinek, jogot formál arra, hogy
magas lóról ítéljen meg embereket, emberi dolgokat, elsõsorban azokat, akik vagy

amelyek köztiszteletben állnak. Miért csinálja õ ezt? Hát mert szeret röhögni, röhögtetni másokat. Õ az osztály vagy a falu
bohóca. Megfigyelhetjük azonban, hogy
saját magát soha nem gúnyolja, mint az
igazi nagy bohócok. Õ mindig máson köszörüli a nyelvét. Szeret fölényhelyzetben
lenni, nem tisztel semmit. A gúnyolódásából hiányzik minden indulat, ami pedig a
nagy szatirikusokban bizony megvan. Azt
lehet mondani, hogy õ unottan gúnyolódik.
A szóban forgó rádiósokat már volt alkalmam a tévében is látni. Az egyiknek szakálla van, a másiknak fülbevalója. Biztos
sokan kedvelik õket, pedig ez nem könnyû.
Nem akárkik õk, azt lehet mondani, hogy
uralkodó befolyásuk van ennek az országnak az egész gondolkodásmódjára. A lelkek méltóságos urai õk, mint régen a püspökök vagy az érsekek. Gondolkodom: kicsodák lehetnek valójában? Miféle szellemi teljesítmény, emberi minõség indokolja
ezt a különleges helyzetüket? A kereskedelmi médiában nyilván van használati értéke a fejüknek, vagy inkább a szájuknak:
jól forog a nyelvük. Lehet figyelni a szövegükre. Így párosan erõsítik is egymást, jól
tudnak heherészni egymás poénjain. Ez a
közös nevetgélés kávéházi hangulatot teremt, az egész ország egy nagy kávéházzá
válik, de kávé helyett csak fikázást kap a
hallgató. A két ember akarva-akaratlanul
mintát nyújt a fiataloknak, hiszen õk a magasságos média celebjei. A diák is átveszi
ezt a lehengerlõ modort, mindenen mulat,
mindent cikiz.
Ami azt jelenti, hogy semmit sem vesz komolyan.
(L. A.)

Jogosult állatorvosi és betegellátási ügyelet,
2009. július hó
A belföldi szállítást is végzik.
I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt.
Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres:
július 4-5.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629;
július 11-12.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;
július 18-19.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30/a., 06-20-3557-213;
július 25-26.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156., 06-30-5208-877.
II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza:
július 4-5.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977;
július 11-12.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977;
július 18-19.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065;
július 25-26.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404.
A hatósági állatorvosi ügyelet a 06-30-9563-168-as számú telefonon érhetõ el.
(I-II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas, Dég, Lajoskomárom,
Mezõkomárom, Szabadhídvég, Pélpuszta.)
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos, dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke
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Az elásott pénz
Vásárba indult három kereskedõ. Rengeteg nagy erdõn kellett átmenniük, s amint
mentek, mendegéltek, rájuk esteledett.
Hiszen ha csak rájuk esteledett volna!
Olyan sûrû, vastag sötétség ereszkedett le,
hogy fejszét lehetett volna rája akasztani.
Persze hogy nem látták egymást, s egyszerre csak azon vette észre magát az egyik kereskedõ, hogy egymaga tapogatódzik a
vaksötétségben, a másik kettõ isten tudja,
hová, merre kalandozott el mellõle.
Na, most mit csináljon szegény feje? Sok
pénz volt nála, félt, hátha rablókkal találkozik, s mind azon tûnõdött, hová rejthetné el a pénzét.
Végre kivirradott, csakhamar ki is jutott az
erdõbõl, s egy rétre ért, ott jól körülnézett,
s mert hogy közel és távol embert, de még
házat sem látott, nagy hirtelen gödröt
ásott, s a pénzt abba rejtette. Hiszen igaz,
hogy õ senkit sem látott, de azért ott volt
ám a rét gazdája, egy nagy szénaboglya
mögül leste, hogy mit csinál a kereskedõ, s
amint ez jó messzire távolodott a betemetett gödörtõl, azonnal odament, s a pénzt
kiásta.

KIFESTÕ — NYÁRRA

Bezzeg, hogy mikor a kereskedõ visszatért,
hûlt helyét találta a pénznek. Hej, sírt-rítt a
kereskedõ: most már mit csináljon? ,,Lám,
lám — kesergett magában —, senki lélek
nem látta, mikor a pénzt elrejtettem, s
mégis ellopták a pénzemet!”
Gondolt erre, gondolt arra, hogy s mint
tudná visszaszerezni a pénzét, s végül abban állapodott meg, hogy elmegy a királyhoz, aki bölcs is, igazságos is volt, s elpanaszolja neki az õ nagy búját-baját.
Meghallgatta a király a kereskedõ panaszát, és aztán azt mondta neki:
— Elõször is tudakold meg, fiam, hogy kié
a rét, ahol a pénzedet elrejtetted; aztán
menj hozzá, s mondjad neki: ,,Kedves
atyámfia, én igen sok pénzzel indultam útnak, s abbeli félelmemben, hogy elrabolják
tõlem, egy részét elástam, de a pénz nagyobb része még nálam van. Most azon tûnõdöm, hogy hová ássam el a nálam levõ
pénzt: a többi mellé-e, vagy más helyre,
vagy tán egy megbízható embernek adjam
át?” Te csak tedd azt, amit a rét gazdája
tanácsol.

A kereskedõ megfogadta a király tanácsát,
elment a rét gazdájához, és szóról szóra ismételte a király szavait.
— Igen egyszerû a dolog — mondotta a
gazda. — Minek rejtenéd két helyre a pénzedet? Legjobb, ha mind egy helyre rejted.
Persze, a gazda azt hitte, hogy a kereskedõnek sejtelme sincs a lopásról, s úgy okoskodott, hogy majd ezt a pénzt is kiássa. Míg
a kereskedõ pihent, azazhogy úgy tett,
mintha pihent volna, térült-fordult a hamis gazda, a lopott pénzt visszatette a helyére, hogy a kereskedõ észre ne vegye a lopást, aztán megvárta szép nyugodalmasan,
míg a kereskedõ eltávozik, ment egyenest
a gödörhöz, hogy a rengeteg sok pénzt
megkaparintsa.
Hej, Uram, Teremtõm, hogy leesett az álla, s hogy lefittyent az orra gazduramnak,
mikor egy nagy üres gödörnél egyebet nem
látott!
Hát ez így éppen jó volt, ahogy volt.
Itt a vége, fuss el véle!
Forrás: internet.

Rejtvény
Találós kérdések
1. Éjjel-nappal mindig jár, mégis egy
helyben áll, mi az?
2. Szádba teszed, mégsem eszed, mi az?
3. Édesanyád gyermeke, de neked nem
testvéred, ki az?
4. Se hárfája, se gitárja, mégis szól a muzsikája, mi az?
5. Ismerünk egy magas fát,
Rajta épp tizenkét ág,
Négy fészek mindegyiken,
Hét tojás a fészekben. Mi az?
6. Aki nevemet kimondja, azonnal megsemmisít engem.
7. Melyik út nem porzik sose?
8. Szürke szárnyú nagy madár,
Szürke lesz a nagy határ,
Ha õsszel a földre száll. Mi az?
Beküldési határidõ: 2009. július 7.

Helyesbítés
A sárbogárdi polgárõrök
helyes e-mail címe:
polgarorseg@indamail.hu.
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Július 4., SZOMBAT

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 Hétmérföld 9.40 Delta 10.05 Élni tudni kell! 10.35 Készpénz
11.05 MotorVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.05 EgészségABC 12.35 Stílus 13.05 Egymillió karátos ötlet 14.45 Halászbúcsú 15.15 Gyermekszínház
15.45 Teknõc a láthatáron 16.15 Géniusz – 0704 16.45
Volt fesztivál 2009 – KH Extra 17.15 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 Szeretõk 21.20 Egy marék dinamit 0.00 Hírek
0.05 Sporthírek 0.15 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 9.00 Disney-rajzfilmek 10.20 Receptklub
10.40 Játék 11.35 A dadus 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Doki 13.50 A dadus 14.20 Tengeri õrjárat
15.25 Canterbury esetek 16.20 Az idõ szorításában
18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Elvarázsolt kastély 21.05 Ál/Arc 0.00 Száguldó félelem 1.40 Fókusz
Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.00 Mókás állatvilág 10.30
414-es küldetés 11.05 Babavilág 11.35 Kalandjárat
12.05 Szurikáták udvarháza 12.35 Hegylakó 13.35
Charlie – Majom a családban 14.35 Száguldó vipera
15.35 GSG 9 – Az elit kommandó 16.35 Salamon király
kincse 18.30 Tények 19.05 Irigy Hónaljmirigy 20.05
Szerelem a végzeten 21.45 A sötét szárnyak birodalma
23.25 Halálos nyakék 1.05 Se füle, se farka, avagy a
meseírók beájulnak 1.55 Drága testek 2.40 Kalandjárat
3.10 Teleshop
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 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.45 Zene 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

Július 5., 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 Rejtekben élve 10.35 Egyházi naptár 10.45
Evangélikus magazin 11.10 Református ifjúsági mûsor
11.20 Molnár Kati akvarelljei 11.40 Templomi orgonák
titkai 12.00 Hírek 12.05 Eljutni a határig – Határnyitás
89 13.10 Szabadlábon Erdélyben 13.40 100 év – Játék
a színház 14.30 Georges Feydeau: Bolha a fülben 16.25
Míg új a szerelem 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 Zsaruvér és Csigavér I.: A királyné nyakéke 21.20 Az elszánt
diplomata 23.20 TS – Moto GP 0.15 Hírek 0.20 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Receptklub 6.40
Digimonok 7.00 Kölyökklub 8.35 Winx Club 9.00 Jackie
Chan legújabb kalandjai 9.20 A tini nindzsa teknõcök új
kalandjai 9.40 Star Wars – A klónok háborúja 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.35 MeneTrend 12.00 Híradó
12.10 Doki 13.10 Magyar Autósport-magazin 13.25 A
dadus 13.55 Tuti gimi 14.50 Szívek szállodája 15.35
Lost – Eltûntek 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 A
nemzet aranya 22.40 Perzselõ nap 0.30 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.10 Látlelet a Földrõl
6.45 TV2-matiné 9.50 Dokik 10.25 Világszám – Utazási
magazin 10.55 Két testõr 11.25 Stahl konyhája 11.55
Quantum Leap – Az idõutazó 12.45 Miért pont Brian?
13.40 Flash Gordon 14.55 Smallville 15.40 A kiválasztott – Az amerikai látnok 16.40 A nagy kvízválasztó
18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Taxi 3 21.40 A káosz
birodalma 0.35 Music Box 2.40 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda

14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.58 Zene 21.04 Rádiószínház 21.57 Zene 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

Július 6., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Magyar népmesék 9.15 Gyalogbéka 9.45 Szomszédok 11.00 Fõtér 11.45 Sokszínû vallás
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.20
Roma Magazin 13.50 Domovina 14.20 Átjáró 14.50 TS
– Sony Ericsson WTA Tenisztorna 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 21.55 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 14.40 A 3 nindzsa nem hátrál 16.25 Második esély 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó 19.05
112 – Életmentõk 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 CSI: Miami helyszínelõk 22.15 A szökés 23.20
Testvérbosszú – A Menendez-gyilkosságok 1.10
Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10
Telekvíz 10.10 Babar 10.45 Teleshop 11.50 Anya kerestetik 13.25 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 20.15
Okosabb vagy, mint egy ötödikes? 21.20 Rex felügyelõ
22.20 Gyilkos számok 23.20 Különleges ügyosztály
0.20 Tények este 0.50 A munka gyümölcse 2.25 A
küszöb 3.15 Sztárnyomozó
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Rongyszõnyeg 13.30 A görög katolikus
egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.15 Közelrõl 15.45
Hétköznapi tudomány 16.15 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Július 7., 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 13.50 Unser Bildschirm 14.20 Átjáró 14.50 TS –
Sony ericsson WTA Tenisztorna 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.45 Bûvölet 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek
20.10 Önök kérték! 21.10 24 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 14.20 A nyelvtanárnõ 16.25 Második
esély 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó 19.05 112 –
Életmentõk 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 A
mentalista 22.20 Gyilkos elmék 0.20 Magic moments
of poker 2.25 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10
Telekvíz 10.15 Teleshop 11.20 Che Guevara: A motoros
naplója 13.25 Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Az
áruló 16.25 Hal a tortán 17.25 Rejtélyek kalandorai
18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.15
Popdaráló 21.15 Halálos iramban 23.15 Kötelezõ ítélet
0.15 Tények este 0.45 Perlasca – Egy igaz ember
története 2.55 Sztárnyomozó
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely

2009. július 2. Bogárd és Vidéke
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 8., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család különös kalandjai
9.25 Gyalogbéka 10.00 Szomszédok 11.10 Fõtér 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.15
Hrvatska krónika 13.50 Ecranul nostru 14.20 Kormányváró 14.50 TS – Sony Ericsson WTA Tenisztorna 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 Ahol megállt az idõ
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 Szülõ kerestetik 16.25 Második
esély 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó 19.05 112 –
Életmentõk 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Édes kis semmiség 23.15 Néma sikoly 1.25 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 10.15 Teleshop 11.30 A Las Vegas-i lovas
13.25 Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Az áruló
16.25 Hal a tortán 17.25 Rejtélyek kalandorai 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.15 Popdaráló
21.20 Doktor House 22.20 Szellemekkel suttogó 23.15
A médium 0.20 20 év – Beszélgetések Bárdos Andrással 0.50 Tények este 1.20 Painkiller Jane 2.45
Sztárnyomozó
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 9., 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
Slovenski utrinki 13.50 Együtt 14.20 Átjáró 14.50 TS –
Sony ericsson WTA Tenisztorna 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 21.50 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 14.20 Szívörvény 16.25 Második esély
17.25 Cobra 12 – Az új csapat 18.30 Híradó 19.05 112 –
Életmentõk 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 A
múmia átka 23.15 Kemény zsaruk 0.20 Európai idõ
EU-Magazin 0.40 Reflektor 0.55 Infománia 1.30
Autómánia
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 Babar 10.40 Teleshop 11.40
Perry Mason: Gonosz özvegyek 13.25 Kvízió 14.20
Mentõhelikopter 15.20 Az áruló 16.25 Hal a tortán
17.25 Rejtélyek kalandorai 18.30 Tények 19.05 Monk –
Flúgos nyomozó 20.15 Popdaráló 21.20 40 nap és 40

Bogárd és Vidéke 2009. július 2.
éjszaka 23.05 Jericho 0.05 Tények este 0.35 Így
készült a 13. Kapcsolat Koncert – 2009. június 27.
1.05 Csillagkapu 2.50 Sztárnyomozó
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 10., 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 14.10 Közlekedõ 14.20 Átjáró 14.50 TS – Sony Ericsson WTA
Tenisztorna 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
22.05 Tûzvonalban 23.00 Hírek 23.10 A csillagos
ember
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 14.35 Balfácán
16.25 Második esély 17.25 Cobra 11 18.30 Híradó 19.05 112 – Életmentõk 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 Dr. Csont 22.15 A rejtély
23.25 A fõnök 0.20 Reflektor
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 Babar
10.40 Teleshop 11.45 Akárki Joe 13.25 Kvízió
14.20 Mentõhelikopter 15.20 Az áruló 16.25 Hal a
tortán 17.25 Rejtélyek kalandorai 18.30 Tények
19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.15 Popdaráló
21.20 90210 22.20 Álomgyári feleség 23.20
Pókerstars.hu 0.25 Tények este 0.55 Hõsök 1.50
Drága testek 2.40 Sztárnyomozó
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Rongyszõnyeg 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.26 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 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!
Július 4., Szo: 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 Szalma Anna mesemondó (80’), Dr. Makkos Norbert elõadása 2009. 06. 22. (70’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Sárbogárdi Napok 2009 (60’), Dr. Jarabin János: Az egészség megóvása a szõlészetekben (ism.
60’), Ágotai disznóölés (ism. 45’)
Július 5., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Szalma Anna mesemondó (80’), Dr. Makkos Norbert elõadása 2009. 06. 22. (70’) 13.00 Heti híradó 15.00 Közmeghallgatás Sárbogárdon (40’), Az én Sárbogárdom
kiállítás (35’), Melódia-koncert (ism. 120’) 19.00 Heti
híradó 20.00 Dr. Tõkéczki László: Az egyház és a politika
viszonya, Németh Pál: Eleve elrendelés
Július 6., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Sárbogárdi
Napok 2009 (60’), Dr. Jarabin János: Az egészség megóvása a szõlészetekben (ism. 60’), Ágotai disznóölés
(ism. 45’) 13.00 Heti híradó 15.00 Megyei foci-összefoglaló (kb. 100’), Vadászhajtás Sárbogárdon 2009
(ism. 90’) 19.00 Heti híradó 20.00 Dr. Makkos Norbert
elõadása 2009. 06. 29. (60’), Szent László-napi kórushangverseny 2009 (100’)
Július 7., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Dr. Tõkéczki
László: Az egyház és a politika viszonya, Németh Pál:
Eleve elrendelés 13.00 Heti híradó 15.00 Dr. Makkos
Norbert elõadása 2009. 06. 29. (60’), Szent László-napi
kórushangverseny 2009 (100’) 19.00 Heti híradó 20.00

Balczó András volt öttusázó elõadása (ism. 68’), Hantosi
Bokréta (ism. 50’), Bú-kiállítás (ism. 23’)
Július 8., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Balczó András volt öttusázó elõadása (ism. 68’), Hantosi Bokréta
(ism. 50’), Bú-kiállítás (ism. 23’) 13.00 Heti híradó 15.00
Aba Napok 2009 — 1. (40’), Kóruskoncert a Nemzeti Galériában (36’), Elõadás a magyar vidékrõl (ism. 68’) 19.00
Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 S.bogárd–Dunaferr kézi
(ism. 75’), Cece–S.bogárd foci verekedéssel (ism. 100’)
Július 9., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
S.bogárd–Dunaferr kézi (ism. 75’), Cece–S.bogárd foci
verekedéssel (ism. 100’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00
Balczó András volt öttusázó elõadása (ism. 68’), Hantosi
Bokréta (ism. 50’), Bú-kiállítás (ism. 23’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Dr. Tõkéczki László: Az egyház és a politika viszonya, Németh Pál: Eleve elrendelés
Július 10., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Aba
Napok 2009 — 1. (40’), Kóruskoncert a Nemzeti Galériában (36’), Elõadás a magyar vidékrõl (ism. 68’) 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Dr. Tõkéczki László: Az egyház
és a politika viszonya, Németh Pál: Eleve elrendelés
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Balczó András volt öttusázó elõadása (ism. 68’), Hantosi Bokréta (ism. 50’),
Bú-kiállítás (ism. 23’)
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.
Július 2., Cs: (9-14 óra között mûsorfrissítés) 14.00
Megyei foci-összefoglaló (81’), Latin-amerikai táncverseny (ism. 77’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Kósa Károly tanítása az örömrõl (93’), dr. Makkos
Norbert Istenrõl – 4. (70’)
Július 3., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Horvátországi nyaralás (ism. 42’), Hajókiállítás (ism.
27’), Egészségmegóvás a szõlészetekben (ism. 59’)
13.00 Heti híradó 14.00 Kósa Károly tanítása az örömrõl
(93’), dr. Makkos Norbert Istenrõl – 4. (70’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Szalma Anna mesemondó (77’), Sárbogárdi Napok (60’)
Július 4., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Megyei foci-összefoglaló (81’), Latin-amerikai
táncverseny (ism. 77’) 13.00 Heti híradó 14.00 Sárosdi
roma színpad (48’), Ágotai disznótor (ism. 58’), Életrevaló gyermekmisszió (ism. 26’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Horvátországi nyaralás (ism. 42’),
Hajókiállítás (ism. 27’), Egészségmegóvás a szõlészetekben (ism. 59’)
Július 5., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Sárosdi roma színpad (48’), Ágotai disznótor (ism. 58’),
Életrevaló gyermekmisszió (ism. 26’) 13.00 Heti híradó

14.00 Szalma Anna mesemondó (77’), Sárbogárdi Napok
(60’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Kósa
Károly tanítása az örömrõl (93’), dr. Makkos Norbert Istenrõl – 4. (70’)
Július 6., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Horvátországi nyaralás (ism. 42’), Hajókiállítás (ism.
27’), Egészségmegóvás a szõlészetekben (ism. 59’)
13.00 Heti híradó 14.00 Megyei foci-összefoglaló (81’),
Latin-amerikai táncverseny (ism. 77’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Sárosdi roma színpad (48’),
Ágotai disznótor (ism. 58’), Életrevaló gyermekmisszió
(ism. 26’)
Július 7., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Kósa Károly tanítása az örömrõl (93’), dr. Makkos Norbert
Istenrõl – 4. (70’) 13.00 Heti híradó 14.00 Sárosdi roma
színpad (48’), Ágotai disznótor (ism. 58’), Életrevaló
gyermekmisszió (ism. 26’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Szalma Anna mesemondó (77’), Sárbogárdi Napok (60’)
Július 8., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Szalma Anna mesemondó (77’), Sárbogárdi Napok (60’)
13.00 Heti híradó 14.00 Horvátországi nyaralás (ism.
42’), Hajókiállítás (ism. 27’), Egészségmegóvás a szõlészetekben (ism. 59’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Megyei foci-áösszefoglaló (81’), Latin-amerikai
táncverseny (ism. 77’)
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
Lekner Kegyelet
Temetkezési Szolgáltató Kft.
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.,
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET
Telefon: 06 (30) 435 9021
ADY-LAKÓTELEPEN
egyedi gázfûtéses, FELÚJÍTOTT,
3. emeleti LAKÁS eladó. 06 30 444 1602
AKÁC és EGYÉB kemény TÛZIFA eladó.
Telefon: 06 30 9470 899
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
IV. LÉGIÓ 2000 SECURITY
VÁNDORKUPA kispályás labdarúgótorna
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
Mezõgazdasági üzem JOHN DEERE
nagytraktorra GYAKORLATTAL
RENDELKEZÕ TRAKTOROST keres.
Telefon: 06 (25) 249 006
MASITA
SPORTRUHÁZAT ÉS DIVATÁRUK.
AKCIÓK: pólók 2.000 Ft-tól, rövidnadrágok
2.500 Ft-tól. Sárbogárd, Ady E. út 167.
(Pennyvel szemben.)
Jöjjön be hozzánk, megéri!
GARÁZSKAPUK, ELEKTROMOS KAPUK,
KOVÁCSOLTVAS KERÍTÉSEK, KAPUK
GYÁRTÁSA, SZERELÉSE, JAVÍTÁSA.
Ingyenes felmérés! KAPUTOK Kft.,
Sárbogárd, Széchenyi u. 22.
Telefon: 06 (20) 9323 133
06 (25) 467 690
ÓRA-ÉKSZER! ARANY-EZÜST!
CERTINA-CASIO-VEKTOR ÓRÁK.
Sárbogárd, Ady E. út 89.
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Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 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.
Németjuhász kölyök kiskutyák eladók. 06 (20)
278 8208. (305348)
Összkomfortos kis kertes ház (közel a
LIDL-hez), olcsó rezsivel kiadó, 2 havi kaucióval,
csak hosszú távra! 06 (30) 242 8698. (306136)
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. (306446)
Sárbogárd központjában lakás eladó. 06 (30)
354 4825. (306082)
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)

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.
Tûzifa eladó! Akác kugliban 2000 Ft, vegyes
kugliban 1800 Ft 06 (30) 571 3618. (323798)
Lakás eladó! 06 (30) 209 9371.
Kiadó házat, lakást keresek Sárbogárdon. 06
(30) 969 1266, 06 (30) 2732 389.
73/165 özvegy hölgy keresi 70 éves megértõ
társát. Jelige: „Hozzám várlak” a kiadóban. (323792)
Sárbogárd központjában új építésû családi ház
olcsón eladó. 06 (30) 227 8129. (306200)
Ház (138 m2) eladó Sárbogárdon. 14,8 M. 06
(70) 335 6413. (323791)
Sárbogárd központjában felújított családi ház
eladó. 06 (30) 229 1198. (306199)
Árpád-lakótelepen lakás eladó, kiadó. 06 (20)
982 3013.
Egyszobás földszinti lakás eladó József Attila
utcában. 06 (30) 663 0111. (323800)
Lakás kiadó. 06 (30) 330 2615.
50 %-os akció az Arabella cipõboltban.
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FEJÉRVÍZ Fejér Megyei
Önkormányzatok Víz- és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

A vízkõ ellen
Cecén a vízkõképzõdés megakadályozására 2009.
július 1-jétõl polifoszfátos vízkezelést vezetünk be, az
önkormányzat döntésének megfelelõen.
Ennek eredményeképpen a vízkõ melegítés hatására nem, vagy
alig fog kiválni, a bojlereket (az egyszeri tisztítás után) már nem
kell vízkõtleníteni, hatásfokuk javul. Az eljárás bevezetésének
költségeit a vízdíj már tartalmazza.
A Cecén szolgáltatott víz keménysége 15-17 német keménységi
fok között változik, így keménynek tekinthetõ, amit fogyasztóink
tapasztalhattak. A nagyon kis mennyiségben (3-4 mg/l) adagolt
polifoszfát a kalcium és magnézium ionokat lebegõ állapotban
tartja, és 60 °C-ig történõ melegítéskor a vízkõ egyáltalán nem válik ki a vízbõl, e felett pedig a vízkõképzõdés jóval kisebb mértékû a
korábbinál. Az eljárás hatásos, melyet már évtizedek óta alkalmazunk Székesfehérváron és 25 másik településen.
A külföldön is általánosan használt foszforszármazéknak az
egészségre nincs semmilyen káros hatása, sõt a foszfor a szervezet számára kifejezetten kívánatos. Ezt az is bizonyítja, hogy a kóla, az általunk adagolt mennyiségnek több mint százszorosát, 500
milligrammot tartalmaz literenként ebbõl az anyagból.
FEJÉRVÍZ ZRt.
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
Majdnem
meghaltam
Még most is remegek, pedig csak néhány
órával ezelõtt történt velem az eset. Szerdán délelõtt a rendelõbe mentem a leleteimért. Korábban mindig kerékpárral jártam, de már nem bírom, mert hetvenöt
éves vagyok, így hát busszal mentem. Amikor visszafelé jöttem, jeleztem a miklósi
megálló elõtt, a Korona étteremnél. Még
csak a fél lábam volt lent, amikor a busz elindult. Ha egy várakozó utas el nem kap,
beesek a busz alá. Így is elestem, de nem
lett szerencsére nagyobb bajom. A buszos
még visszanézett, látta, hogy nem lett
nagyobb bajom, hát tovább ment.
Nem akarom bajba keverni, nehogy elbocsássák az állásából, mert manapság mindenkinek nagyon fontos a munkahelye, de
ennek a felelõtlen viselkedésnek súlyos
következménye is lehetett volna. Ezért
szeretném, hogy az esetem megjelenjen az
újságban, ha az a sofõr elolvassa, magába
szálljon, hiszen rá sok ember élete van
bízva.
Hogy indulhat el úgy, hogy nem gyõzõdött
meg arról, leszálltak-e mind az utasok?
Várja meg, amíg becsukódik az ajtó, csak
azután induljon el!
Név és cím a szerkesztõségben

Heti idõjárás
Igazi nyári idõjárás várható. A hét végén meleg levegõ áramlik medencénkbe, a sok
napsütés hatására 30 fok körül alakul a csúcshõmérséklet. A napsütés nem lesz zavartalan,
az idõnként megnövekvõ gomolyfelhõzetbõl
szórványosan helyi zápor és zivatar alakulhat ki.
Hétfõn napközben érheti el a Kárpát-medencét
egy frontrendszer, többfelé kialakuló zápor és zivatar kíséretében néhány fokkal hûvösebb levegõ áramolhat fölénk.
www.metnet.hu
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

HUSZÁR SÁNDOR
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet
a Lekner Kegyelet dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.
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Gondolkodjunk!
A közmeghallgatásról elõször az újságban
olvastam, majd a tévéfelvételt néztem
meg. Bennem van a hiba, mert csak én jártatom a csõröm, a városvezetés meg van
elégedve magával. Olyan eredményeink
vannak, hogy mindenki bennünket kellene, hogy irigyeljen.
Nem személyeskedni akarok Nochta Pál
barátommal, de nagyot csalódtam benne
— jön itt egy amerikai filozófus, politikai
közgazdász, író idézetével: minden gazdasági összeomlást megelõz egy erkölcsi
összeomlás. Remélte, eddig nem jutunk
el!
Na, ide figyelj, Palikám, ez a levél csak neked szól! Nem tudom, hogy az országos,
vagy a helyi történések elemzésével kezdjem, de az erkölcsi összeomlás már megtörtént, múlt idõ! Ha jól datálom, helyi
szinten 2002 õsze óta nem lenne erkölcsi
alapja a politikai hatalomhoz a város vezetõinek. Egyiknek sem, hallod? Igaz is, hülye vagyok, nem kell veled ordítanom, hiszen ismerlek, nem siket vagy, csak látássérült. (A vezetõi „köztrófeákat” helyhiány
miatt nem sorolom fel!)
Az országos helyzetnek és a helyinek is
vannak közös vonásai: különbözõ pártok
színeiben felvonuló, majd átálló, majd
megint máshoz álló, általában terhelt, de
legalábbis pszichikailag defektes személyek akarnak a pórnépen uralkodni.

Ha engem kérdezel, az
ilyeneknek köszönhetõen az országos és a
helyi közigazgatás is már romba van döntve! Megint múlt idõ! Mindenre a bírságolás a megoldás!
Tudod, mire gondolok, amikor azt mondom, hogy „ilyenek” akarnak vezetni?
Nem gyõznek az emberek panaszkodni nálam a polgármesterre, jegyzõre, az okmányiroda vezetõjére és az okmányiroda
egy bizonyos ügyintézõjére, de vannak más
személyek is, akik nem ütik meg a klasszikus „polgárbarát” ügyintézõ, osztályvezetõ mércéjét. Én próbálom õket védeni:
nem bunkók, csak nehéz gyerekkoruk volt!
Na, Palikám — ha már a vezetésnél tartunk —, ahhoz mit szólsz, hogy volt olyan
bátor ember, aki megkérdezte, akarok-e
polgármester lenni? Az illetõnek meggyõzõdése, hogy ide egy nõi polgármester kell,
aki rendet rak a szemétdombon! Ez a „felkérés” az egyik áruházlánc parkolójában
történt, amit azóta kerülök.
„Viccesen” egyetlen kikötésem volt: tudom, hogy „trendi” a melegség, de 37 év
normális házasélet után ne kelljen már átszoknom! Félek attól, hogy a legelsõ „légyotton” matrica leszek!
Üdv, Palikám!
Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Üdvözlet a Spitzbergákról
Sándor Pál, sárbogárdi származású,
simontornyai gyógyszerész most
Norvégia legészakibb részérõl, a
Spitzbergákról küldött szerkesztõségünknek üdvözlõlapot.
De hol is van az a Spitzbergák?
Az Északi-sarktól mindössze 1300
kilométerre fekvõ, kétharmad magyarországnyi szigetcsoport a Föld
legészakibb lakott helye, mindössze
2900 lakosa van. Területének mintegy 60 százalékát egész évben jég borítja, bár a nyári átlaghõmérséklet 6
fok. Az érintetlen természet eszményi körülményeket teremt a vadon
élõ állatok számára: rénszarvas, sarki
róka, jegesmedve, fóka, százféle madár lakhelye, a környezõ vizekben
pedig bálna él. A Spitzbergákon április 19-e és augusztus 23-a között folyamatosan fent van a nap.
Sándor Pali tehát most folyamatos
napsütésben látta ezt a gyönyörû vidéket, s innen, a jegesmedvék birodalmából küldte üdvözletét a Bogárd
és Vidéke újságnak.
Köszönjük olvasóink nevében is Palinak az üdvözlõlapot!

Gyászoló család
Hargitai Lajos

