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Búza, fecskék, kasza

Szemesnek
áll a világ
Július 8-án egy sárbogárdi lakos a bankautomatából pénzt vett fel, de a pénzt
bennfelejtette az automatában. Mire
visszament, a levett pénzösszeg már nem
volt ott. Valaki jól járt a pénzzel.

Elsodorta
a motorost

Szombaton reggel aratók sürögtek-forogtak az egyik nagylóki búzamezõn. Felettük fecskék szántották az eget, gyûjtötték a begyükbe az eleséget fiókáiknak: a sok bogarat, amik
gondtalanul repkedtek a sejtelmesen ringó búzatábla felett.
Az idén is megrendezték a hagyományos kézi aratást Nagylókban.

Július 14-én délelõtt a 63-as fõúton, Sárbogárd és Rétszilas között motoros baleset
történt. Egy Aprilia segédmotoros kerékpáros cecei férfit elõzött egy Scania nyerges vontatóból és pótkocsiból álló jármûszerelvény, de a kamionos nem megfelelõen hajtotta végre az elõzést, és a jármûve
jobb hátulja érintõlegesen ütközött a motor kormányával, aminek következtében a
motoros elesett. A kamionos nem vette
észre a balesetet, és továbbhajtott. A szlovák férfit Nagydorog területén vonták intézkedés alá. A motoros könnyen sérült.

(Az errõl készült beszámolót a 6. oldalon olvashatják.)

Szerk.

Túrák a
Mezõföldön
A hétvégén ismét barangolni indultak a túrázók
a Mezõföldön. Egyre többen járjuk be ezt a gyönyörû tájat, ki gyalog, ki kerékpárral.
Nagy élmény volt, jövõre is megyünk, gyertek Ti
is!!!
(Írásunk a 7. oldalon olvasható.)
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Kudarcba fulladt a gárdatüntetés
Péntekre tüntetést hirdettek Sárbogárdon a Hõsök terére a Magyar Gárda feloszlatására hozott bírósági ítélet ellen.
A rendõrség pénteken délután nagy erõkkel vonult fel, s kordonokkal lezárta a Hõsök terét. Mindenkit igazoltattak, aki a téren
akart átmenni.
Pauscher Lajos elmondása szerint kb. 60-70 rendõr lehetett, valamint csapatszállító, rabszállító autók, mert az a hír járta, hogy egy
roma rohambrigád meg akarja támadni a szimpátiatüntetõket.
Roma rohambrigád nem volt, de csúnya vita kerekedett a szervezõ Kovács Lajos és a térre hívatlanul érkezõ székesfehérvári gárdakapitány között, aki át akarta venni a szimpátiatüntetés irányítását, és erõfitogtató felvonulást akart rendezni a városban.
Ozsváth Zsolt sárbogárdi rendõrkapitány elmondta, hogy az esetleges incidensek megelõzése érdekében kellett lezárni a teret. Az
igazoltatásokat két rendõrpár végezte. A szimpátiatüntetés szervezõjével, Kovács Lajos vajtai magánszeméllyel korrekt kapcsolatot tartottak. A gárdisták közti vitával a rendõrség nem foglalkozott. Amikor a rendezvény szervezõje bejelentette, hogy vége a
rendezvénynek, és távozásra szólítottak föl, mindenki elment,
nem volt szükség semmilyen rendõri intézkedésre.
Beszéltem a tüntetés szervezõjével, Kovács Lajossal, aki az alábbiakat mondta el.

— Egy abszolút békés szimpátiatüntetést hirdettünk meg a Magyar Gárda feloszlatását kimondó bírósági döntés miatt. Elhangzott volna a Magyar Himnusz és a Szózat, az egyetemista lányom,
aki több díjat nyert versmondással, Várnai Zseni ’Katona fiamnak’ címû versét mondta volna el. Lett volna négy beszéd. Az egyiket én mondtam volna. Hangsúlyozom, hogy bár tagja vagyok a
Magyar Gárdának és a Jobbik pártnak, de ezt a tüntetést magánszemélyként én szerveztem. Este 18 órakor kezdõdött volna a
tüntetés. Fél hatkor hívatlanul a helyszínre érkezett Hermann
István megyei gárdakapitány, és arrogáns hangon ordítozni kezdett a megjelent gárdistákkal, sorakoztatni akarta õket, a cecei
parancsnoktól jelentést kért, és fel akarta vonultatni õket.
Mi csak azokat a gárdistákat hívtuk a szimpátiatüntetésre, akik
tagjai a Jobbik pártnak. Nem akartunk cirkuszt. Ebben a rendõrség is a legmesszebbmenõkig támogatott minket. Amikor azt ordítozta Hermann, hogy itt az õ tudta nélkül nem lehet semmit csinálni, én odamentem hozzá, és azt mondtam, hogy álljon már le,
mert ennek a rendezvénynek én vagyok a felelõs szervezõje. Akkor õ rám üvöltött, hogy: „Kuss! Takarodj ki a kordonon kívülre!”
Aztán fenyegetõen megismételte: „Azt mondtam, hogy kuss és
takarodj ki innen!”
Erre mondtam neki, hogy: „Vedd már végre tudomásul, hogy
ezért a rendezvényért én vagyok a felelõs, takarodj te innen, ide
senki nem hívott téged!”
Erre õ mindenféle piszkosságokat kiabált rám. Ettõl engem is elöntött a méreg, és rákiáltottam: „Addig fejezd be az ordítozást,
amíg az anyádba vissza nem küldelek, te idióta!”

Ekkor odamentem a rendõrség megbízott kapcsolattartójához, és
mondtam, hogy ezek után én bezárom a rendezvényt, mert azokért, akik ide betolakodtak, nem vállalom a felelõsséget. A rendõr
azt mondta, hogy ezt jelentsem be a mikrofonba. És én akkor ezt
bejelentettem, és mindenki csendben elment.
Én 57 éves magyar emberként több gyereket becsülettel felneveltem, hétszeres nagyapa vagyok, nem tûröm egy ilyen szélsõséges
jöttmenttõl ezt a minõsíthetetlen hangot. Én büszke magyar ember vagyok, és nem azért léptem be a Magyar Gárdába, hogy üldözzem a cigányokat. Nem gyilkolászni, lõdözni, balhézni léptem
be a Magyar Gárdába, hanem minden magyar állampolgár összefogásáért önzetlenül tenni. Azért léptem be, hogy ebben az országban végre törvényes rend legyen, hogy békében élhessünk a
saját hazánkban, tekintet nélkül arra, hogy ki milyen nemzetiségûnek vallja magát. Úgy hallottam, bár ezt velem senki nem közölte még, hogy ezek a jöttment urak ezután hoztak egy olyan határozatot, hogy engem kizárnak a Magyar Gárdából. Én egy olyan
gárdába léptem, ami a szolidaritásról, a rendrõl, az emberek
egymás iránti tiszteletérõl szól és arról, hogy segítsünk a bajba
jutottakon.
Mint azt a Magyar Nemzetben olvashattuk, a Magyar Gárdát feloszlató bírósági ítélet indoklásában többek között azt olvasta fel
az ítéletet hozó bíró, hogy a Magyar Gárda gyûlésein, felvonulásain a kisebbségek ellen uszított, és a kisebbség tagjaiban félelmet
keltett. Bizonyítékként említette az ítéletet kihirdetõ bíró, hogy a
Magyar Gárda sárbogárdi vonulásán, a Hõsök terén elhangzott
beszédben az országos gárdakapitány a zsidókat, cigányokat szidta, gúnyolta. Errõl a Bogárd és Vidéke 2008. szeptember 11-ei
számában beszámoltunk.
A szimpátiatüntetés elmaradása miatt is voltak felháborodott
hangok.
Még pénteken jött a telefonomra az alábbi üzenet:
Gratulálok Jobbik! Pénteken jól kitettetek magatokért! Legközelebb
ha hét ágra süt a nap, akkor se megyek Nemzettestvérek!!! Lajos,
leközölheted!
Tóbel Mihály

Lapzárta elõtt bejött a szerkesztõségbe Huszár Sándor, a Jobbik
párt sárbogárdi elnöke, és bejelentette, hogy Pauscher Lajost kizárták a pártból, ezért a párt nevében semmiféle nyilatkozatot a
jövõben nem tehet. Kérdésemre Huszár Sándor elmondta, hogy
Kovács Lajost a megyei gárdakapitány a vele szembeni viselkedése miatt kizárta a gárdából.
Folyik a hatalmi harc?
Hargitai Lajos
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Irodadráma
Vélemények a Bogárdi TV
üzenõfaláról
07-02 Lánczos

07-09 papamaci

Te, Papamaci! Faragnál nekem egy verset,
amivel meghódíthatnék egy szép leányt?
Szilvinek hívják, és neki van a legszebb
mélybarna szeme a világon. Csalódott egy
férfiban, és inkább magányos, elhajtja az
udvarlóit. Szeretném megpuhítani a szívét, mert szerintem jól kijönnénk egymással.

Józsi bácsi elmegy a zaciba, hogy beadja a
tévét. Útközben találkozik Bajnai Gordonnal. Gordon mondja neki:
— Józsi bácsi, hát ne adja be a tévét a zaciba, mert jövõ héttõl nagyon jó mûsorok
lesznek benne!
— Tényleg? — kérdezi az öreg. — És milyen mûsorok, fiam?
— Hétfõn én leszek, kedden a feleségem,
szerdán a családom, csütörtökön a pártom! Péntek–szombat–vasárnap a nép.
Na, az öreg hazamegy, az asszony meg kérdezi tõle, hogy miért nem adta be a tévét a
zaciba. Mire Józsi bácsi:
— Találkoztam a miniszterelnökkel, és azt
mondta, hogy jó mûsorok lesznek, inkább
visszahoztam.
— És milyen mûsorok lesznek? Nézd meg
az újságban!
— Hétfõn: A félkegyelmû, kedden: A
makrancos hölgy, szerdán: A rém rendes
család, csütörtökön: Ali Baba és a 40 rabló,
péntek—szombat—vasárnap: a Nyomorultak 1, 2, 3.

07-03 papamaci
LÁNCZOSNAK
Vágyom rád!
Vágyom csókra,
Mit csak tõled kaphatok!
Vágyok egy szóra,
Mit csak tõled hallhatok!
Vágyom az éjre
Hol melletted fekhetek!
Vágyom a kéjre,
Mit csak tõled kérhetek!
REMÉLEM, BEJÖN NEKI. HA NEM,
AKKOR KÜLDÖK MÉG.

07-03 Gábor
Kevesebb lenne a baleset a központban a
zebráknál, ha kicserélnék a „fehér” aszfaltot „feketére” a zebrák elõtti sávban 25-30
m hosszan. Nem csúszna annyira, és könynyebben meg lehetne rajta állni, fõleg
esõben.

07-06 Zsóti
Az Aba Napok jobban tetszett, pedig nem
volt olyan nagy, mint korábban. Látszott a
spórolás a külsõségekben, de lelkileg sokkal többet adott. Barátságosabb volt, és ez
fontosabb mindennél. A Bogárdi Napokon nem lehet azonosítani a helyi arculatot, száz kilométerrel odébb is ugyanilyen
egy falunap, hiába jönnek a sztárok. Mirólunk kéne szólnia!

07-08 Pitbull
Ha 100 ezer felett vásárolsz, nemcsak a 25
% áfát kell befizetned a már eleve 40
%-kal leadózott, letébézett jövedelmedbõl, hanem plusz 9 %-os vagyonosodási járulékot is kell fizetned. Háromszor adóztatják meg a jövedelmedet úgy, hogy a végén 100-ból csak 25 Ft jut neked! Cserébe
kapsz katasztrofális orvosi ellátást, ritka
tömegközlekedést, kátyús utakat és alacsony nyugdíjat. Köszi MSZP–SZDSZkormány!

07-12.
Egy tiszti lakótelepi lakó
Itt a jó idõ , mindenki szeretne nyitott ablaknál aludni, de ez nagyon sok esetben
nem lehetséges, mert ott randalíroznak,
hangoskodnak, és nem lehet nekik szólni,
mert nagyon csúnyán szólnak vissza. Nem
lehetne este 10 után néha-néha arra járõrözni akár rendõrnek, akár polgárõrnek?

07-14 Pindúr Pandúr
A szellõztetés a kertes házaknál is probléma. Nyáron a disznó–csirke–libaszarszag
miatt, õsszel meg az avarégetés miatt nem
lehet normálisan szellõztetni.

07-15. TANÁCS
VIGYÁZZZZZZZZZ
SZÉP NAPOT MINDENKINEK. ÉN
EGY ÖNKORMÁNYZATNÁL DOLGOZÓ EMBER VAGYOK. 6-7 ÓRÁT
KINT KELL ÁLLNI A NAPON. HOL A
VÉDÕITAL? — KÉRDEM ÉN, POLGÁRMESTER ÚR! KUTYÁBA VESZTEK MINKET, DE AMIKOR TESTÜLETI ÜLÉS VAN, AKKOR OTT AZ ÁSVÁNYVÍZ AZ ASZTALON. BÍRJA A
NYELÕCSÖVETEK?
Összeállította: Hargitai Lajos

Felvonás 1
Egy állami intézményhez nyújtottam be
kérelmet, hozzá mellékelve a kért hivatalos dokumentumok másolatait. Jó egy hónap múlva — miután nem érkezett reagálás a levelemre — telefonáltam. Közölték
velem, hogy az egyik dokumentumnak sürgõsen küldjem be az eredeti példányát,
mert különben… Nem szívesen adtam ki a
kezembõl a hivatalos iratot, de bízván az
állami intézményben, meg beijedve, hogy
nem halad az ügyem tovább, ajánlva elküldtem, amit kértek. Nagy nehezen, de
visszaküldték az eredetit.

Felvonás 2
Másik ügy, de kapcsolatban az elõzõvel,
ugyanaz az intézmény, ugyanaz az ügyintézõ, ugyanaz az irat. Kételkedve rákérdeztem, hogy biztosan el kell-e küldenem még
egyszer az eredetit, hiszen már volt ott, látták, akár le is másolhatták, sõt, én már
küldtem nekik róla egy másolatot. De az
ügyintézõ megerõsítette, hogy igen, ismét
kell az eredeti, mert ez egy „másik ügy”.
Posta, ajánlott levél, várakozás. Ismét egy
jó hónap telt el, semmi reakció az intézmény részérõl. Ismét telefonáltam. Az
ügyem halad, a papír ott, de — és most tessék jól figyelni! — még legalább két hónapig ott akarják tartani az eredetit a
revizorok miatt.
Nyeltem egyet, és a tõlem telhetõ legnagyobb nyugalommal és udvariassággal
megkérdeztem, hogy akkor egy másik intézménynél én hogyan intézkedjek eme
fontos irat hiányában. A válasz: végül is
vissza tudják küldeni soron kívül azonnal,
majd készítenek róla egy hiteles (azaz
színes) másolatot.

Tanulságok
Nekem be kell tartanom a határidõket,
mert egyébként jujjuj. Az állami intézmény magasról fütyül a 30 napra.
A posta biztosan jól járt. Én viszont föl vagyok háborodva, hogy fölösleges levelezgetésekre költik a befizetett járulékaimat,
az állami szolgáltatások zöme meg a béka
feneke alatt van.
És akkor a telefonköltséget nem is számoltam.
Egy fekete-fehér fénymásolat tízszer kevesebbe kerül, mint egy színes. Világválság
van, kevés a dolgozó nép, de úgy látszik, az
adónkból futja.
Hargitai Kiss Virág
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Az alapítványi mûködés tapasztalatai
és jövõje Alsószentivánon
Környékünkön az alsószentiváni általános iskola az egyetlen,
amelyik immár egy éve alapítványi keretek között mûködik tovább. Ennek oka nemcsak az volt, hogy a település mindig is ragaszkodott ahhoz, hogy a nyolcosztályos iskoláját helyben tudja
tartani. Az átszervezést megkönnyítette az is, hogy az iskola az elmúlt évek alatt eleve alapítványi jellegû intézményként mûködött, számos többletszolgáltatást felajánlva mind általános iskolásai, mind a felnõtt korú tanulói számára.
Ha megvonjuk az elmúlt tanév mérlegét, az egyéves alapítványi
mûködés tapasztalatait egyértelmûen pozitívan foglalhatjuk
össze. Sikerült stabilizálni az iskola anyagi helyzetét. 1990 óta az
elmúlt tanévben volt a legmagasabb az általános iskolás tanulók
létszáma, s az esti tagozatos érettségit adó képzésen 10. és 11. évfolyamon 45 hallgató folytatta tanulmányait. Új fenntartónkkal jó
együttmûködést sikerült kialakítanunk.
A Pannon Oktatási Központ segítségének is köszönhetõen jó
eséllyel vihetünk sikerre pályázatokat is. Konkrét példát említve:
2.000.000 Ft értékben nyert támogatást a fenntartó az iskola új
bútorzatának beszerzéséhez.
A fenntartóváltást úgy igyekeztünk megvalósítani, hogy az semmiféle visszalépést ne jelentsen a gyerekek számára. Az eddig
meghirdetett angol–informatika irányultságú alsós program, a
választható tantárgyak (ökológia, néptánc, kézmûves-foglalkozások, sportkör stb.), a képzési kínálat a továbbiakban is megmaradt. Amiben eltérünk az alapítványi iskolák gyakorlatától: ezekért a többletszolgáltatásokért nem kell fizetni, ingyenesen vehetõk igénybe. A fenntartóváltás egyben nem jelentette az önkormányzat teljes kivonulását az oktatás területérõl, lehetõségeihez
mérten az önkormányzat továbbra is támogatja az iskolát.
Ugyanúgy igénybe vehetjük a gyerekek számára az állami támogatásokat, pl. az ingyen tankönyvre vagy az étkezési támogatásra
jogosultak körében, mint az állami fenntartású iskolák. Az átszervezés magával hozta a 100 %-os szakos lefedettség elérését: minden tantárgyat a szaknak megfelelõ diplomával rendelkezõ tanár
tanít, hiszen az új fenntartó ugyanolyan színvonalat vár el tõlünk,
mint egy városi alapítványi iskolától.
Új lehetõségek nyíltak meg iskolánk elõtt: a tanév folyamán megkaptuk és 2012-ig használhatjuk az Ökoiskola címet, szeretnénk
közösen erdei iskolát kialakítani, fantáziát látunk nyári táborok
szervezésében és a helyi igényeknek megfelelõen további felnõttképzési, szakképzési tanfolyamokat (pl. ECDL számítógépes
vizsgafelkészítés, OKJ-s bizonyítványt adó képzések) is szeretnénk indítani.
A jövõ tanév kínálatából a következõ lehetõségeket szeretném
ajánlani az érdeklõdõknek:
Középiskolai felvételi elõkészítõ tanfolyam: Általános iskolás tanulóinknak évek óta biztosítjuk a felkészítést a 8. osztályos félév
után esedékes felvételi vizsgára, illetve a 8. évfolyam végi szakaszzáró vizsgájukra. Ezt a felkészítést szívesen biztosítjuk olyan tanulók számára, akik nem iskolánk diákjai, de szeretnének minél jobban felkészülni a felvételi vizsgára. Az elõkészítõ tanfolyamot

igénybe vehetik 7. osztályosok (10 hónapig) és 8. osztályosok (5
hónapig). Az elõkészítõ heti 3 óra matematika- és heti 3 óra magyarfoglalkozást jelent, idõben pedig heti két délutánt 15 és 18 óra
között. Bõvebb információ kérhetõ a 06 (25) 504 710-es telefonszámon, illetve a jelentkezési lap letölthetõ a www.pok.suli.hu
honlapról, a Letöltések/Alsószentiváni iskola mappából.
ECDL-re vizsgafelkészítés: Tanfolyamunk célja a sikeres ECDLvizsgák letételéhez szükséges számítástechnikai ismeretek elsajátítása. A képzés témakörei (moduljai): 1. Információs technológiai alapismeretek 2. Operációs rendszerek 3. Szövegszerkesztés 4.
Táblázatkezelés 5. Adatbázis-kezelés 6. Prezentáció 7. Internet.
A tanfolyam (minden modul elsajátítása és begyakorlása után)
vizsgával zárul, amelyet Székesfehérváron, az intézményünkkel
kapcsolatban álló ECDL-vizsgaközpontban kell letenni. A sikeres vizsgázók nemzetközileg elismert bizonyítványt kapnak. A
tanfolyam ideje: 120 óra (FULL, 7 modul) / 80 óra (START, 4
modul). Bõvebb információ kérhetõ a 06 (25) 504 710-es telefonszámon, illetve a jelentkezési lap letölthetõ a www.pok.suli.hu
honlapról, a Letöltések/Alsószentiváni iskola mappából.
OKJ-s képzések: A Pannon Oktatási Központ a 2009/2010-es tanévtõl a következõ képzéseket tervezi: pedagógiai asszisztens,
gyógypedagógiai asszisztens, kisgyermekgondozó-nevelõ, gerontológiai gondozó, szociális gondozó-ápoló, szociális asszisztens,
idegen nyelvi titkár, irodai asszisztens, mûszaki informatikus, logisztikai ügyintézõ, vállalkozási ügyintézõ, pénzügyi–számviteli
ügyintézõ, utazás-ügyintézõ, marketing- és reklámügyintézõ, üzleti kommunikációs szakügyintézõ, telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens, televíziómûsor-vezetõ konferanszié, divat- és stílustervezõ, dekoratõr. A tanfolyamokkal kapcsolatban a
www.pok.suli.hu honlap Képzéseink pontja alatt találnak részletesebb leírást.
Jelenlegi képzési kínálatunkat a jövõben még inkább szeretnénk
testre szabni, a tanulói igényekhez igazítani. A 2009/2010-es tanév egyik feladatának ezért a képzési kínálat további átalakítását
tûztük ki célul. Középtávú elképzeléseink között szerepel egy két
tannyelvû iskola kiépítése, egy nyelvi elõkészítõ 9. osztály indítása, az oktatás kiterjesztése a 12. évfolyamig. Véleményünk szerint
azonban programkínálatunk csak úgy lehet teljes, ha nem csupán
magunk alakítjuk azt ki, hanem figyelembe vesszük partnereink
igényeit is. Így szeretnénk lehetõséget biztosítani az érdeklõdõ
szülõknek, hallgatóknak, hogy részt vegyenek az iskola új programjának kialakításában. Szívesen fogadjuk az alapítványi oktatásban részt venni kívánó tanárok ötleteit is, hiszen bár a program
kidolgozása még nem jelent számukra munkahelyet, de ha olyan
ötlettel keres meg bennünket valaki, amire igény van, és meg tudjuk valósítani, az akár munkahelyet is jelenthet az ötletgazda számára. Hiszünk abban, hogy együtt, közösen ki tudunk alakítani
egy olyan programot, amely a jövõben is vonzóvá teheti iskolánkat mind az alsószentivániak, mind pedig a környezõ települések
lakói számára.

IV. Toledo 2005. focikupa

A Madarász József Városi Könyvtár
értesíti kedves olvasóit, hogy

2009. augusztus 1-jén (szombaton)
9.00-kor.

július 18-án, augusztus 29-én (szombaton),
valamint 2009. július 20-a és augusztus 23-a között

Jelentkezési határidõ: július 27.

SZABADSÁG MIATT ZÁRVA LESZ.

Barabás Balázs 06 (30) 317 0624,
Csuti Tamás 06 (30) 500 1952.

Az elsõ kölcsönzési nap: augusztus 25. (kedd).

Kiss Attila
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Nyugdíjasok találkozója Sárkeresztúron
Hétvégén a sárkeresztúri nyugdíjasok a
mûvelõdési házban baráti találkozót rendeztek, amelyre meghívták a cecei és a mátyásdombi nyugdíjasokat. Az alkalomra a
klub tagjainak munkáiból és a klub mûködéséhez kapcsolódó emlékekbõl, oklevelekbõl kiállítást is rendeztek.

A klub hajdani oszlopos tagja, Talián József már meghalt. A helyi kiállításokon
mindig láthattuk szép faragványait. Most
fia édesapja munkáiból rendezett kiállítást. Ezen láthatók voltak szép pásztorfaragások, régi gyermekjátékok, régi használati tárgyak, berendezési tárgyak faragott másai, régi emberalakok és sok más.
Kiállították Horváth Istvánné, Kender Fe-

Ajándék
a Karitásztól

rencné, Németh Lászlóné, Pintér Istvánné, Szántó Dezsõné kézimunkáit. A színpad oldalára kitûzték a klub zászlaját, melyen olvasható, hogy a klubot 1987-ben
alapították.
A ceceiek érkeztek elõbb, a mátyásdombiak egy félreértés miatt egy órával késõbb

jöttek. Õket elkísérte a falu polgármestere, Tilhof István is. Az Életet az Éveknek
országos nyugdíjasszervezet képviseletében Rubina Sándor jött el. A házigazdák
nevében Virág József polgármester köszöntötte a vendégeket.
Mindhárom klub színes mûsorral mutatkozott be. A mátyásdombiak mai slágereket énekeltek és verset mondtak.

A ceceiek mûsora Mariska néni versmondásával kezdõdött, majd régi dalokból mutattak be egy csokrot.
A sárkeresztúriak dramatikus játék keretében mutatták be igen hangulatosan a régi, háború elõtti keresztúri helyi szokásokat. Peresztegi Ferencné és Ludányi
Jánosné színes dalcsokrokkal szórakoztatta a vendégeket. Profi énektechnikával régi magyar nótákból mutattak be összeállítást.
A mûsor után közös vacsora következett.
Kovács István birkapörköltjének, valamint
Molnár Nagy István és Holl Péter õzpörköltjének nagy sikere volt. A vacsora után
a tánc következett Huszti József zenére.
Hargitai Lajos

Anyatejes világnap Sárbogárdon

A sárszentmiklósi Szent Miklós Katolikus
Karitász Csoport múlt héten cukrot és lisztet ajándékozott a kiválasztott rászoruló
családok között Sárszentmiklóson. A 16
éve mûködõ csoport ötödik alkalommal
osztott segélycsomagokat. Hosszú elõkészülettel választották ki azt az összesen 305
családot, akik 10-10 kiló lisztet és cukrot
kaptak. A kiválasztottak között nagycsaládosok, létminimumon élõk és nyugdíjasok
is voltak. 197 miklósi és 108 rétszilasi családon tudtak így segíteni a csoport tagjai.
/H/

Magyarországon 1993 óta ünneplik
meg ezt a napot. Egyre több édesanya
választja az anyatejes táplálást, a szoptatást, mert tudja, minden cseppje értékes fejlõdõ gyermeke számára. A szüléssel életet ad gyermekének, a szoptatással táplálékot és biztonságot nyújt
neki.

Idõpont:
2009. július 31., péntek,
9.00—11.00 óra.

A Sárbogárdi Védõnõi Szolgálat az
anyatejes világnap alkalmából ünnepséget tart, melyre szeretettel várjuk a
2008. és 2009. évben szült édesanyákat
gyermekeikkel, valamint a várandósokat. Elõadások, kisebb ajándékok várják a megjelenteket!

„Magasztalni kell az anyát,

Helyszín:
Sárbogárd, díszterem.
akinek szeretete nem ismer határt,
s akinek emlõin nevelkedett
az egész világ”
(Gorkij)
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Búza, fecskék, kasza
A nagylóki hagyományos aratás hangulatát többek között e hármas adta. Szombat
reggelre kellett megélezniük a kaszát, sarlót azoknak, akik részt kívántak venni a közös munkában. Az asszonyok hosszú ujjú
gúnyát öltöttek, kendõt kötöttek, a férfiak
kalapot csaptak a fejükbe, s ki a földre, a
temetõ melletti búzamezõre.
A gabona fölött, a szorgos kezeket lesve,
ott cikáztak a fecskék. Egészen közel merészkedtek az emberekhez, de olyan gyorsak voltak, hogy sajnos nem sikerült lencsevégre kapni õket.

Az idõsebbek gyakorlott mozdulatokkal
vágták a rendet, készítették a kötelet, rakták a kévét, s közben tanítgatták a fiatalabbakat, akik próbálták ellesni a fogásokat
— több-kevesebb sikerrel. Voltak, akik inkább csak tisztes távolságból figyelték az
aratást.
Aztán körbejárt a vizeskorsó. A csapvíznek egészen más, különösen finom íze lett
benne, így jólesett és jól fogyott a tiszta nedû az izzasztó melegben.
10 keresztnyi búzát arattak le a nyugdíjasklub tagjai és segítõik. Szépen rendbe rakták a terciát, s a munkára énekszóval tették
föl a koronát.
A megéhezett sereget finom ebéd várta.

A csoportképet kis segítõm, Farkas Gréta készítette.
Hargitai Kiss Virág

60 év szeretetben
Reiter Józsi bácsi és Mariska néni a nagylóki nyugdíjasklub körében ülték meg
gyémántlakodalmukat az elmúlt héten
csütörtökön. Nemcsak klubtársaik köszöntötték õket verssel, jókívánságokkal,
ajándékkal, hanem a nyugdíjasok megyei
elnöke is.
— 60 éve egy nagylóki mulatságon ismerkedtünk meg — mesélte Józsi bácsi, amikor néhány perc erejéig sikerült félrevonulnunk kettejükkel egy kis beszélgetésre.
— Világospusztán túl laktak Mariskáék,
eljött ide bálba, megnéztük egymást. Nem
is soká összejöttünk, mert messze kellett
biciklizni, meg éjjel hazajönni.
Mariska néni: — Márciusban volt a bál, júniusban pedig az esküvõ.
— Mi volt a legnehezebb idõszak, amikor
esetleg elgondolkoztak azon, hogy biztosan
jól választottak-e?
Józsi bácsi: — Nem lottóztam sose, de
ötös találatom lett. A szeretet és a hûség
tartja össze az embert.
Mariska néni: — Nem lehet mindjárt felkapni a mérget, el kell engedni.
— Amikor a nagylóki rendezvényeken találkozunk, mindig azt látom, hogy mosolyognak, életvidámak és fürgék. Pedig nem mai
gyerekek.
Mariska néni: — Én 80 éves vagyok.
Józsi bácsi: — Én pedig 85.
— Múltkor is úgy táncoltak, hogy túltettek a
fiatalokon.

Józsi bácsi: — Most is alig várom már,
hogy táncolhassak.
— Mi a titka a fiatalos, mosolygós arcnak?
Mariska néni: — Az életben nem volt rajtam semmi kencefice, még az esküvõn se,
mert úgy gondoltam, hogy egy 19 éves lány
a maga nemében szép. Most meg úgy gondolom, hogy 80 éves koromban is ahogy vagyok, úgy vagyok szép.
Józsi bácsi: — Többször mûtöttek, és ez is
befolyásolja, hogy már 24 éve nem iszok
szeszt.
— Mi a boldogságuk titka?
Mariska néni: — Türelemmel lenni egymás iránt, mert ha nem bírja az ember egymást elviselni, akkor vége. A lányom is azt
mondta: „Annyi helyen jártam, és mindenhol van baj. Akkor maradok az enyémnél.”
Mi is maradunk a mienknél. Akad ez-az,
aztán jön a napnyugta, akkor minden haragot félreteszünk, és kezdjük reggel elölrõl,
frissen, örömmel.
— Hány gyerek, unoka, dédunoka van?
Józsi bácsi: — Két lányunk van, négy unokánk és 3 dédunokánk. Nagyon szeretünk
dolgozni. Van egy 1.300 négyszögöles kertem, azt ketten megmunkáljuk. Minden
évben veszek hat malacot, meghizlalom a
gyerekeknek. 40-50 db kacsát is tömünk
nekik. Ez az örömünk. Meg az, hogy ideoda elmehessünk a közbe, nyugdíjasklubba, temetõbe, lovas egyletbe.

Mariska néni: — Fiatalon nem tudtunk
menni.
Józsi bácsi: — A vasúton 12-24-be kellett
menni dolgozni.
Mariska néni: — Én vittem a háztartást, és
az anyósommal, apósommal voltam otthon 48 évig.
Józsi bácsi: — Nem lehet félreülni, mindig
mozogni kell.
Mariska néni: — Én akkor beteg vagyok,
ha pihenek. Nekem menni kell. Mikor fiatalabb voltam, elmentünk szénát gyûjteni a
vasútoldalba 8-10 boglyát összerakni, aztán délben haza, hogy ebéd is legyen, de végig kellett menni a kerten is, hogy minden
rendben van-e.
A beszélgetés végén aztán elcsattant egy
hitvesi csók is a gyémántlakodalom alkalmából.
Sok boldogságot kívánok ezúton is a Reiter házaspárnak még sok évig együtt,
egészségben, szeretetben!
Hargitai Kiss Virág
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Túrák a Mezõföldön
Ismét sokan vágtak neki az idei mezõföldi teljesítménytúráknak. Már korán megtelt a nagylóki Taviparti Palota
Turistaház parkolója. Az elsõ fanatikus indulók már hajnali
fél hatkor elrajtoltak bakancsban, vagy kerékpárral.
Tavaly egyedül jártam be a csodálatos mezõket és völgyeket, most
pedig „hoztam magammal még két embert”, s baráti társaságban,
mókázva tettük meg a távot kerékpáron. Utolsónak indultunk és
utolsónak is értünk be, de hát nem is a gyorsaság itt a lényeg, hanem hogy megismerjük szülõföldünk rejtett kincseit.

Végig mezei virágok illatát éreztük a szélben, az esõ után pedig
zölden ingott minden fûszál. Az ötven kilométernyi földút alaposan feltörte edzetlen hátsónkat. A sár is megnehezítette a dolgunkat, de szerencsére ki tudtuk kerülni.
Barátaimnak különösen emlékezetes
maradt a keresztúri
szikes tómeder, mely
nyáron óriási, száraz,
sóverte pusztaság a
maga különös sótûrõ
növényzetével és repedezett felszínével.
Talán sárkányok leszállóhelyéül szolgálhatott a régi idõkben,
innen kapta a nevét:
Sárkány-tó. A másik
maradandó élmény
pedig a Lóki-patak
meredek falú, kacskaringós völgye. Itt szinte égig ér a fû, amiben
õzek, nyulak ugrálnak, tücskök ezrei ciripelnek, ritka gyógynövények és mezei virágok nyílnak. Az ilyen löszvölgyeket elkerülte a
maximális haszonra törõ intenzív mezõgazdaság, így megõrzõdött a régi génállomány, ma ezért szinte mind védett terület.
Útközben szemezgettünk a most beérõ mirabolán (más néven potyóka, vagy fosóka) szilvából, aminek estére meg is lett az eredménye J.
A nap végére alaposan elfáradtunk, jólesett a kis vendégvárás a
Tavi Palotánál.
Az Iringó-tanösvényt nappal 67-en, éjjel 68-an járták be. A 30 km-es gyalogtúrát 13-an, az 50 km-es távot 5-en, a 60 km-es távot
9-en teljesítették. Az 50 km-es bicajtúrát 20 fõ tekerte végig. Mindenki kapott oklevelet, ajándékba kitûzõt, és hogy erejét visszanyerje, egy nagy tál finom csiperkés babgulyást.
A szervezõk köszönik mindenki segítségét a túra lebonyolításában!
Hargitai Kiss Balázs
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KÉK HÍREK
Tilosban pecáztak
Július 3-án egy kálozi asszony bejelentette, hogy 13 éves fiát a kanálisparton bántalmazták. A megállapítás szerint a 13 éves
fiú több társával engedély nélkül horgászott egy magántulajdonban lévõ, bekerített halastavon. A meghallgatott tanúk
szerint a gyerekeket már többször rajtakapták, hogy horgásztak. A mezõõrök szerint a gyerek el akart szaladni, pólójánál
fogva tartották vissza, hogy kérdõre vonják, de nem bántotta senki. A helyszínen
maradt horgászbotokat lefoglalták.

Ékszert és pénzt
vitt a tolvaj
Július 5-én Alapról feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen, aki ezen a napon
13.00 és 17.00 óra közötti idõben ajtóbetörés módszerével behatolt a református parókiára, és onnan 1 db brosstût és készpénzt tulajdonított el.

Újra ugyanonnan
vitték a kábelt
Július 7-én Sárbogárd vasútállomás forgalmi szolgálattevõje tett bejelentést a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, hogy ismeretlen elkövetõk a Sárkeresztúr–Sárszentágota közötti vasúti pályatest mellõl
eltulajdonítottak 450 m vezetéket.

Lakodalomra készültek?
Július 8-án reggelre Sárkeresztúron egy
ingatlan garázsáról a lakatot levágták,
majd onnan egy fekete üstházat és egy olajzöld üstöt vittek el.
Szabadegyházán egy élelmiszerboltban ismeretlen személyek elterelték az eladó figyelmét, és a pult alól eltulajdonították
pénztárcáját, benne készpénzzel és személyes irataival együtt.

Dolgozott a láncfûrészes
és a tolvaj is
Július 10-én egy sárszentágotai lakos garázsának ajtaját feltörték, és onnan 2 db
láncfûrészt tulajdonított el ismeretlen tettes.
Július 11-én egy Sárosd külterületén lévõ
erdõbõl ismeretlenek akácfát tulajdonítottak el.
Ugyanezen a napon Sárosdon egy nyitott
lakásból ismeretlen besurranó eltulajdonított egy ékszerdobozt, benne arany ékszerekkel.

Vásárlás helyett loptak
Július 14-én három ismeretlen jelent meg
egy mezõszilasi idõs házaspár ingatlanán,
és az udvaron álló üzemen kívüli Trabant
alkatrészeire alkudoztak. Közben kifigyelték, hol tartják az idõsek a pénzüket, és figyelmüket elterelve több százezer forintjukat vitték el.

Lehúzta a bankkártyáját
Egy sárbogárdi férfi tett feljelentést egy nõ
ellen. Átadta alkalmi ismerõsének a bankkártyáját, hogy vegye le vele a nyugdíját, de
a nõ az 58.000 Ft-ból mindössze ezer forintot adott át, a többivel nem tudott elszámolni.

2009. július 16. Bogárd és Vidéke
val az út- és a látási viszonyoknak nem
megfelelõen közlekedett, ezért a csúszós
úton a személygépkocsi megcsúszott és az
árokba hajtott. Utasa 8 napon túl gyógyuló
sérüléseket szenvedett.
Július 11-én Sárszentágota és Felsõkörtvélyes között egy személygépkocsit vezetõ
személy jármûvével letért az úttestrõl és az
árokba hajtott. A baleset következtében a
gépkocsi egy utasa súlyosan sérült, a gépkocsivezetõ és másik utasa könnyû sérüléseket szenvedett.
Július 12-én Sárszentágota–Felsõkörtvélyes területén baleset történt. A helyszíni
meghallgatásokat követõen kiderült, hogy
a balesetet szenvedett személygépkocsi a
baloldali sávban ismeretlen okból jobbra-balra imbolyogni kezdett, majd a menetirány szerinti oldalsó füves részen több
alkalommal is megpördült. A jármûben
utazók könnyû sérüléseket szenvedtek.

Személy elleni
bûncselekmények

Leégtek a kazlak
Este jelezték, hogy Szabadegyháza külterületén szénakazlak égnek. A megállapítás
szerint idegenkezûség nem történt, valószínûleg öngyulladás következtében lobbant lángra 240 bála szálas takarmány. A
gazda kára kb. 1,7 millió forint.

Elfogták a vasazókat
Június 16-a és 29-e közötti idõszakba ismeretlen tettesek a Hantos külterületén
található tehenészeti teleprõl több ízben is
vasajtókat, illetve vasanyagot tulajdonítottak el.
Az adatgyûjtés során a helyi rendõr végig a
forrónyomos csapat rendelkezésére állt.
Olyan információkkal szolgált, melyeknek
köszönhetõen az elkövetõk kézre kerültek, és az eltulajdonított vasanyag is megkerült.

Balesetek
Veszélyes kanyarok
Sok balesetet hozott a július, de szerencsére
azok egyike sem volt súlyos.
Július 6-án egy nagykõrösi fiatalember
Alsószentiván külterületén egy kanyarban
közlekedési balesetet szenvedett. Mivel
nem megfelelõ sebességgel haladt, gépkocsija sodródni kezdett, majd árokba hajtott
és felborult. A sofõr könnyû sérüléseket
szenvedett.
Július 8-án Mezõszilas településen igazoltatás alá vontak egy segédmotoros kerékpárost. Vele szemben szondás ellenõrzést
alkalmaztak, mely 0,8 ezrelék feletti értéket mutatott. Ellene szabálysértési eljárást
kezdeményeztek.
Július 10-én egy fiatalember személygépkocsival közlekedett Mezõszilas irányából
Sárbogárd irányába. A személygépkocsi-

Üsd, vágd, nem apád!
Július 8-án Sárbogárdon a Korona étterem elõtt két személy kölcsönösen ütlegelte egymást, és viselkedésükkel megbotránkozást keltettek az ott tartózkodókban.
Mindketten megalapozottan gyanúsíthatóak egy rendbeli garázdaság vétségének
elkövetésével.

Drágám, add az életed!
Július 9-én egy sárbogárdi lakostól érkezett bejelentés a rendõrkapitányságra,
hogy családi veszekedést észlelt a szomszédságában, s ezért segítséget kért. A családi vita során 1 személy 8 napon belül
gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Heves szerelem
Július 12-én egy sárbogárdi nõ tett feljelentést, mert élettársa Cecén bántalmazta.
A nõ nyolc napon belül gyógyuló sérülést
szenvedett. A bántalmazót gyanúsítottként hallgatták ki.

Különös esetek
Mit írattak alá vele?
Sárszentágota–Felsõkörtvélyesen július 3án a délutáni órákban egy férfi és egy nõ
villanyáram-leolvasás ürügyén bement egy
házába, és egy, az ott lakó adatait tartalmazó papírt tettek az asztalra, s megfenyegették, hogy azt írja alá. Ennek a sértett a fenyegetések hatására eleget tett. A tettesek
és az aláírás célja mindeddig ismeretlen.
Összeállította: Hargitai Lajos
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A miklósi iskola pályázatot nyert
A HEFOP 3.1.3/B-09/3 intézkedés keretében 8.739.040 Ft-ot
nyert az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola a „Kompetens
eszközökkel a kompetencia alapú oktatásért” címû pályázatával.
Hat kompetencia-területen 4 tanulócsoportban a 2005/2006-os
tanévtõl kezdõdött új programcsomagokkal a tanítás–tanulás:
szövegértés–szövegalkotás, matematikai–logikai, szociális, életpálya-építés, idegen nyelv (angol), IKT (SDT-tananyagok alkalmazása matematika, informatika tanórákon).
A jelen projektünk megvalósításával a kompetenciaalapú oktatás
hatékonyságának, elterjesztésének elõmozdítása érdekében a következõ eszközöket szerezhettük be:
A Sulinova által kifejlesztett, akkreditált szövegértési–szövegalkotási kompetenciaterület olvasókönyveit az iskola könyvtárának
bõvítése, tanórai és tanórán kívüli használat biztosítása céljából.
Interaktív feleltetõ- és szavazórendszert a szociális kompetencia
szolgálatában az önismeret, énkép, a gondolkodási képességek
fejlesztésére.
Az alsó tagozatban valamennyi gyermek számára elérhetõvé és
használhatóvá kívánunk tenni tanórákon egy matematika tanulói
alapkészletet, eszközöket.
Az IKT elemi szintû jártasságának kialakításához, az elemi tapasztalatszerzéshez 60 db mobil, tanterembe vihetõ tanulói
Classmate PC-laptopokkal teremtjük meg az alapot.

Programunk szerint biztosítani kívánjuk a tanulói Classmate PC
laptopokkal az angol nyelvi csoportokban az interaktivitást, az
egyes projektek életközelibb, gyorsabb feldolgozását, a szókincsés beszédfejlesztést, a mérés–értékelést, visszajelzést az elõrehaladásról.
Az informatikai szaktantermet más tanórák megtartására még
10, összesen 28 géppel alkalmassá tesszük SDT (Sulinet Digitális
Tudásbázis) órák megtartására. Programunk szerint az SDT-vel
támogatott órákon az egy tanuló–egy gép forma a hatékony.
Kópéládák beszerzése osztályonként valamennyi fenti tanórára a
kooperatív tanulási munkaformák megszervezéséhez.
A kézmûveseszközök az életpálya-építés iskolaotthonos foglalkozásaihoz szükségesek, iskolai projektnapokon, szabadidõben is
használhatók.
A projekttõl várt eredmény: kulcskompetenciák fejlesztése (matematikai, szövegértési, idegen nyelvi, info-kommunikációs készségek), a tanórai tevékenységformák gazdagodnak, javul tanulóink önálló ismeretszerzési képessége, az informatika-, idegennyelv-oktatás hatékonysága nõ. A tananyagokat a diákok önállóan, akár tanórán kívül is feldolgozhatják, gyakorolhatják. Mutatóink javulnak: kompetenciamérések eredménye, továbbtanulás,
lemorzsolódás, hiányzás. Tanulóink munkaerõpiaci esélyei nõnek, képessé válnak az élethosszig tartó tanulásra.

NYÁRON IS VÁR A KLUB
július 6-a és augusztus 14-e között hétköznapokon 10–18 óráig.
Nyitvatartási idõben az igényekhez alkalmazkodó szabadidõs tevékenységekkel várunk minden érdeklõdõ kicsit és nagyot a klubba.
Pingpong, sakk, darts, papírhajtogatás, kötélhúzás, mesék — egymásnak, tollaslabdázás a szabadban.
A felügyelet csak a klubban zajló programokra érvényes.
Ha van jó ötleted, hogy hogyan töltsük hasznosan a szünetet, várjuk az ötleteidet!
Várunk mindenkit! Sárszentmiklósi Klubkönyvtár

ÁRAJÁNLAT-TÉTELI FELHÍVÁS
Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola „Különjárati személyszállítás” szolgáltatás
biztosítására várja személyszállítással foglalkozó vállalkozók árajánlatát.
A járat útvonala: Nagylók–Sárbogárd, Gesztenyesor úti parkoló
(kb. 21 km).
A gyermekeknek 7.40-ig kell az iskolába érkezni.
A hazaszállítás idõpontja 13.45 óra.
Szállítandó létszám: 25 fõ+1 fõ kísérõ.
A szolgáltatás idõtartama: 2009. szeptember–2010. június, kb.
181 iskolai nap.
Az árajánlatot a „Különjárati személyszállítás” üzemeltetésére,
mûszaki állapotára, valamint a közúti közlekedés szabályaira
vonatkozó aktuális jogszabályok figyelembevételével kell
megadni.
Kérjük feltüntetni a szolgáltatás vállalásának bruttó napi díját és
az autóbusz típusát.
Az ajánlatokat kettõs zárt borítékban kérjük benyújtani Horváth Ferencné igazgató részére.

A külsõ borítékon kérjük feltüntetni, hogy „Árajánlat: Különjárati személyszállítási szerzõdés”.
A feladó nevét, címét a belsõ borítékon kell feltüntetni.
Az ajánlatok benyújtási határideje: 2009. július 31., 15.00 óra.
Helye: ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola, Sárbogárd,
Köztársaság út 171-173. (gazdasági iroda).
A beérkezett ajánlatok felbontására 2009. augusztus 3-án 9 órakor kerül sor, melyen az ajánlattevõ jelen lehet, illetve képviseltetheti magát.
A „Különjárati személyszállítás” szolgáltatást végzõ vállalkozó
kiválasztásáról az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola igazgatója 2009. augusztus 3-án dönt 12 óráig.
Horváth Ferencné igazgató
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A szilasi lányok tornagyõzelme
Horvátországban
A Siófok KC serdülõcsapata — amelynek döntõ többsége a
mezõszilasi kézilabdásokból áll — a horvátországi Senjben vett
részt egy hatcsapatos nemzetközi tornán, amelyet magabiztos, kiegyensúlyozott és határozott játékával meg is nyert.
Külön öröm, hogy csapatunk játékával és pályán kívüli viselkedésével megnyerte a hazai közönség, s a résztvevõ csapatok szimpátiáját is — különösen az olasz csapatét — s több sportkapcsolatot
is kialakított.
Az meg már hab a tortán, vagy nagy hullám az Adrián, hogy két
különdíjat is elhozott a csapat: Erdõs Diánát választották a legtechnikásabb játékosnak, és Schneider Éva lett — egy mérkõzést
kihagyva is — a torna gólkirálya.

Eredmények
Siófok KC–Vrbovsko 30:12
Gól: Raffael A. (5)-Schneider (7)-Pinczési (6)-Erdõs (3)-Káldi
(1)-Jakab (1)-Csendes (3)-Schmidt (2)-Raffael B. (2).
Siófok KC–Cassano Magnago 31:16
Gól: Erdõs (9)-Káldi (1)-Csendes (5)-Schneider (9)-Schmidt
(3)-Raffael A. (1)-Somogyi (3).
Siófok KC–Murvica 29:14
Gól: Pinczési (6)-Erdõs (4)-Csendes (7)-Schneider (4)-Raffael
A. (3)-Somogyi (5).
Siófok KC–Zrinjski 23:9
Gól: Erdõs (2)-Raffael B. (2)-Káldi (2)-Csendes (2)-Schmidt
(3)-Raffael A. (4)-Jakab (3)-Somogyi (5).
Siófok KC–Senj 21:14
Gól: Pinczési (1)-Erdõs (2)-Káldi (1)-Csendes (3)-Schneider
(9)-Schmidt (4)-Somogyi (1).
Edzõ: Zámbó Tibor.
A serdülõkeret jelenleg két korosztályban a dán rendezésû balatoni tornán vesz részt, a nyári pihenõje elõtt.
NLÁI

ITT A NYÁR!
Kedves gyermekek, fiatalok!
Bizonyára tudjátok, hogy a nyári iskolai
szünet egy nagyszerû és hosszú szabadság. Az önfeledt kikapcsolódás mellett
azonban arra kérünk titeket, hogy gondoljatok saját magatok és játszótársaitok
biztonságára, testi épségére.
A legnagyobb odafigyelést a biztonságos
közlekedés igényli. Éppen ezért most néhány olyan gondolatot fogtok olvasni,
amik fontosak lehetnek azért, hogy szeptemberben csak a jó és kellemes élményekrõl kelljen mesélnetek osztálytársaitoknak.
Ellenõrizd kerékpárod felszerelését, mûszaki állapotát!

A kerékpáron legyen: csengõ, elöl fehér
lámpa, elsõ fék, hátul piros lámpa, piros
fényvisszaverõ, hátsó fék, az elsõ keréken
sárga küllõprizma.
A kerékpár kivilágítása már korlátozott
látási viszonyok esetén is nagyon fontos!
Ismerjétek meg és tartsátok be a KRESZ
szabályait!
Csak akkor üljetek kerékpárra, ha fejvédõt és láthatósági fényvisszaverõ mellényt, illetõleg megfelelõ, kényelmes ruházatot viseltek!
Kerékpározás közben mindig legyetek
elõrelátók, udvariasak és segítõkészek!
Úgy közlekedjetek a kerékpárotokkal,
hogy mozgásotok a többi közlekedõ szá-

mára kiszámítható legyen, és az elõírások
szerint használjátok a karjelzéseket!
Kerüljétek a közeletekben lévõ jármûvek
holtterét!
Ne szegjétek meg a kerékpárosokra kötelezõen elõírt tilalmakat!
A nyári idõszakban közületek többen is
vízparton pihennek. Ezzel kapcsolatban
is néhány jó tanács:
Folyók vizében és bányatavakban csak
akkor fürödjetek, ha ott szabad, és ha jó
úszók vagytok!
A gumimatrac a vízen nem napozóágy!
Felhevült testtel ne ugorjatok a vízbe!
Balesetmentes szórakozást kívánunk a
szünidõben!
Méhes Dóra r. zls., bûnmegelõzési elõadó,
Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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Légió 2000 Security Labdarúgó-vándorkupa
2009. július 11-én IV. alkalommal került
megrendezésre a Légió 2000 Security szervezésében az immár hagyományosnak nevezhetõ labdarúgó-vándorkupa (melyet 1
évig a gyõztes csapat õrizhet), a holt idényben, az LSC Sárbogárd ragyogóan elõkészített két pályáján.
A tornára elõzetesen 7 csapat nevezett.
Sajnálatos tény, hogy az elõzõleg nevezésüket leadó csapatok arra sem méltatták a
szervezõket, hogy lemondásukat jelezzék.
Tanulság ez a szervezõk részére is. Így a
maradt öt csapat sorszámot húzott, mely
alapján mindenki mindenkivel játszott 2 x
15 perces idõtartamban, 10 perc szünetekkel. A mérkõzéseket Tar János és Szakács
István vezették, közmegelégedésre. Számos régi arcot fedezhettünk fel a játékosok körében. Voltak olyanok, akik a megyei I. osztályban, a megyei II. osztályban
és a teremben is jeleskedtek, bemutatták
futballtudásukat. A kondér mellett Luczek
Tibor fõzési tudományát csillogtatta meg.
A sorsolást Tar István celebrálta.

Eredmények:
1. Zsuga Bonita–OMV 0:6
2. Légió 2000–Fair Bútor 6:1
3. Fair Bútor–Zsuga Bonita 8:3
4. OMV–Toledo 2005 3:0
5. Toledo 2005–Fair Bútor 1:2
6. Zsuga Bonita–Légió 2000 1:11
7. Légió 2000–Toledo 2005 4:4
8. OMV–Fair Bútor 2:3
9. Toledo 2005–Zsuga Bonita 8:3
10. Légió 2000–OMV 1:7
Helyezések:
1. OMV
9 pont
2. Fair Bútor
9 pont
3. Légió 2000
7 pont
4. Toledo 2005
4 pont
5. Zsuga Bonita
0 pont

18:4
14:12
22:13
13:10
7:33

Érdekesen alakult a végeredmény. A gólkülönbség döntött, így a vándorkupa immár másodszor is az OMV birtokába jutott.

Különdíjasok:
A torna legjobb kapusa: Plézer Imre,
OMV. A torna legjobb mezõnyjátékosa:
Král László, OMV. A torna gólkirálya: Bakos Zoltán, Légió 2000.
A tornának külön érdekessége volt a két
Halasi, apa és fia egymás elleni küzdelme,
melybõl a rutin döntött az apa csapata javára.
Németh Attila külön köszönetét fejezte ki
ezúton is a LSC vezetõségének, Domján
János és Lekner György uraknak a nyújtott
támogatásért, valamint az összes segítõnek, a csinos pultos lányoknak.
G. F.

Edzõtábor Vajtán
Július elején 4 napos edzõtáborban voltunk Vajtán. Ezt az
eseményt nevezhetjük hagyományosnak is, mivel már 4 éve
járunk ide. Napi kettõ edzés, délután strand. A fennmaradó
kevés idõt a táborhelyen töltöttük, a Szõlõskert vendégházban. Igény szerint lehetett a szálláshelyhez tartozó tóban
horgászni, a medencében és a jakuzziban fürödni.
21 gyermek a fárasztó edzések után kellemes körülmények
között pihenhetett. Esténként sok szülõ látogatta meg a fiúkat, és ízletes ételekkel lepték meg a csapatot (halászlé, pörköltek).
Az edzések mellett a tábor jó felkészülést biztosított az
ausztriai tornára, amelyre július 15-én utazunk el.
A srácok ismét bizonyították, hogy egy csapat vagyunk. 4
nap alatt egyetlen komoly konfliktus sem volt. Pályán és pályán kívül is segítették egymást.
A tábor végén már a jövõ évi edzõtábort tervezgették.
Pajor László, Sárszentmiklós SE

Magyar alkotók
külföldön
Altomünster vendége volt három magyar kézmûves: Szabóné
Czuczai Katalin (Sárbogárd), dr. Gubánné Pintér Annamária (Dunaújváros) és Rózsakerti Anita (Villány). Nagyvenyim testvértelepülésére abból az alkalomból látogattak el, hogy 15 éves a két helység
kapcsolata. A jubileumi esemény okán rendezett kiállításon mutatkozott be a három alkotó, akik közül Kati és Pintér Annamária
munkáit már a sárbogárdi közönség is ismeri.
Szabóné alkotásaiból július 9-én egyébként 15 darab gyönggyel díszített tojás utazott ki Kanadába. Vásárlójuk ajándéknak szánja õket.
Hargitai Kiss Virág

Értesítés
Az LSC Sárbogárd vezetõsége értesíti szurkolóit, hogy a
csapat felkészülését a 2009/2010-es bajnoki évadra megkezdte. Felkészülési mérkõzések:
Július 18-án: Aba–LSC Sárbogárd, hazai, 16.00 és 18.00.
Július 19-én: LSC Sárbogárd–Sárszentmiklós, hazai.
Július 26-án: Pincehely–LSC Sárbogárd, idegenben.
Július 29-én: LSC Sárbogárd–Sárosd, hazai, 18.00.
Augusztus 2-án: még nincs csapat.
Az LSCS vezetõsége
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Kossuth Zsuzsanna-ereklyéket kapott Sárbogárd
Nagy megtiszteltetés érte a sárbogárdi
Múzeumbaráti Kört pénteken. Lukács
Györgyné, a kör tagja, Pirosné Kocsis Anna referens és jómagam, Horváth Dénessel a volán mögött Meszlényiné Kossuth
Zsuzsanna életrajzírójával, Rabati Magda
nyugdíjas tanárnõvel találkozhattunk Budapesten, aki Kossuth Zsuzsannával kapcsolatos emlékeket adományozott a városnak.
Rabati Magda elmondta, hogy azt az iskolát, amelyet Kossuth Lajos húgáról neveztek el, és amiben õ évekig tanított, fennállásának 99. évében megszüntetik, és szeretné, ha olyan helyre kerülnének ezek az
értékek, ahol megbecsülik azokat, és vigyáznak rájuk.

Az íjászok idei magyar bajnokságán készültek
ezek a felvételek, Ópusztaszeren.
A Sárréti Íjász Klub versenyzõi nagyszerûen
szerepeltek, melyrõl múlt heti számunkban
részletes beszámolót is olvashattak
Gilicze László tollából.

A relikviák között találhatunk plaketteket,
írásos emlékeket és egy festményt, de több
új könyvet is adományoztak a könyvtárnak
és a városnak.
Volt szerencsénk látni azt a gyönyörû iskolát, amirõl Rabati Magda beszélt, és megértettük, hogy miért szorult el a szíve, valahányszor csak szóba került az intézmény.
A szinte teljesen új épület most átalakításra vár.
Az emlékek természetesen megtekinthetõk lesznek Sárbogárdon.
A Rabati Magdával készült interjút a Bogárdi TV-n láthatják.
Menyhárt Daniella
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Aratóbál Pusztaegresen

III. Cecei Juliális
2009. július 18-19.
A FORTUNA RÁDIÓ KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL
Bonyhád Fm94. Cece Fm91.6 Paks Fm96.3
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
RENDEZVÉNYÜNKRE!

Helye: Cece, Jókai utca és a vásártér.
Programok
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

JÚLIUS 18., SZOMBAT,
JÓKAI UTCA
10.00 órától játszóház, ingyenes arcfestés, rendõrségi és tûzoltó-bemutató, vetélkedõk, ugrálóvár;
15.00 órától Varga Gábor polgármester köszöntõje;
Bali Péter, az országos mesemondóverseny elsõ helyezettjének meséje;
a Cecei Búzavirág Népdalkör mûsora;
a cecei iskola végzõs diákjainak színpadi elõadása;
Kleopátra Hastáncstúdió és a vajtai Gyöngyvirág lánycsapat;
Csillagshow Táncegyüttes;
a Csámpai Country Club Tánccsoport fellépése;
„Michael Jackson” Show 2009.

Az est sztárvendégei:
a DESPERADO és SZIRMAI MÓNI.
Este utcabál Szabó László közremûködésével.

JÚLIUS 19., VASÁRNAP,
JÓKAI UTCA és a SPORTPÁLYA
9.00 órától fogathajtás a futballpályánál a cecei lovas egyesület
szervezésében;
13.00 órától Madscooter Team — robogósok bemutatója Székesfehérvárról;
falvak közti vetélkedõ (tréfás játékok, sorversenyek, 6 fõs csapatokkal, Alap, Alsószentiván, Vajta, Sáregres, Rétszilas,
Pálfa, Cece részvételével);
VÉGH TOMI „STUNT SHOW” — látványos motoros bemutató;
16.00 órától futballmérkõzések a sportpályán (Cece, vásártér).
Kísérõ programok: egész napos kirakodóvásár, légvár, trambulin.
A mûsorváltozás jogát a rendezõség fenntartja!
„Közösen tegyünk valamit CECÉÉRT,
hogy együtt jól érezhessük magunkat CECÉN!”

2009. július 18-án
a pusztaegresi sportpályára, ahol zenés mûsor keretében
megebédelhetnek a Fûr Józsi bácsi által készített
birkapörköltbõl.
A birkapörkölt 13.00 órakor lesz kész. Ára: 500 Ft/adag.
A zenét Veres Péterné Katika és férje biztosítja.
19.00 órától a mûvelõdési házban báli mulatság, zene, tánc,
tombola!
A belépõjegy ára: 300 Ft.
Tombolatárgyat szívesen fogadunk!
A zenét Dobrádi István biztosítja.
Mindenkit szeretettel várnak a Rozmaring Nyugdíjasklub tagjai!
A Kun László Középiskola és Szakiskola
Sárbogárdi Tagintézménye

FELVÉTELT HIRDET a 2009/2010-es
tanévre gimnáziumi képzésre.
Helyszín: ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola,
tel.: 06 (25) 508 930.
Sárbogárd, 7003, Köztársaság út 171-173.
Beiratkozási idõpontok:
2009. július 22. 8–15 óra;
2009. augusztus 24. 15–18 óra;
2009. augusztus 26. 7.30–12 óra;
2009. augusztus 27. 15–18 óra.
A beiratkozáshoz szükséges a személyi igazolvány, a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok (az évfolyamba sorolás ezek alapján történik). Középiskolánk tanulói jogosultak diákigazolvány igénylésére és a velejáró kedvezmények
igénybevételére. A jogszabályi elõírásokban meghatározott
feltételek szerint — alanyi jogon — családi pótlék igénylésére
is jogosultak.
A képzés tandíjmentes. A képzést csak a szükséges jelentkezõi
létszám megléte esetén indítjuk!

2009. július 16. Bogárd és Vidéke
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

Nagymama
receptjei

Egy tégla pottyanása

Sárgabaracklekvár
Szívet, orrot és szájat
gyönyörködtetõ
Hozzávalók: 10 kg sárgabarack, 3 kg kristálycukor, 1 tasak zseléfix (ez elhagyható,
ha kellõen türelmesek vagyunk, és nincs
más dolgunk, mint a lekvárt kavargatni.)
Elkészítés: a kiválasztott üvegeket jó alaposan kimossuk fertõtlenítõs kézmosóval, vagy
egyéb, jól bevált tisztítószerrel. Jól kiöblítjük,
majd szájjal lefelé tiszta, kivasalt ruhára
tesszük csepegni. A tetõkkel hasonlóképp járunk el. Közben egy nagy fazékban vizet forralunk. Ha forró, adagonként beledobáljuk a barackokat. 1-2 perc alatt megsötétednek, elkezdik „ledobni” a héjukat. Ekkor szûrõkanállal kiszedjük, és a mosogatótálcába öntjük.
Ha már nem égeti le a kezünket, egy csippentéssel lefejtjük róla a héját. Kimagozzuk, majd
egybõl a befõzésre szánt fazékba, kondérba
„mancsoljuk” bele (a markunkban szétnyomjuk). Ha valaki úgy szereti a lekvárt, hogy
nem szálas (teljesen homogén), akkor turmixolja össze!
Ha kész az összes barack, és mind a kondérban várakozik, ráöntjük a cukrot, és feltesszük a tûzre fõni. Lassú tûzön forraljuk állandó kevergetés közben. Mikor már láthatóan megy össze a mennyiség és sûrûsödik,
egy hideg kistányérra kanállal kicsepegtetünk belõle. Ha megkocsonyásodik, akkor jó.
Megjegyzések: célszerûbb, ha 1-2 óra lassú
fõzés után tesszük bele a cukrot és a zselésítõt. Azzal már csak kb. fél órát forraljuk, de
akkor tényleg ott kell állni és kavarni. Forrón
üvegekbe töltjük, színültig megtöltve az üvegeket. Forrón dunsztba tesszük egy napig.
Tartósítószert NEM igényel!

Ecetes szilva
A teljesen hibátlan, kemény szilvákat megmossuk és (elõzõleg kifõzött) üvegekbe rakjuk.
Elkészítjük a levet a következõképpen: 1 liter
víz, 1 dl ecet, 25 dkg cukor, pár szem szegfûszeg és 1 db fahéj.
Jól felforraljuk, majd langyosra hûtjük, és az
üvegekbe tett szilvára szûrjük. A tetejére egy
késhegynyi nátrium-benzoátot teszünk, lekötjük, és mindjárt a helyére tehetjük, nem
kell kigõzölni.

Egy árnyas fasorban találkoztam vele elõször. Az egész várost izgalom, az eleven
mûvészet mámora járta át: nemzetközi
színjátszó fesztivált tartottak. Pezsgõ szellemi élet, váratlanul modern, érdekes elõadások, viták, nagy kocsmázások világában éltek a résztvevõk, mindenki mindenkinek kiöntötte a lelkét, úgy éreztük, fontos események tanúi és részesei vagyunk.
A fiú már az elsõ találkozáskor nyílt volt,
szimpatikusan önirónikus, az a fajta, akit
azonnal meg lehet szeretni. Egy általam
kedvelt nõ társaságában jött oda. Kiderült,
hogy költõ. Beszélgetés közben egyszer
felszikrázott lélek és lélek találkozásának
pillanata, õ váratlanul a homlokomhoz
érintette a saját homlokát. Megejtõ gesztus volt, hatott rám.
Sokkal késõbb egyszer megállt az autójával itt a mi kis városunkban, a házunk elõtt.
Most egy másik csinos hölgyike volt vele.
Bejött, nevetett, természetes volt. Megevett egy tányér székelykáposztát, nem
maradt sokáig. Ez az elbûvölõ könnyedség
kevés ember adottsága. Néha emlegettük
õt, mikor felbukkant a tévé képernyõjén,
vagy az újságok lapjain. Felemlítettük furcsa, bejelentés nélküli, mégis kellemes
megjelenését a házunkban.
Na, kérem, a mai újságban olvasom, hogy
az illetõ a Kádár-idõkben az államvédelem
valamelyik ügyosztályának besúgója volt,
ahogy köznéven nevezik: spicli, tégla. Pénz
ellenében jelentéseket írt ismerõseirõl az
elhárításnak. Talán rólam is jelentést kellett írnia, ennek volt köszönhetõ a váratlan

látogatása. Megölelt, megette a kajámat,
aztán följelentett. Ilyen világ is volt ebben
az országban. Sok-sok embernek eltörték
a gerincét, aljas eszközökkel, zsarolással,
fenyegetéssel arra kényszerítették õket,
hogy a félelmetes, idegen hatalomnak besúgják a barátaikat.
Azon gondolkodom, törvényszerû-e, hogy
összeomlott az a berendezkedés, ahol jó
haverok, sõt rokonok följelentették egymást. De úgy omlott ám össze, hogy
egy-egy tégla még ma is a fejünkre pottyan,
szóval a romba dõlés ma is tart, egyáltalán
nincs vége. Az az érzésem, hogy vannak
bástyák, amelyek ma is állnak, az a világ
nem múlt el teljesen. Vannak gazok a kertben, amelyek alig várják, hogy a kapás hazamenjen, máris kidugják a fejüket, aztán
pár nap, és elborítják az egész kertet.
Nem tudom, lesz-e valaha történész, aki
kikutatja, világosan elmagyarázza, hogy mi
van a magyar többpártrendszer mai földrengése mögött. Egykor nagyhatalmú pártok rogynak össze, új szervezetek lengetnek diadalzászlókat. Kapcsolatok, mutyizások után kapkodnak a politika egyes
celebjei, akik nélkül nem múlt el nap a tévén, s most aztán leshetik a munkanélküli-segélyt. Na, nem féltem õket, ha itt-ott
szakad is a háló, vannak elszakíthatatlan
zsinórjai. Fontos pozíciókban ott lapulnak
még a spiclivilág potentátjai.
Húsz évvel ezelõtt eltöltött bennünket a
hit az igazság végsõ gyõzelmében. Jó volna
ma is hinni.
(L. A.)

Közegészségügyi tanácsok a hõhullámok hatásainak enyhítésére

Kerüljük a meleget!
Hûtse lakását! Napközben tartsa az ablakokat
csukva, használjon függönyt, vagy egyéb sötétítõt.
Lehetõleg éjszaka szellõztessen.
Csak a szükséges mértékben használja az elektromos készülékeket (még a világítást is). Ha van légkondicionáló berendezése, ennek mûködtetése
idején tartsa csukva az ajtót és az ablakot. Ha a fent
említettek nem valósíthatók meg, lehetõség szerint töltsön el legalább 2-3 órát légkondicionált helyen.
Kerülje a megterhelõ fizikai munkát, tartózkodjék
árnyékban a legmelegebb órákban. Már most gondoljon arra, hogyan hûtheti lakását a jövõben („hideg” festék, párologató, zöld növények).
Tartsa testhõmérsékletét alacsonyan, és fogyasszon sok folyadékot, elõzze meg a kiszáradást.
Ha elindul otthonról, vigyen magával 1 liter vizet!
Gyakran zuhanyozzon, vagy fürödjön langyos vízben.
Használjon vizes borogatást, hûtse lábát langyos
vízben.
Viseljen világos, természetes alapanyagú, bõ ruhát. Ha a napra megy, viseljen széles karimájú kalapot és napszemüveget.

Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne várja
meg, míg szomjas lesz! Ne fogyasszon alkoholos,
magas cukor- és koffeintartalmú italt!
Pótolja az izzadással elvesztett sót is! A vízivás
sópótlás nélkül veszélyes lehet!
Ne feledje: az alkoholos és cukros italok vizet vonnak el a szervezetbõl, fokozzák a szomjúságot, a
koffein pedig vízhajtó hatású!
Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg
kezelõorvosát, hogyan befolyásolják a gyógyszerek a folyadékszükségletet.
Ellenõrizze testhõmérsékletét!
Tárolja gyógyszereit megfelelõ hõmérsékleten! Ha
a szobahõmérséklet 25 fok fölé emelkedik, célszerû
a gyógyszereket hûtõben tárolni akkor is, ha ez
nincs ráírva a dobozra.
Keresse fel orvosát, ha krónikus betegségekben
szenved, vagy többféle gyógyszert szed! Ha bármi
szokatlan tünetet észlel, azonnal forduljon orvoshoz!
Dr. Páldy Anna,
Országos Környezet-egészségügyi Intézet
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A kis ködmön
Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú parasztember, annak volt egy felesége meg egy leánya. Egyszer odament egy szép fiatal legény másodmagával háztûznézni. Mindjárt kínálták õket
tyúkkal, kaláccsal. Borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vizsgálni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja.
Amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskõ a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkozott a leány, hogy õérte most itt vannak a
háztûznézõk, õ most férjhez megy, lesz majd neki
egy kisfia, annak õ vesz egy kis ködmönt a vásárban, a kisfiú egyszer le talál szökni a pincébe, csak
ott ugrál, csak ott ugrál a káposztáskõ körül, a káposztáskõ eldõl, a kisfiút agyonüti, kire marad akkor a kis ködmön? Ezen a leány úgyannyira elkeseredett, hogy leült az ászokra, ott sírt.
Már odafönt nem gyõzték várni. Leküldte hát az
ember a feleségét is:
— Ugyan, anyjuk, eredj le már, nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abban a pincében! Tán a
bort folyatta el, azért nem mer feljönni.
Lement az asszony, látja, hogy ott sír a leánya az
ászokon.
— Hát téged mi lelt, hogy oly keservesen sírdogálsz?
— Hogyne sírnék, édesanyám, mikor így meg így
elgondoltam jövendõbeli állapotomat.
Azzal elbeszélte, hogy mit gondolt hát el. Az
asszony, amint ezt meghallotta, leült a lánya mellé,
õ is rákezdte a sírást.
Nagyon megharagudott már odafönt a gazda, nem
állhatta meg káromkodás nélkül.
— Ejnye, szedte-vette, már bizonyosan a bort folyatták el! Elmegyek, megnézem, hová vesztek.
Lement az ember is, még akkor is ott zokogtak azok
egymás mellett, az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi bajok akadt.
— Hát ti mit sírtok-rítok? Mi bajotok esett ilyen hirtelen?!
— Jaj, kedves apjukom, hogyne sírnánk-rínánk —
felelt rá az asszony —, mikor milyen szomorú dolog
jutott az eszünkbe!
Itt elbeszéltek neki mindent. Úgyannyira elkeserítették, hogy az is közibük ült, segített nekik a sírásban.
A kérõ se gyõzte õket tovább várni, kapta magát,
lement utánok a pincébe. S õ se tudta mire vélni,
mikor meglátta õket, hogy mit sirathatnak olyan
keservesen. Kérdezi aztán tõlök, azok elbeszélték
neki. A kérõ, csak kicsibe múlt, hogy hanyatt nem
vágta magát, olyan jóízût nevetett.
— No — azt mondja —, még ilyen bolond embereket nem láttam. Hanem most elindulok, addig megyek, míg három ilyen bolondra nem akadok, mint
kendtek hárman, ha aztán akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kendtek leányát, ha az Isten is úgy
akarja.
Elindult a legény, azokat otthagyta a pincében,
hogy sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán, mendegélt hetedhét ország ellen. Talált egy embert, aki
egy nagy rakás diót vasvillával akart a padlásra felhányni. Közelebb megy hozzá, megszólítja:
— Hát kend, atyafi, mit csinál azzal a dióval?
— Én bizony nagy munkában vagyok. Már fél esztendõ óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se
tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék
annak az embernek száz forintot, aki valami módon
felszállítaná.

Ha megfejted a keresztrejtvényt,
az esztendõ fordulónapjának
nevét kapod megfejtésül.

— No, hát majd felszállítom én — mondja a kérõ.
Azzal elõvett egy vékát, fél óra alatt mind felhordta
a diót. Mindjárt megkapta a száz forintot, továbbment vele.
„No — gondolta magában —, akadtam már egy
bolondra.”
Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak
nézte, csak nézte, hogy mit csinál. De sehogy se
tudta eltalálni. A kezében volt egy teknõ, azzal hol
kiszaladt, hol be egy olyan házba, amelyiknek nem
volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtója. Odamegy hozzá, megszólítja:
— Jó napot, adjon Isten, földi! Hát miben fáradozik
kend?
— Fogadj Isten, atyafi! Hát biz én a tavasszal lesz
egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam.
Nem tudom, miféle istencsudája, hogy olyan sötét.
Csak elnézem, hogy a másé milyen világos, pedig
semmit se csinál neki. Én meg, mióta készen van,
mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot teknõvel. Látja, kend, most is abban munkálkodom. De adnék is száz forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni.
— No, majd világossá teszem én — mondja rá a legény. Elõvett egy fejszét, vágott a házon két ablakot, az ajtót is nagyobbra vette, mindjárt világos
lett a ház. A legény megkapta itt is a száz forintot,
azzal ezt is otthagyta.
„No — gondolta magában —, akadtam már második bolondra is.”
Megint mendegélt, talált egy asszonyt, aki a kiscsirkéit erõvel dugdosta volna egy kotló alá. Megszólítja a legény:
— Hát kend, nénémasszony, mit csinál?
— Biz én, öcsém, ezeket a csirkéket dugdosnám a
kotló alá, mert attól félek, hogyha szerteszéjjel szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja, de sehogy
se tudom aládugni, mert ha egyik felõl bedugom, a
másik felõl kibúvik. Adnék is száz forintot annak az
embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mitévõ
legyek velök.
— Én megmondom, nénémasszony: sose dugdossa kend azokat a csirkéket a kotló alá; majd ha a
kotló héját lát, dugdosás nélkül is maga alá veszi
õket.
Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak, mindjárt odaadta a legénynek a száz forintot. Az is megörült neki, mindjárt visszaindult.
„No, hála Istennek — gondolta magában —, megtaláltam mind a három bolondot.”
Mihelyt hazaért, mindjárt elkendõzte a leányt, két
hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felõlök, csak annyit, hogy lett
nekik egy kisfiuk, vettek is neki ködmönt, hanem
azért a káposztáskõ nem ütötte agyon. Még most
is élnek, ha meg nem haltak.
Magyar népmese

1. Bõg
2. Ajtón van
3. Ide jár minden gyerek
4. Keresztszüleiteknek írjátok
5. Szomjúságát ezzel csillapítja
6. A legmagosabb fa
7. A jég ilyen
8. Gabonaféle
9. Aki tanul, az ...
10. Délben esszük
11. Száll
Beküldési határidõ: 2009. július 21.

Megfejtés
Sajnos, helyes megfejtést senki nem küldött be.

Minden nap 8 órányi
mûsor Sárbogárd és
környéke eseményeirõl
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Július 18., SZOMBAT

Július 20., HÉTFÕ

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 12.10 EgészségABC 12.40 A leányvári boszorkány
14.05 Egy bébiszitter kalandjai 15.45 Gyermekszínház
16.20 Teknõc a láthatáron 16.50 Géniusz – 0718 17.20
Therese nõvér.com 19.00 Luxor-sorsolás 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek
20.05 Ötöslottó-sorsolás 20.20 Szeretõk 21.20 Harley
Davidson és Marlboro 23.00 Hírek 23.05 Sporthírek
23.15 Zorán koncert 1.05 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Receptklub 6.05
Infománia 6.30 Digimonok 6.55 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30 A
dadus 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Doki
13.40 A dadus 14.40 Tengeri õrjárat 15.45 Rejtélyek
városa 16.40 Michael Jackson – Moonwalker 18.30
Híradó 19.05 Fókusz Plusz 19.25 Salamon király kincse
22.55 Gyõzelem Entebbé-nél 1.25 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.40 Mókás állatvilág 10.10
414-es küldetés 10.45 Babavilág 11.15 Kalandjárat
11.50 Szurikáták udvarháza 12.20 Hegylakó 13.20
Charlie – Majom a családban 14.20 Száguldó vipera
15.20 GSG 9 – Az elit kommandó 16.20 Szabadítsátok
ki Willy-t! 18.30 Tények 19.05 Irigy Hónaljmirigy 20.05
Az ítéletidõ napja 22.05 Egy becsületbeli ügy 0.45 A
bosszú börtönében 2.35 Se füle, se farka, avagy a
meseírók beájulnak 3.25 Drága testek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin
15.05 Zöldövezet 15.35 Magyarországról jövök 16.04
Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50
Mese 19.56 Zene 20.04 Rádiószínház 21.04 A Rádiószínház dokumentummûhelye 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 19., VASÁRNAP

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Tüskevár 9.30 Szomszédok 10.45
TS – Úszó- és vízilabda vb 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.15 Roma Magazin 13.45
Domovina 14.20 Átjáró 14.50 Pénz-vidék 15.20 Szívtipró gimi 16.10 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.45 Bûvölet 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek
20.10 Beugró 21.10 Tûzvonalban 22.10 Hétfõ este
22.45 Memento ’89 22.55 Visszajátszás 23.25 24 0.10
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 14.05 Csak a zene 16.15 Második esély 17.25 Cobra 11 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 Test a
testért 1.25 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.15
Teleshop 11.20 A szénbányász lánya 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 Az elveszett ereklyék
fosztogatói 21.15 NCIS: Álruhában 22.15 Gyilkos számok 23.15 Különleges ügyosztály 0.10 100 csoda 0.15
Tények este 0.45 Mo’ Better Blues 2.50 A küszöb 3.40
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 Petõfi kamaszkori versei 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

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
„Így szól az Úr!” 9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Református ifjúsági mûsor 9.25 TS Úszó- és vízilabda vb
10.40 Katolikus krónika 11.05 Tanúságtevõk 11.30
Baptista magazin 12.00 Hírek 12.10 TS – Moto GP
15.00 Szabadlábon Erdélyben 15.35 100 év – Játék a
színház 16.25 Kaviár és lencse 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 3: A szerencse fia
21.05 Mélyvíz 22.50 Hírek 22.55 Sporthírek 23.05
Donizetti – Szerelmi bájital
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 A tini nindzsa teknõcök
új kalandjai 6.20 Digimonok 6.45 Kölyökklub 10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30 MeneTrend 12.00 Híradó
12.10 Doki 13.05 Magyar Autósport-magazin 13.25
Forma 1 magazin 13.50 Tuti gimi 14.45 Szívek szállodája 15.35 Õslények kalandorai 16.40 Lost – Eltûntek
18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 A macskanõ 22.10
A bizalom ára 0.00 Maffiózók 1.10 Portré
TV2: 4.15 Kalandjárat 4.45 Teleshop 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2-matiné 9.35
Dokik 10.05 Világszám 10.40 Két testõr 11.15 Stahl
konyhája 11.45 Quantum Leap – Az idõutazó 12.35 Miért pont Brian? 13.30 Flash Gordon 14.30 Smallville
15.30 A kiválasztott – Az amerikai látnok 16.30 Flipper
18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Taxi 21.45 Matador
23.35 Képírók 1.35 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
– a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda
14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.58 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

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család különös kalandjai
9.25 Tüskevár 10.00 Szomszédok 11.10 Fõtér 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Família Kft. 13.15
Srpski Ekran 13.50 Unser Bildschirm 14.20 Átjáró
14.50 Sírjaik hol domborulnak… 15.20 Szívtipró gimi
16.10 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.45
Bûvölet 18.50 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Tûzvonalban 22.10 Kedd este 22.45
Memento ’89 22.55 24 23.40 TS – Úszó- és vízilabda
vb (Ism.)
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 képregény mágusa –
Stan Lee és a pókember 16.15 Második esély 17.25
Cobra 11 18.30 Híradó 19.05 112 – Életmentõk 20.05
Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Chuck 22.15 Minden
lében négy kanál 23.20 Kemény zsaruk 0.20 Million
Dollars Cash Game 1.30 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.15
Teleshop 11.20 Vakrepülés 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 Az elveszett ereklyék fosztogatói
21.15 Idõzsaru 23.10 Kötelezõ ítélet 0.00 100 csoda
0.05 Tények este 0.35 Kísértések 2.10 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
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Petõfi kamaszkori
versei 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

Július 21., KEDD

2009. július 16. Bogárd és Vidéke
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 22., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család különös kalandjai
9.25 Tüskevár 9.55 Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.15
Hrvatska krónika 13.45 Ecranul nostru 14.20 Átjáró
14.50 Kormányváró 15.20 Szívtipró gimi 16.10 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Sporthírek 17.45 Bûvölet 18.45
Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni
nyár 19.55 Sporthírek 20.10 Üdítõ – Szilágyi Tibor mûsora 21.10 Tûzvonalban 22.10 Szerda este 22.45
Memento ’89 22.55 24 23.40 A Standard-ügy
1949-1989 2/1.
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 14.15 A béka tüze 16.15 Második esély 17.25 Cobra 11 18.30 Híradó 19.05 112 –
Életmentõk 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Hazudj, ha tudsz! 22.20 Döglött akták 23.20 Kinsey 1.35
Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.15
Teleshop 11.20 Élet vagy halál 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 Az elveszett ereklyék fosztogatói 21.15 Doktor House 22.15 Szellemekkel suttogó
23.15 A médium 0.10 100 csoda 0.15 Tények este
0.45 Cheech és Chong – Kifelé a szobámból! 1.40
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 13.24 Petõfi kamaszkori versei 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 23., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család különös kalandjai
9.25 Tüskevár 10.00 Szomszédok 11.10 Fõtér 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.15
Slovenski utrinki 13.45 Együtt 14.20 Átjáró 14.50
Múlt-kor 15.20 Szívtipró gimi 16.10 Kisváros 16.45 TS
– Úszó- és vízilabda vb 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 Tûzvonalban 22.10 Csütörtök este 22.45 Memento ’89 22.55
24 23.40 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 14.35 Dallas: A Ewingok háborúja 16.15 Második esély 17.25 Cobra 11 18.30 Híradó
19.05 112 – Életmentõk 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Nicsak, ki beszél! 23.25 Európai idõ
EU-Magazin 23.40 Kemény zsaruk 0.40 Reflektor 0.55
Infománia 1.25 Asszonymaffia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.10 Babar 10.40 Teleshop 11.45 Piccadilly Jim
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 Az elveszett ereklyék fosztogatói 21.15 Csajok a csúcson 2
22.55 Jericho 23.50 100 csoda 23.55 Tények este
0.25 Így készült a Nagy utcaszínház: La Fura dels Baus
0.55 Csillagkapu 2.40 Sztárnyomozó

Bogárd és Vidéke 2009. július 16.
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 Petõfi kamaszkori versei 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 24., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család különös kalandjai 9.25 Tüskevár 9.55 Szomszédok
11.10 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20
Família Kft. 13.20 TS – Úszó- és vízilabda vb
14.45 Körzeti magazinok 15.40 Közlekedõ 15.45
Retrock P. Mobil 16.00 Záróra – Schmidt Mária
16.50 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó
17.45 Több, mint mozi - Filmmagazin 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 Tûzvonalban 22.10
Péntek este 22.45 Memento ’89 22.55 24 23.40
Nõvérek
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 14.15 Valóságos zseni 16.15 Második esély 17.25 Cobra 11
18.30 Híradó 19.05 112 – Életmentõk 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Dr. Csont 22.20 A
rejtély 23.30 A fõnök 0.30 Reflektor 0.50 Itthon
1.10 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25
Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Babapercek
9.10 Telekvíz 10.10 Babar 10.35 Teleshop 11.40
Tara Road 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 Az elveszett ereklyék fosztogatói
21.15 90210 22.15 Álomgyári feleség 23.15
Megszállottak 0.55 100 csoda 1.00 Tények este
1.30 8 nap – Végzetes emlékek: 1. nap 2.20 Drága testek 3.10 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 13.24 Petõfi kamaszkori versei 13.30 A baptista 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 18., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Halország hírei (40’), S.bogárd–Csákvár pingpong (50’),
Baranta Kurultaj (60’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00
Kincses Sziget kalóztanya (15’), Koszorúcska Cecén
(60’), Dr. Makkos Norbert elõadása 2009. 07. 06. (90’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Aba Napok 2009 — 2.
(kb. 60’), Dr. Lenkei Gábor sajtótájékoztatója (24’),
Nosztalgiafilm a honvédségrõl
Július 19., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Kincses Sziget kalóztanya (15’), Koszorúcska Cecén (60’),
Dr. Makkos Norbert elõadása 2009. 07. 06. (90’) 13.00
Heti híradó 15.00 Halászbúcsú (40’), Igazgatóválasztás
Cecén (120’) 19.00 Heti híradó 20.00 Bagi László
evangelizációja folytatás
Július 20., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Aba Napok
2009 — 2. (kb. 60’), Dr. Lenkei Gábor sajtótájékoztatója
(24’), Nosztalgiafilm a honvédségrõl 13.00 Heti híradó
15.00 Halország hírei (40’), S.bogárd–Csákvár pingpong (50’), Baranta Kurultaj (60’) 19.00 Heti híradó
20.00 Gyémántlakodalom Nagylókban (30’), Dr. Makkos Norbert elõadása 2009. 07. 13. (60’), Villány (ism.
20’), Horvátország (ism.)
Július 21., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Bagi László
evangelizációja folytatás 13.00 Heti híradó 15.00 Gyémántlakodalom Nagylókban (30’), Dr. Makkos Norbert
elõadása 2009. 07. 13. (60’), Villány (ism. 20’), Horvátország (ism.) 19.00 Heti híradó 20.00 D. Bencze Anna
estje (ism. 60’), Töbörzsöki ovis bál (ism. 35’), Miklósi
farsang (ism. 40’), McTono és Nóri-koncert (ism. 61’)

Július 22., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 D. Bencze
Anna estje (ism. 60’), Töbörzsöki ovis bál (ism. 35’), Miklósi farsang (ism. 40’), McTono és Nóri-koncert (ism. 61’)
13.00 Heti híradó 15.00 Aba Napok 2009 — 3. (kb. 60’),
Nyugdíjastalálkozó Sárkeresztúron (60’), Konrád György
a könyvtárban (ism. 76’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle
20.00 Légió-kupa meccsek (2x40’), S.bogárd–Rácalmás
kézi (ism. 60’)
Július 23., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 S
Légió-kupa meccsek (2x40’), S.bogárd–Rácalmás kézi
(ism. 60’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 D. Bencze Anna estje (ism. 60’), Töbörzsöki ovis bál (ism. 35’), Miklósi
farsang (ism. 40’), McTono és Nóri-koncert (ism. 61’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Bagi László evangelizációja folytatás
Július 24., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Aba
Napok 2009 — 3. (kb. 60’), Nyugdíjastalálkozó Sárkeresztúron (60’), Konrád György a könyvtárban (ism. 76’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Bagi László evangelizációja folytatás 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 D.
Bencze Anna estje (ism. 60’), Töbörzsöki ovis bál (ism.
35’), Miklósi farsang (ism. 40’), McTono és Nóri-koncert
(ism. 61’)
***
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 16., Cs: (7-14 óra között mûsorfrissítés) 14.00
Koszorúcska Cecén (63’), Sárbogárd–Csákvár pingpongmeccs (54’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Dr. Makkos Norbert Istenrõl – 6. (73’), Evangelizáció Sáregresen (ism. 92’)
Július 17., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Kurultaj – Az új szövetség (70’), Aba Napok – 2. (64’),
Halország hírei (41’) 13.00 Heti híradó 14.00 Dr. Makkos
Norbert Istenrõl – 6. (73’), Evangelizáció Sáregresen
(ism. 92’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Halászbúcsú Rétimajorban (38’), Kincses Sziget Kalóztanya (12’), Közmeghallgatás Cecén (111’)
Július 18., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Koszorúcska Cecén (63’), Sárbogárd – Csákvár
pingpongmeccs (54’) 13.00 Heti híradó 14.00 Nosztalgiafilm a honvédségrõl (109’), dr. Lenkei Gábor könyvbemutatója (24’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Kurultaj – Az új szövetség (70’), Aba Napok – 2.
(64’), Halország hírei (41’)
Július 19., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Nosztalgiafilm a honvédségrõl (109’), dr. Lenkei Gábor
könyvbemutatója (24’) 13.00 Heti híradó 14.00 Halász-

búcsú Rétimajorban (38’), Kincses Sziget Kalóztanya
(12’), Közmeghallgatás Cecén (111’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Dr. Makkos Norbert Istenrõl –
6. (73’), Evangelizáció Sáregresen (ism. 92’)
Július 20., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Kurultaj – Az új szövetség (70’), Aba Napok – 2. (64’),
Halország hírei (41’) 13.00 Heti híradó 14.00 Koszorúcska
Cecén (63’), Sárbogárd–Csákvár pingpongmeccs (54’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Nosztalgiafilm a honvédségrõl (109’), dr. Lenkei Gábor könyvbemutatója (24’)
Július 21., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Dr. Makkos Norbert Istenrõl – 6. (73’), Evangelizáció Sáregresen (ism. 92’) 13.00 Heti híradó 14.00 Nosztalgiafilm
a honvédségrõl (109’), dr. Lenkei Gábor könyvbemutatója (24’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Halászbúcsú Rétimajorban (38’), Kincses Sziget Kalóztanya
(12’), Közmeghallgatás Cecén (111’)
Július 22., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Halászbúcsú Rétimajorban (38’), Kincses Sziget Kalóztanya (12’), Közmeghallgatás Cecén (111’) 13.00 Heti
híradó 14.00 Kurultaj – Az új szövetség (70’), Aba Napok
– 2. (64’), Halország hírei (41’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Koszorúcska Cecén (63’), Sárbogárd–Csákvár pingpongmeccs (54’)

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
Lekner Kegyelet
Temetkezési Szolgáltató Kft.
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c..
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET
Telefon: 06 (30) 435 9021
ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602
AKÁC és EGYÉB kemény TÛZIFA eladó.
Telefon: 06 30 9470 899
Angol szetter kiskutya ELADÓ.
06 (20) 954 8313
GARÁZSKAPUK, ELEKTROMOS KAPUK,
KOVÁCSOLTVAS KERÍTÉSEK, KAPUK
gyártása, szerelése, javítása,
INGYENES FELMÉRÉS!
KAPUTOK KFT.
Sárbogárd, Széchenyi u. 22.
Telefon: 06 (20) 932 3133
06 (25) 467 690
Harkányban APARTMAN kiadó.
06 (30) 482 6407
Elsõ emeleti erkélyes lakás ELADÓ
vagy családi házra CSERÉLHETÕ.
Irányár: 5,9 millió.
Telefon: 06 (30) 302 0586
KLÍMASZERELÉS!
25.000 Ft-tól minõség, garancia
WINTER-SUMMER KFT.
06 (20) 255 0796
BÚZAFELVÁSÁRLÁS
minden minõségben.
TOB-KER KFT., Pusztaegres-Ödön major.
Telefon: 06 (30) 217 8320

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.
Összkomfortos kis kertes ház (közel a
LIDL-hez), olcsó rezsivel kiadó, 2 havi kaucióval,
csak hosszú távra! 06 (30) 242 8698. (306136)
Redõnyök! 06 (30) 507 3344. (306084)
Lakás eladó! 06 (30) 209 9371.
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)
Tûzifa akció! Akác 1800.-, vegyes 1600.-, 30 q
felett kiszállítás ingyenes. 06 (20) 454 8979.
(323933)

Eladó Pusztaegresen 500 négyszögöl építési telek. Víz, villany kis faház pincével. Irányár:
2.200.000.- 06 (30) 954 9184. (323931)
Albérlet kiadó 06(20) 515 5922. (323932)
Benzin-gázüzemû ARO mûszaki nélkül eladó.
Irányár: 125.000 Ft. 06 (70) 376 6959.
Lakásvásárlás új és használt alanyi jogon járó
állami támogatással forint alapú hitelezéssel.
Szabadfelhasználású és személyi kölcsönök forint és deviza alapú hitelek. Telefon: 06 (20) 921
1358.
Sárbogárd központjában 70 m2-es üzlethelyiség, jó parkolási lehetõséggel kiadó. 06 (20) 925
3414. (323928)
Albérlet kiadó egy középkorú hölgy részére családi házban. 06 (20) 983 7778.
Alsó tagozatosoknak pótvizsgára felkészítést, illetve felzárkóztatást vállalok. 06 (20) 261 3546.
(323924)

Megérkeztek a legújabb típusú
F
L Pierre Cardin és Bé Bé Go
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BÉBIHORDOZÓS és
R KÉTFUNKCIÓS BABAKOCSIK!
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Csütörtökön és pénteken folytatódik az igen meleg, csapadékmentes idõjárás.
A csúcshõmérsékletek sokfelé megközelítik, fõleg délkeleten meghaladhatják
a 35 °C-ot. Általában száraz idõ lesz, de egy-egy záport, zivatart sem lehet kizárni, fõként a hegyvidéki területek felett. A jelenlegi számítások szerint a nagy
melegnek szombaton egy hidegfront vet véget. A front szombaton a hajnali
órákban éri el az északnyugati megyéket, és a nap folyamán áthalad az országon. Nyomában sokfelé
záporok, zivatarok törnek ki, ezek némelyikébõl felhõszakadás, jégesõ is elõfordulhat. Az északnyugati
szelet olykor erõs, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A
csúcshõmérséklet nyugaton már csak 20-25 °C között, keleten még 30 °C
felett alakul. Vasárnap megnyugszik idõjárásunk, csapadék sehol sem
várható, az északnyugati szél mérséklõdik. A következõ hét elején ismét
melegszik az idõ, csapadék nem lesz.
www.metnet.hu

12 év garanciával
érkeztek!

Sárbogárd, Tompa M. u. 25.
Nyitva: H-P: 8-12-ig, 13-17-ig

Alapon vendéglátó üzlet kiadó. 06 (20) 919
8499.
Sárszentágotai sörözõbe pultos munkatársat
keresünk. Érdeklõdni: 06 (20) 296 1313. (323918)
Három kiscicát elajándékoznánk. 06 (70) 374
8188.
Albérlet kiadó. 06 (30) 9392 157.
Anyadisznó vágásra eladó. 250 Ft/kg, kb. 200
kg-os. Érdeklõdni: 06 (30) 913 5795. (323543)
Egyszobás földszinti lakás eladó-kiadó. 06 (30)
819 2563. (323542)
Pedagógus gyermekfelügyeletet vállal. 06 (70)
773 1174. (323541)
Kisbálás szalma eladó. 06 (30) 939 1939. (323539)
1798 m2 szõlõ présházzal, felszereléssel eladó a
kisiparban. Érdeklõdni: 06 (20) 291 3449. (323538)
Gyógyszertári asszisztens munkakörbe jelentkezõket várunk az alapi fiókgyógyszertárba. 06
(25) 234 036. (323537)
Képzett gondozónõ idõs emberek ellátását vállalná. 06 (20) 544 3072, 06 (25) 463 284. (323536)
Kitûnõ állapotú Husqvarna fûrész 36 cm3 eladó.
06 (30) 348 7137. (323529)
Üzlet- illetve irodahelyiségek kiadók a Csendes
fagyizó mellett. 06 (70) 332 1393.
Használt bútor eladó. 06 (30) 455 0365. (323546)
Lyoness-kártyát fogadjuk. Gázmodul – Sárbogárd, Örs Patika – Sárszentmiklós. (323547)
Biorezonanciás állapotfelmérés Sárbogárdon
július 20-án. Bejelentkezés: 06 (30) 2099 371.
(323547)

Heti idõjárás

kedvezménnyel!
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Háromlábú piknik
Sárszentágotán
Harmadik alkalommal rendezték meg a
sárszentágotai fiatalok Gõbölös Gáborék házigazdai szervezésében a „Háromlábú piknik”-et a kultúrház elõtti téren. Több egyéni fõzõ mellett készült két
nagy bográcsban faluebéd is. Kínálgatták hozzá a házi pálinkát, a helyi és más
tájak borait. A gyerekeknek arcfestés,
pónilovaglás, traktorgumi-gurítás színesítette a nap programját.
A közös ebéd után egészen estig jó hangulatban töltötték az idõt a résztvevõk.
Hargitai Lajos

Régóta bezárták már a sárszentágotai
nagy ABC-t. A hajdan szebb napokat látott épület környéke igen elhanyagolt.
Még az ajtó alól is gaz nõtt ki. Ághalmok,
szemét mindenfelé a bolt környékén. A
fenntartója az épületnek az ÁFÉSZ. Jó
lenne, ha mielõbb rendbe tennék a bolt
környékét, mert ez csúfítja a faluképet.
Név és cím a szerkesztõségben

Gondolkodjunk!
Zene füleimnek, amikor a politikusok egymásnak esnek (ahogy mifelénk mondják,
mint bolond tehén az anyjának), és lemondásra szólítják fel a másik idiótát. Nem vagyok egyedül, amikor örömmel tölt el,
hogy egyes pártok „átmentek oszlóba”.
Sok emberrel beszélgetek mostanában, és
azt látom, hogy a „politikus” (az országos
és helyi képviselõ) az emberek szemében
egy „ritka állatfajjá” süllyedt le, mindenki
szurkol a bukásukért. Sokan meg vannak
gyõzõdve arról, hogy akik ebben az õrületes elmúlt 20 évben akármilyen országos és
helyi vezetõi állásban részt vettek, már
halálra keresték magukat, pártoktól függetlenül.
Az idõsebbek megengedõbbek: ha más
jön, az is csak minket akar kiszipolyozni,
maradjunk a régieknél. A fiatalabbak a
változásra szavaznának: bárki jön, ennél
csak jobb lehet.
Ha most ezek után helyi szintre süllyedünk, máris fel tudnám sorolni azokat a
neveket, akiktõl ennek a jobb sorsra érde-

mes városnak és benne a városrészeinek
sürgõsen, de legkésõbb holnap meg kellene szabadulni.
Ezzel a közvélekedéssel szemben egyesek
már a következõ választásra készülnek.
Meg vannak gyõzõdve arról, hogy õk személy szerint annyi mindent tettek a város
lakosságáért, hogy gyõzzék számolni. Azzal senki sem dicsekszik, ha nem õt választják. Itt maradunk jó „néhány” millió forint
adóssággal, ami majd pofonként éri a következõ testületet.
Gondolkodjunk! Ki legyen az a „tökös”
gyerek, aki a hivatali hatalommal való
visszaélés miatt eljárást kezdeményez a város vezetõi ellen?
Eredetileg az MSZP hozta ránk ezt a „rontást”, legyenek õk a „takarítók”! Ám ha jól
meggondolom, nem méltányos a javaslatom, mert a Fidesz a jogutód, tehát nekik
kell lépni! A lényeg az, hogy nagyon sok
embertõl meg kellene szabadulnunk ahhoz, hogy ennek a városnak jövõje lehessen.

Nem lesz ez a javaslatom népszerû? A családtagoknál és a „barátoknál” biztosan
nem, de erre van egy jó mai mondás: „ki
nem … le”!
Ennek a városnak annyi kárt okoztak a
mindenféle idegenek, a „hülye”, hatalommániás kiadások, amit nem lehet tovább
tolerálni. Magyarázgatni lehet, de külsõ
szemlélõként csak az látszik, hogy arra van
pénz, amire akarják! Az emberek problémái, mint a munkanélküliség, a pénztelenség, nem érnek fel az „egekig”! Ez a város
— vezetõi által — olyan helyzetbe került,
hogy még a régi magyar mondás is megváltozott: a ’szegények vagyunk, de jól élünk’
helyett a mai valóság: mi szegények vagyunk, õk meg jól élnek.
Személy szerint én ezt nagyon rosszul tûröm. A készülõ könyvem megjelenését a
helyi választás elõtti idõre, a személyiségi
jogi pereket a választások utáni idõre tervezem. Bár, ha az igazat írom meg, maximum egyeseknek nagyon-nagyon fáj, de nem
lesz mód perek indítására, még sztárügyvédekkel sem.
Csibegép (Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

