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Átadták az esetkocsit
Új esetkocsit adtak át a sárbogárdi mentõállomás részére az elmúlt héten csütörtökön. Az eseményre ünnepélyes keretek
között került sor az állomás udvarán, számos meghívott részvételével. A mentõállomás állománya mellett jelen voltak a

Sárbogárdi kistérség polgármesterei, intézmények képviselõi és más illusztris vendégek is.
Az alkalomra készülve a hét elején kissé
rendbe tették a mentõk bedõlt kerítését,
de — ahogy az az átadón is elhangzott a

Közép-dunántúli Regionális Mentõszervezet orvosigazgatójától, dr. Czirner Józseftõl — sürgetõ lenne az egész állomás
teljes renoválása. Dr. Székely Tamás
egészségügyi miniszter beszédében válaszul megjegyezte: ez a törekvés szerepel a
közeljövõ tervei között.
Magyar József, a kistérség elnöke örömét
fejezte ki, hogy ez a körzet egy korszerû, jól
felszerelt gépkocsival gyarapodott. A sok
szempontból hátrányos helyzetû Sárbogárdi kistérségben különös jelentõséggel
bír ez az esemény, mivel nagy területen,
szétszórtan helyezkednek el a települések,
és van olyan helység, mely 60 km-re van a
legközelebbi kórháztól.
Az ünnepség végén közelrõl is szemügyre
lehetett venni az esetkocsit, a garázsban
pedig állófogadáson látták vendégül a
jelenlévõket.
Hargitai Kiss Virág

Átadtak
egy esetkocsit
A miniszter lejött egy esetkocsiért Sárbogárdra. Egy kicsit meglepõ volt a
nagy fölhajtás. A sok fentrõl jött ember
alig fért el a parányi színpadon. Vajon
szemügyre vették e tüzetesebben magát
a mentõállomást? Romos épület, becsukhatatlan kiskapu, labilis kerítés, az
épületben balkáni állapotok. Ha már
kampány van, egy ekkora delegációhoz
legalább egy új mentõállomás illett volna. No, de falun, ha ló nincs, a szamár is
megteszi...
/H/

Laptop a miklósi iskolában

A Sárszentmiklósi Általános Iskolában a perkátai általános iskolából érkezett pedagógusok a kompetencia alapú magyar- és matematika-tanítással, a figyelemfejlesztõ tréninggel és a tanulói laptopok tanórai alkalmazásával ismerkedtek.
Írásunk a 6. oldalon olvasható.
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Emlékek a sárbogárdi zsidó világból
Németh Krisztina lelkes kutatója a sárbogárdi helytörténetnek. Ezen belül is a sárbogárdi zsidóság története, társadalmi élete a kutatási területe. A rendkívül érdekes
témáról április 6-án, kedden tartott vetített képes elõadást a József Attila Mûvelõdési Központban. Az elõadás a Sárbogárdi
Múzeum Egyesület sorozatának része
volt.

ladékból tudott szinte csak fellelni emlékeket Lakk Norberttel közösen, s nagyon kevés már azok száma az innen elszármazottak között is, akik túlélve a lágereket vissza
tudtak emlékezni a régi idõkre.
A korabeli levéltári anyagok is tanúsítják,
hogy a helyi zsidóságnak jelentõs szerepe
volt a térség településeinek, sõt az egész
ország kereskedelmi, gazdasági fejlõdésében. Az itt megtelepedõ zsidóság több hullámban áramlott ki a nagyvárosok irányába. Jelentõs számban települtek Székesfehérvárra, Budapestre is, fõleg 1848 után,
amikor az ország polgári fejlõdése fellendült.
Az elõadás utáni hozzászólásokban elhangzott, hogy a zsidóság és a helyi lakosság között az együttmûködés mellett volt
bizonyos távolságtartás is. Az egyházak
közül különösen katolikus részrõl volt idegenkedés.

Mint mindig, most is népes hallgatóság
volt kíváncsi azt estre. Krisztina elõadásából megtudhattuk, hogy az 1750-es években érkeztek Sárbogárdra az elsõ zsidó telepesek, s a XIX. századra a helyi zsidóság
a városiasodás legjelentõsebb húzóerejévé
vált a városban és térségében. A kereskedelemben szinte teljes mértékben a helyi
zsidóság volt a meghatározó, s jelentõs volt
a részvételük a helyi kisiparban is.
A helyi polgárosodásban is élen jártak.
Ösztönzésükre szervezõdtek kulturális
egyesületek, körök, s jelentõs szerepük
volt az oktatás színvonalának emelésében
is. Annak ellenére, hogy a sárbogárdi az
egyik legrégebbi magyarországi zsidó hitközség, nem könnyû kutatási területet választott Németh Krisztina, hiszen a sárbogárdi zsidóságot szinte teljes egészében
elpusztították a második világháború alatt.
Helyi anyagot szinte alig lehetett találni. A
volt zsinagóga padlásán a szemétbõl, hul-

A reformátusokkal más volt a helyzet.
Mint Jákob Zoltán elmondta: a reformátusok és a helyi zsidóság között azért alakult ki szorosabb kapcsolat, mert az európai protestánsüldözések miatt Sárbogárdra több helyrõl érkeztek üldözöttek, s a közös sors is segítette a közösségi kapcsolatokat.

A zsidó elemi iskola még külön szervezõdött meg, a polgári iskolába azonban már
együtt jártak a különbözõ felekezetek
gyermekei. A vallási türelem szép példájaként minden felekezetnek megadták a lehetõséget a polgári iskolában a külön hittanoktatásra.

A zsidóság bizonyos fokig igyekezett asszimilálódni a helyi magyar közösségbe. Ez
megmutatkozik a zsidó temetõ sírköveinek felirataiban is, ahol az idõ elõrehaladtával egyre több lett a magyar felirat, s
mind több a magyar hangzású név is. Sok
zsidó a vallást se tartotta már, sokan kikeresztelkedtek, házastársul keresztényt választottak. Az 1940-es évekre kultúrájukban, szokásaikban, öltözködésükben is
azonosultak a helyi magyar lakossággal.
A bemutatott népesedési és foglalkozási
adatok látványosan megmutatták, hogy
milyen jelentõs volt a helyi közösség életében a zsidóság szerepe. Óriási veszteséget
jelentett a háború idején kiteljesedõ zsidóüldözés, amelynek következtében mára a
sárbogárdi zsidóság végképp történelmi
múlttá vált. Emléküket egy romos állapotban lévõ zsinagóga, egy zsidó temetõ sírkövei, s a nyomorúságos körülmények között
meghalt mártírok százainak nevét megörökítõ emlékmû õrzi.
Hargitai Lajos

Húsvét a reformátusoknál
„Ami fáj itt és sóhajt, Az ott lészen dicsõséges; Földbõl szépen ott kihajt, Mi itt
inségekkel teljes. Erõtlenségemet, ott
letészem bûnömet.” (357. ének 5. v.)
A sárbogárdi református gyülekezet vasárnapi, ünnepi istentisztelete Beharka Pál
„Szálljon a jó hír” címû mûvével vette kez-

detét a református énekkar elõadásában,
két hangszeres, Szummer Ádám (trombita) és Vitéz Mariann (oboa) közremûködésével. Majd Vulpius „Dicsõség néked”
címû darabja csendült fel, elõkészítve a
lelki elcsendesedést.
Agyagási István esperes azt emelte ki igehirdetésében, hogy ezernyi hír jut el hozzánk nap mint nap, melyek aztán idõvel feledésbe merülnek, jelentõségüket vesztik.
Isten igéje azonban örök: mindenki számára, mindenhol és mindenkor érvényes
üzenetet hordoz, minden kérdésünkre választ ad, enyhet és támaszt nyújt a küzdelmes idõkben — ha nyitott rá a szívünk.
Az istentisztelet úrvacsorával ért véget.
Szép mozzanata volt a lelki alkalomnak az
úgynevezett alternatium éneklés is, ami-

kor a kórus a gyülekezettel váltakozva énekelt, akárcsak az õskeresztények idejében.
A másodünnepen Murányi Melinda legátus, ötödéves teológus szolgált.
Hargitai Kiss Virág
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KÉK HÍREK
AUTÓS ÜGYEK
Kellett a Magnum sárvédõje
A sárbogárdi vasútállomáson parkoló Renault Magnum hátsó kerekein lévõ
sárvédõket nézte ki magának ismeretlen tettes az elmúlt napokban, de nem
elégedett meg ennyivel. Az üzemanyagtartállyal is szeretett volna valamit kezdeni, de valószínûleg nem járt eredménnyel. A jobb oldali tank sapkájának lefeszítéséig jutott el, aztán hogy, hogy nem, félbehagyta a kísérletezést. A kacsótai sofõr így is több mint százezer forintos kárt jelzett a bogárdi rendõröknek.
Kedden reggel egy férfi szintén az autója miatt kért intézkedést. Sárbogárdon,
az Ady Endre úton parkoló Ladáját feltörték, az autóból elvitték az akkumulátort. A lopás itt is a megelõzõ három nap valamelyikén történt. A kár tizennégyezer forint körül van.
Dunaújvárosban a délelõtti órákban történt egy autófeltörés. A bejelentõ Citroenjének jobb elsõ üvegét törte be a tettes. Fényképezõgépet, napszemüveget,
illat- és tisztálkodási szereket vitt el a jármûbõl. A 120.000 Ft-os lopási kár mellett a Xsaraban további 50.000 Ft rongálási kár keletkezett.

Tyúkólat és présházat törtek fel
Április 6-án Sárkeresztúron a Széchenyi utcából jeleztek baromfilopást. A tettes a tyúkól ajtaján lévõ lakatot lefeszítette és hat lábas jószágot vitt el. A tyúkok összértéke a gazdasszony szerint megközelítõen ötezer forint.
Ugyancsak Sárkeresztúr területén, a Betekincs-dûlõbõl présházfeltörésekrõl,
rongálásokról érkezett bejelentés. A tettesek különbözõ használati tárgyakat
tulajdonítottak el. Az egyik présház falát kibontva gázpalackot, televíziót, rádiót, szivattyút vittek el.

Végzõs tiszthelyetteseket fogadtak Fejér megyében
Nyolcvanegy frissen végzett tiszthelyettes állt szolgálatba március utolsó napjaiban Fejér megyében. Ünnepélyes fogadásukra pénteken délelõtt került sor a
megyeháza dísztermében. A frissen felszerelt kollégákat a megye és a városok
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rendõri és önkormányzati vezetõi köszöntötték. Mint azt dr. Simon László rendõr dandártábornok, megyei rendõrfõkapitány beszédében hangsúlyozta, nagyon várták az újonnan érkezõket.
Az újonnan felszereltek közül huszonhatan a megyeszékhelyi rendõrkapitányság illetékességi területét erõsítik. Hárman a Polgárdi, négyen az Enyingi
Rendõrõrsön szolgálnak majd, ketten a közlekedésrendészet, tizenheten a közrendvédelem járõrei lesznek. A Székesfehérváron most szolgálatba lépett fiatalok mintegy fele Veszprém, Gyõr–Moson–Sopron, Vas, Somogy és a messzi
Borsod megyébõl érkezett. A Dunaújvárosi Rendõrkapitányságra érkezett tizenhat fõbõl kilenc Borsod megyei fiatal az Ercsi Rendõrõrs állományában teljesít szolgálatot. A többiek az illetékességi terület más pontján járõröznek
majd. A Dunaújvárosi Rendõrkapitányság kötelekébe egyébként összesen tizennégy Borsod–Abaúj–Zemplén megyébõl érkezett fiatal jelentkezett szolgálatra. Mindössze ketten kötõdnek Fejér megyéhez.
A Bicskei Rendõrkapitányság vezetõje kilenc újoncot köszönthetett személyesen a díszünnepségen. A móri rendõröket hatan, Sárbogárdot tízen, Gárdonyt
tizennégyen erõsítik a jövõben. A többségében más megyébõl érkezett fiatalok beilleszkedését nemcsak a megye és városok rendõri vezetõi, de az önkormányzatok is teljes odaadással segítik. Céljuk a fiatal rendõrök megmaradása,
megtartása, végleges letelepedésük elõsegítése.
Dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyûlés elnöke köszöntõjében üdvözölte az érkezõket, és a többségükben megyén kívülrõl jött fiatal rendõröknek egy Fejér megyét bemutató, kulturális és turisztikai kiadványokból álló csomagot adott át.
Dr. Simon László rendõr dandártábornok, Fejér megye rendõrfõkapitánya
hangsúlyozta: nem titkoltan nagy elvárásokkal tekint a többi vezetõvel együtt a
végzõsök munkába állása elé. Valamennyien azon lesznek, hogy a most felszerelõ fiatalok megtalálják a helyüket a „csapatban”, segítsék beilleszkedésüket,
zökkenõmentessé tegyék számukra az elsõ napokat.
A fõkapitány reményét fejezte ki, hogy a sorokban helyet foglaló 81 felszerelõ
annak a pozitív irányú folyamatnak a részese, mely eredményeként sikerül a
megye rendõri létszámát oly módon feltölteni, hogy valamennyi szolgálati ág
igényét, azon túl a megye lakosságának igényét még jobban tudják szolgálni.
A Fejér megyében szolgálatba lépett 81 új egyenruhásra a május végéig tartó
Közbiztonsági Háló program végrehajtásában is komoly szerepet szán a megye
rendõri vezetése.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ
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Milyen volt az idei tél?
Szélsõséges, vagy csak elszoktunk a hidegtõl?
Mindenki arról beszél, hogy az idei tél milyen szélsõségesen hideg
volt. Pedig ha számszerûsítve nézzük a dolgokat, akkor igencsak
távol állt a szélsõségestõl.
Méréseim szerint Káloz térségében a három téli hónap középhõmérséklete + 0,4 °C volt, ami — akárhogyan is nézzük — egyáltalán nem nevezhetõ szélsõségesen hidegnek, jóindulattal is csak az
átlagos közelében mozog.
Persze, ha az elmúlt 3 télbõl indulunk ki, valóban meglepõen hidegnek, már-már szibériainak tûnhetett, de ha az elmúlt 100, vagy
akárcsak az elmúlt 30 év statisztikai átlagait vesszük alapul, akkor
nagyjából átlagosnak mondható.
Igaz, hogy csak egészét tekintve igaz mindez, és azt is nagyon jól
tudjuk, hogy a statisztikák mennyire csalókák tudnak lenni. Ha kicsit közelebbrõl is górcsõ alá vesszük a mögöttünk álló telet, akkor láthatjuk, hogy a számok tényleg becsapósak tudnak lenni, és
valóban nem volt mentes e tél a szélsõségektõl.
Ahogy azt már az elmúlt években megszokhattuk, kissé megkésve
köszöntött be a tél, mivel a december enyhe, esõs idõvel vette kezdetét. A változás a hónap közepén érkezett meg, akkor azonban
egybõl a magas C-n kezdte az idõjárás. Erõteljes lehûlés kezdõdött, és többnyire már napközben sem emelkedett 0 fok fölé a hõmérséklet. Elõször 16-án esett kisebb mennyiségû hó, majd 19-én
már jelentõs, 20 centimétert is meghaladó hótakaró alakult ki, hamisítatlan karácsonyi hangulatot teremtve.
Igen ám, de sajnos az idõjárás még az utolsó pillanatban meggondolta magát, és elintézte, hogy mégse legyen fehér a karácsony.
Olyan hirtelen és nagymértékû felmelegedés következett be, amire hosszú idõ óta nem volt példa. Alig 4 nap leforgása alatt a hõmérséklet több mint 35 fokot emelkedett. 21-én még -19,5 °C-ig
hûlt le a levegõ éjszaka, majd 25-én már meg sem állt +16 °C-ig.
Mindezt megkoronázta aznap este még egy nyárias zivatar is, heves zápor és sûrû villámlás kíséretében, ami nem túl gyakori ebben az idõszakban. Az év hátralévõ részében aztán ki is tartott a
megszokottnál enyhébb idõ, és sokan talán már elkönyvelték,
hogy az idei tél is enyhe lesz, és csak ijesztgetett bennünket karácsony elõtt.
A következõ lényeges változás január elsõ napjaiban következett
be, amikor is észak felõl sarkvidéki eredetû levegõ árasztotta el a
Kárpát-medencét, ismét erõs éjszakai fagyokat okozva, és napközben is csak kevéssel emelkedett fagypont fölé a hõmérséklet.
Január 5-én újabb kisebb havazás következett, a lehullott hó
azonban ekkor még nem bizonyult tartósnak. Ellenben a hónap
vége felé rendszeressé váló havazások már hosszabb életûek voltak, olyannyira, hogy több mint egy hónapon keresztül összefüggõ
hótakaró borította a tájat, amire az elmúlt jó néhány évben nem
volt példa. A tavasz egészen február közepéig reménytelenül próbálkozott. Bõ másfél hónapon keresztül a hõmérséklet még a +5
fokot sem érte el, ellenben annál többet tartózkodott 0, idõnként
-10 °C alatt.
A hótakaró vastagsága maximumát február közepére érte el, miután 3 napon keresztül havazott kisebb-nagyobb megszakításokkal, idõnként képtelenül nagy pelyhekben, melyek már-már nem
is pelyhek voltak, sokkal inkább „pamacsok”. Február 11-én este
jó fél órán keresztül mintha valósággal hógolyókat dobáltak volna
az égbõl, úgy szakadt a hó. Február 12-ére a hótakaró elérte a bûvös 30 centiméteres vastagságot, amire szintén legalább 5 éve
nem volt már példa. Mindezt tetézve az elkövetkezõ napokban az
erõs, olykor viharos szél hatására hatalmas hófúvások alakultak
ki, emiatt a megye legtöbb útja csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem volt járható, és több utat le is kellett zárni, többek között a Kálozt Déggel összekötõ mellékutat is, de a 7-es fõút is órákon keresztül járhatatlan volt Székesfehérvár és Szabadbattyán
között a helyenként 2 métert is meghaladó hófúvások miatt.

Fotó: Kiss Balázs
A tél csak lassan engedett szorításából, bár február közepétõl
azért felgyorsultak az események. Február 23-án hosszú idõ után
elõször lépte át a +10 °C-ot a hõmérséklet, majd a hónap hátralévõ részében is idõnként már kifejezetten tavaszias volt az idõ.
Akik úgy gondolták, hogy még nem köszöntött be véglegesen a tavasz, azoknak igazuk lett. Március elején ismét erõteljes lehûlés
vette kezdetét. Visszatértek az éjszakai fagyok, és napközben sem
volt melegünk. Hó is esett még 7-én valamint 11-én, ám ezeknek
már nagyobb volt a füstje, mint a lángja — igaz, az ország egyes részein még ekkor is napokon át megmaradó összefüggõ hótakaró
alakult ki.
Persze, ez is csak az elmúlt évek tapasztalatai alapján tûnhet abnormálisnak. Március elsõ fele legtöbbször még nem a szép tavaszi idõrõl szól. Nem ritka a márciusi hóesés sem, sõt, hózáporok
még áprilisban is gyakran elõfordulnak, éjszakai fagyoktól pedig
még május elején is lehet tartani. Ennek ellenére az elmúlt évek
azt mondatják velem, hogy erre kicsi az esély. Arra ellenben sokkal nagyobb a kilátás, hogy idén is szinte átmenet nélkül lépünk át
a télbõl a nyárba.
Néhány fontosabb adat a 2009-2010-es télrõl:

Téli középhõmérséklet: + 0,4 °C (december: +1,8 °C; január:
-1,5 °C; február: +1 °C).
Összes csapadékmennyiség: 194 mm (december: 68 mm; január: 49 mm; február: 77 mm).
A legalacsonyabb hõmérséklet: -19,5 °C (december 21-én).
A legmagasabb hõmérséklet: +16,1 °C (december 25-én).
A fagyos napok száma (amikor a napi minimum hõmérséklet
<0 °C): 56.
A téli napok száma (amikor a napi maximum hõmérséklet <0
°C): 17.
Zord napok száma (amikor a napi minimum hõmérséklet
<-10 °C): 7.
Szeless Péter
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Egészségnap a Mészölyben
2010. március 26-án került megrendezésre a Mészöly Géza Általános Iskolában az egészségnap, amely évek óta hagyománynak
számít már az iskolánkban.
A rendezvény célja, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét a helyes
táplálkozásra és életvitelre, valamint az egészséges életmód kialakítása. Mivel az életmód szokásokon alapul, ezért pedagógusaink
hisznek abban, hogy ha sikerül bizonyos kedvezõ viselkedési elemeket beépíteni a gyerekek életvitelébe, akkor ez hosszú távon az
egészségi állapot általános javulásához vezet.
Az egészségnap célja az is, hogy tájékoztasson és informáljon,
csökkentve az idegenkedést az egészséget védõ vizsgálatoktól.
Ezért az ÁNTSZ egészségfejlesztõjével és a védõnõkkel közös
életmód-tanácsadással, vércukorszint-, koleszterin-, vérnyomásméréssel, ingyenes szûrõvizsgálatokkal (légúti allergiás szûrés
— dr. Lévai Katalin, Schüssler-sók, arcdiagnosztika — védõnõk,
számítógépes talpvizsgálat — Peditopán Kft. Németh János,
fejbõr- és bõrtípusvizsgálat — Mátyás Anikó, prosztataszûrés —
Richter Kft. dr. Brenner Ferenc és Bacsa Andrea, fülgyertyázás
— Tóth Miklós) és a Vöröskereszttel együtt szervezett véradással
színesítettük a programot, amelyre a felnõtteket hívtuk meg.
A rendezvénynek nagy sikere volt a tanulók, szüleik és dolgozóink
körében. Ehhez hozzájárultak segítõ partnereink is.
Ezen a napon az EUREST konyháján Buday Péter mesterszakács
vezetésével készült az ízletes, különleges reformebéd, melyet szívesen fogyasztott gyermek és felnõtt egyaránt.
Délután az iskola aulája megtelt az egészség iránt érdeklõdõ diákokkal, segítõ szülõkkel, pedagógusokkal. Az egészségnapi délután 10 perces zenés tornával kezdõdött, majd étkezési, étrendi
tanácsokat kaptak diákjaink dr. Dóra Katalin gyógyszerésztõl, aki
mandulatejjel is megkínálta az érdeklõdõ résztvevõket.
Népszerû volt az alsós osztályközösségek körében a meghirdetett
gyümölcssaláta-készítõ, a felsõsöknél a miniszendvics-készítõ
verseny. A cél az egészséges táplálkozásra való figyelemfelkeltés
volt, hiszen csak az él egészségesen, aki egészségesen is táplálkozik. Több mint 13 féle saláta és szendvics készült a megadott ha-

táridõig, nem kis fejtörést okozva a zsûrinek a döntésben, azonban sikerült valamennyi remekmûvet elismerõ címmel jutalmazni.
A zsûrizést követõen bárki megkóstolhatta az elkészült egészséges étkeket.
Kínáltunk még teljes kiõrlésû gabonából készült pogácsát, gyümölcsöt, zöldségfélét, vitaminokat és gyümölcslét, így biztosítottuk a napi vitaminszükséglet bevitelét.
A rajzos formában megjelenített ismeretekbõl kiállítást rendeztünk.
A közös program során felelevenítették a gyerekek tudásukat az
egészséges életmóddal kapcsolatban.
A különbözõ szûrõvizsgálatokkal felhívtuk a figyelmet az egészség megõrzésének fontosságára, hasznos információkkal gazdagodhattak az egészségügyi állapotukról az érdeklõdõk.
A véradáson résztvevõk hozzájárulhattak az ország vérkészletének megfelelõ szinten tartásához.
Az egészség megõrzése nem csak ezen a napon volt fontos. Célunk, hogy elõremutató legyen ez a kiemelkedõ feladat.
Igen, mindnyájan úgy gondoltuk, hogy az új információk és a régi
tapasztalatok felelevenítése hasznos lesz a további hétköznapokban.
Köszönjük minden kedves szakembernek (Lakatos Tiborné Erika, Ciocanel Diana, Dörmer Zita és Princzes Éva védõnõknek,
Keresztes Andrea egészségfejlesztõnek, dr. Lévai Katalin tüdõgyógyásznak, dr. Dóra Katalin gyógyszerésznõnek és dr. Brenner
Ferenc urológusnak) az igen lelkiismeretes munkát, és köszönet
az EUREST Kft.-nek, az Arcadia Reklám Kft.-nek, a Korona
Gyógyszertárnak, a Peithner Budapest Kft.-nek, a Homeopátiás
Baráti Körnek és Molnárné Gyõri Szilviának az önzetlen adományért, amellyel megkoronázták egészségnapi programjainkat.
Toldi Lászlóné szabadidõ-szervezõ,
Kovács Istvánné védõnõ, Nagyné Rehák Julianna igazgató

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
civil kapcsolatok, ifjúsági és sportbizottsága a 2010. évi költségvetésrõl szóló 3/2010. (II. 15.) rendeletének 19 § (1) értelmében

pályázatot hirdet 2010. évre helyi sportszervezetek
részére, mûködési támogatások elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Sárbogárdon közremûködõ, kimagasló tevékenységet folytató szervezetek 2010.
évi mûködését.
A pályázók köre: a bíróság által nyilvántartásba vett, helyben
mûködõ egyesületek, közhasznú szervezetek, melyeknek az elõzõ évekbõl nincs elszámolási elmaradásuk.
A pályázatnak tartalmaznia kell: kitöltött, aláírással, pecséttel
hitelesített pályázati adatlap, bírósági bejegyzést igazoló okirat
hiteles másolata, alapszabály, illetve alapító okirat hiteles másolata, a szervezet 2010. évi tevékenységének, terveinek, céljainak
leírása, a kért támogatás felhasználási terve részletezve, nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról, illetve annak hiányáról, közzétételi kérelem.
(HITELES MÁSOLAT: a pályázó szervezet elnökének aláírásával és a bélyegzõvel ellátott dokumentum.)
A kapott támogatás nem használható fel: tiszteletdíj, munkabér,
és járulék fizetésére, reprezentációs költségekre (vendéglátás,
étkeztetés stb.).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet.

Külföldi számla esetén a hivatalos szakfordítást és árfolyamot
szükséges mellékelni.
A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mellékleteket nem
tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra
nincs lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30. 12.00 óra.
Kérjük a borítékra ráírni: CISB SPORTPÁLYÁZAT 2010.
A pályázatokat a következõ címre kell eljuttatni: polgármesteri
hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A pályázatok elbírálásának határideje/értesítési határidõ: 2010.
május 14.
Bõvebb információt kérhetnek, illetve a pályázati adatlapot átvehetik Pirosné Kocsis Anna szakreferensnél a polgármesteri
hivatalban (I. emelet 21.).
A CISB elnöke
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A miklósi iskola hírei
A Borbély Mûhely az ÁMK Sárszentmiklósi
Általános Iskolában

„Hommage á Kodály” címet viseli, nagyon
közel áll a szívemhez, hiszen Kodály elõtt
tiszteleg. Ez a lemez kifejezi az alázatot is,
melyet az ember a nagy elõd elõtt érez.
Nagy öröm számunkra, hogy nektek zenélhetünk. Öröm, hiszen így nagyobb tömeghez juthat el a klasszikus zene, a dzsessz, illetve a népzene. Fontosnak tartom azt is a
mai számítógépes világban, hogy ez is egy
jó alkalom arra, hogy akusztikus hangszereket hallhattok. Például a mai koncert
egyszeri és megismételhetetlen élménnyé
vált számotokra.

További események

2010. március 24-én iskolánkban adott
nagy sikerû koncertet Borbély Mihály és
együttese, a Quartet B Kántor Balázzsal,
az Operaház csellistájával kibõvülve.
Mûsorukon Kodály-mûvek (Este a tábortûznél, Cselló-szólószonáta, Szonatina)
szerepeltek dzsesszes feldolgozásban. A
zenekar tagjai: Borbély Mihály (szaxofon), Szabó Dániel (zongora), Horváth
Balázs (bõgõ) és Baló István (ütõhangszerek). Iskolánk újságíró szakkörösei az elõadás után interjút készíthettek a zenekar
vezetõjével.

egy harmadikban pedig például legutoljára Sztravinszkij zenéjére.
— Tudjuk, hogy sok lemezük jelent már
meg. Melyik ezek közül a legkedvesebb?
— Ezt elég nehéz lenne megnevezni, bár a
tavaly megjelent Kodály-lemez, mely a

Buday Péter mesterszakács az iskolánkban is népszerû volt a gyerekek körében.
Nyílt tanítási napokat tartottunk az alsó tagozatban. Március utolsó napjaiban sok
szülõ figyelte meg gyermekét tanulás közben több tanórán is.
A perkátai általános iskolájából érkezett
pedagógusok iskolánk jó gyakorlataival, a
kompetencia alapú magyar- és matematikatanítással, a figyelemfejlesztõ tréninggel
és a tanulói laptopok tanórai alkalmazásával ismerkedtek 2010. március 31-én. Tanítottak: Heiczingerné Irányi Rózsa, Palatínus Rozália, Kristófné Juhász Ildikó,
Kovácsné Rehák Judit, Kovács Zoltánné.

Részlet a beszélgetésbõl:
— Hány zenekar mondhatja alapító tagjának Önt?
Borbély Mihály: — Öt-hat zenekarnak vagyok alapító tagja.
— Miben különböznek egymástól ezek a zenekarok?
— Mindegyik zenekar más mûfajú, illetve
másra helyezi a hangsúlyt zene világában.
Van, amelyikben inkább a népzene dominál (gondolok itt akár a magyar, akár esetleg a balkáni népek zenéjére), egy másikban a kortárs zenére fektettem hangsúlyt,

Veszélyes utazás
Tavasszal egyre több helyen gyújtják meg ismeretlenek a száraz avart, ami óriási veszélyt jelenthet a közlekedésre. Aki beleszalad egy ilyen füsttel elárasztott útszakaszba, nem várt helyzetbe
kerülhet. Lehet, hogy a füstben ott várja már egy
úton keresztbe fordult kamion, vagy egy úthenger.
Fenti képünkön munkatársunk egy ilyen helyzetet kapott lencsevégre.
/H/
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Beszélgetés Buday Péter mesterszakáccsal
az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolában
— Sok szeretettel köszöntjük Önt az iskola újságíró szakköröseinek nevében. Engedje meg, hogy néhány kérdést feltegyünk Önnek! Miért éppen a
szakácsmesterség mellett döntött?

Buday Péter: — Az érettségi után nem volt pontos elképzelésem arról,
mi is szeretnék lenni. Az egyik barátommal egymás bizonytalankodását
erõsítve, és talán az édesanyám hatására, aki egy, a 70-es években jól
mûködõ szállodalánc alkalmazottja volt, lettem szakács.
— Dolgozott-e már külföldön?
— Természetesen, a világ számos országában megfordultam már.
— Van-e saját étterme Magyarországon, és nyert-e már díjakat akár ezzel
az étteremmel?
— Ez egy roppant aktuális kérdés, ugyanis éppen tegnapelõtt adtam el
az éttermemet, és jövõre tervezem egy új hely megnyitását, ahol a történelmi Magyarország régióinak a konyháját fogom bemutatni több száz
évre visszamenõen. Rengeteg idõmet foglalja le azonban a tanítás,
ugyanis a fõiskolán tanítok gasztronómiát, gasztronómia-történetet.
Ezen kívül az egyik áruházlánccal együtt dolgozom egy projekten,
amelynek a neve: Íz és hagyomány. Ez arról szól, hogy magyar emberek
a magyar hagyományok és tudás alapján, hazai alapanyagból prémium
terméket állítanak elõ. Végzek ezen kívül étterembeindításhoz tanácsadást, és recepteket írok különbözõ újságoknak. Természetesen nyertem már díjakat, például 3 évvel ezelõtt az én éttermem volt a legjobb
Magyarországon, 2004-ben pedig én voltam a legkreatívabb séf.
— Matteo… Miért éppen ezt a nevet kapta az étterme?
— Ennek érdekes története van. A barátomnak, aki az éttermemet építette, élt Münchenben egy szakács barátja, aki sajnos meghalt autóbalesetben. Az iránta érzett tisztelet jeléül adtam a Matteo nevet, ami magyarul Mátét jelent. Meg persze egy kicsit jelezte a név a mediterrán
stílust is, ami az éttermet jellemezte.
— A gasztronómia melyik ágát képviseli, és melyiket szereti legjobban?
— Nagyon szeretem a magyar konyha mellett a francia és az olasz konyhát is. Ezt a három konyhatechnológiát próbálom alapként kezelni, és a
21. század technológiáját felhasználva kreatívan átalakítani.
— Szokott-e fõzni a családjának otthon?
— Kevés idõm jut sajnos rá, de vasárnaponként a feleségemmel együtt
szívesen tevékenykedek a konyhában.
— Mi a kedvenc étele?
— Igazság szerint mindent szeretek. Külföldön is mindig megkóstolom
a helyi specialitásokat. De a kedvenc ételem a nagymamám rántott karaja krumplipürével és párolt káposztával, illetve az anyukám vadasa.
Én soha nem tudok olyan finomat készíteni, mint õ tud. A másik
kedvencem a liba és a kacsa.
— Mióta láthatjuk a tévéképernyõn?
— Hat-hét éve.
— Milyen céllal járja az iskolákat?
— A menzai étkeztetésen szeretnék finomítani, szeretném érdekesebbé és egészségesebbé tenni az ételeket, megismertetni a gyerekeket az
egyes ételek fontosságával, hogy felnõttként egészséges fogyasztóvá
váljanak.
— Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre! További sok sikert kívánunk!
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Tervezett
útfelújítások
2010-ben Sárbogárd önkormányzata újabb utakat és járdákat kíván felújítani. Az április 13-ai testületi ülésre elõterjesztett javaslat szerint idén a külsõ városrészek kerülnének elõtérbe. Kislókban aszfaltos útburkolatot kapna
a József Attila utca, vizes makadámburkolatot az Úttörõ
utca. Sárhatvanban a 0163/19 hrsz út kõzúzalékot, Pusztaegresen a Baross Gábor utca aszfaltburkolatot, a Dégi
utca kõzúzalékot.
Sárbogárdon az Asztalos utca, Munkácsy Mihály utca,
Szabadság utca aszfaltburkolatot kapna. Az Ady Endre
út melletti járdát az Asztalos utcától a Köztársaság út 11.
számig térkõburkolattal látnák el.
E tervekkel kapcsolatban Etelvári Zoltán tolmácsolta
szerkesztõségünknek a Szélsõ utca és az Ó utca lakóinak
csalódását, mert remélték, hogy végre ebben az évben a
városnak ez a fejlesztés szempontjából hátrányos része is
részesülhet az útfelújításból.
Hargitai Lajos

„Csukd be a szemed. Látod?
Látod azt a világot?
Többen élünk ott, hova
Fáklya fényt sosem dobott.”

Kedves Uram, Asszonyom!
A Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete
(LÁRKE) 2003-ban alakult új, civil, non-profit egyesület, amely látássérült és vak emberek érdekében szervezõdött. Ha valaki így születik, vagy elveszíti látását, egész
élete gyökeresen más lesz, mint látó embertársaié. Az
egyszerû, mindennapi tevékenységek, az önálló közlekedés, a bezártság, a mindenben másra szorultság gondjaival kell megküzdenie.
A „visszaút nincsen, de utak még vannak” meggyõzõdést
kívánja a LÁRKE konkrét segítségekkel elõmozdítani:
oktatások, képzések, rehabilitációs programok szervezése (számítógépes oktatás, beszélõ program segítségével
már sikeresen és folyamatosan mûködik); foglalkoztatások keresése; érdekvédelmi képviselet; közös kulturális
és sportprogramok szervezése a szabadidõ hasznos
eltöltéséhez; rászorultak szociális támogatása.
Nincs a családjában vak vagy látássérült ember? Baráti,
ismeretségi körében?
Kérjük, próbálja megérteni a látássérült és vak emberek
igen nehéz helyzetét!
Ha segíteni kíván, támogassa egyesületünket adója 1
%-ával!
KÖSZÖNJÜK!
Ha önadózó, adóbevallásával együtt küldje el nyilatkozatát az adóhivatalnak. Ha nem önadózó, a munkahelye továbbítja az Ön által megírt nyilatkozatát.
ADÓSZÁMUNK: 18494967-1-07.
NÉV: LÁRKE.
A borítékot a leragasztáson, kérjük, keresztben írja alá!

8

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

2010. április 8. Bogárd és Vidéke

Meghívó

Meghívó

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2010. április 8-án (csütörtökön) 16.30 órakor együttes ülést
tart Hantos Község Önkormányzatának
képviselõ-testületével és
Nagylók Község Önkormányzatának képviselõtestületével.

2010. április 13-án (kedden) 9 órakor
ülést tart.

Értesítjük a tisztelt szülõket, hogy a leendõ elsõ osztályos tanulók beíratására a Mészöly Géza Általános Iskolában az alábbi idõpontban kerül sor:
* 2010. április 13. 8.00–16.00 óra,
* 2010. április 14. 8.00–17.00 óra,
* 2010. április 15. 8.00–14.00 óra.
Értesítjük a tisztelt szülõket, hogy a leendõ elsõ osztályos tanulók beíratására a
Szent István Általános Iskolában az alábbi idõpontban kerül sor:
* 2010. április 13. 11.40–16.00 óra,
* 2010. április 14. 12.35–16.00 óra,
* 2010. április 15. 8.00–14.00 óra.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: születési anyakönyvi kivonat,
TAJ-kártya, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a diákigazolványhoz igazolványkép (550 Ft), óvodai szakvélemény, orvosi igazolás (más körzetbõl érkezõk).

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl.
2. A Városi Polgárõr Szervezet beszámolója.
3. Az Elsõ Magyar Bérlakásépítõ Kft. ajánlata.
4. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2009. évi
költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása.
5. Jelentés a belsõ ellenõrzés 2009. évi tevékenységérõl,
az ellenõrzési megállapításokról.
6. Tájékoztató a Sárvíz Helyi Közösség mûködésérõl,
valamint az eddig megjelent, kiírt LEADER-pályázatokról.
7. A személyes gondoskodás intézményi térítési díjainak felülvizsgálata.
8. A társállatok és a sport céljából tartott állatok tartásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezésérõl.
9. Pályázat benyújtása a SNI-s tanulók együttnevelésének támogatására.
10. Pályázat kiírása a József Attila Mûvelõdési Központ
mûködtetésére.
11. Az Általános Mûvelõdési Központ alapító okiratának módosítása.
12. Beszámoló a Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi mûködésérõl.
13. Beszámoló a Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009.
évi mûködésérõl.
14. Beszámoló a Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi mûködésérõl.
15. Beszámoló a Szélessávú Közmû Kiépítése Társulás
2009. évi mûködésérõl.
16. Tájékoztató a környezet állapotáról, a város környezetvédelmi helyzetérõl, a bánya üzemelésének környezetre gyakorolt hatásairól.
17. Javaslat a 2010. évi útfelújításokra.
18. Forgalmi rend megváltoztatása.
19. Eseti bizottság választása.
20. Bizottsági tag megválasztása a megüresedett helyre.
21. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és a
tartalék alakulásáról.
22. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
23. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
24. Bejelentések, interpellációk.
Zárt ülés:
1. Önkormányzat halottjává nyilvánítás.
2. Az „Év Rendõre” kitüntetés 2010. évi adományozása.
3. Az „Év Tûzoltója” kitüntetés 2010. évi adományozása.
4. Adósságkezelési támogatás — fellebbezés elbírálása.
5. Bejelentések.

Iskolavezetés

Juhász János polgármester

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása.
2. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadása.
Juhász János polgármester

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2010. április 8-án (csütörtökön) 17 órakor együttes ülést tart
Nagylók Község Önkormányzatának képviselõ-testületével.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.
Juhász János polgármester

BEIRATKOZÁS
Értesítjük a kedves szülõket, hogy a Zengõ Óvodában a 2010/2011-es nevelési évre történõ beiratkozásra az alábbi idõpontokban kerül sor:
2010. április 13-14-15. 8.00–16.00 óráig.
Cím: Sárbogárd, Mikes köz 3. és Sárbogárd, Szent István u. 49.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártya, a gyermek TAJ-száma.
Szeretettel várunk minden kedves szülõt és gyermeket!
Tisztelettel: Koncz Jánosné intézményegység-vezetõ

FELHÍVÁS
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Kedvezményes méhnyakrák elleni
védõoltás a középiskolákban
A fiatalok szexuális és mentálhigiénés felvilágosítását évek óta rendkívül hatékonyan szolgáló és a megelõzésre minden téren nagy
hangsúlyt helyezõ Szülészeti–Nõgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság 2010
áprilisában kezdõdõ kampányában rendkívüli kedvezménnyel biztosítja a humán
papillómavírus okozta méhnyakrák- és egyéb
HPV okozta megbetegedések elleni, négykomponensû védõoltást a középiskolai tanulók (lányok és fiúk), tanárok, valamint családtagjaik
részére (az indikációnak megfelelõen). A vakcinát igénylõk a szokásos térítési díjhoz képest
25 %-os megtakarítással juthatnak a védõoltássorozathoz a társaság Országos HPV
Infó Prevenciós Programja keretében.
Mérföldkõnek tekinthetõ ez a kezdeményezés,
hiszen a fiatalok egyre korábban kezdik meg
nemi életüket, és ezáltal mind fokozottabban vannak kitéve a fõleg szexuális érintkezés útján terjedõ fertõzõ betegségeknek, ezek
közül is a HPV-vírusok által elõidézett súlyos
betegségeknek.
Ez a víruscsalád, melynek sok típusa ismert,
igen elterjedt: az emberek akár 50-80 %-a is áteshet élete során valamilyen humán papillómavírus-fertõzésen. A HPV jellemzõen a bõr, a
szájüreg, a légutak, a nemi szervek és a végbél
hámrétegében szaporodik, és itt idéz elõ elváltozásokat — nõknél és férfiaknál egyaránt.
A „kis kockázatú típusok” szemölcsöket okozhatnak a bõrön, a külsõ nemi szerveken. Elsõ
megjelenésük rendszerint a serdülõ- és fiatal
felnõttkorra tehetõ, fiúkat, lányokat egyenlõen
érintve. Ezek többnyire jóindulatú elváltozások, de kezelésük kellemetlen és hosszadalmas, és gyakran ki is újulnak.

Az „erõsen rákkeltõ” HPV-típusok a hámban,
nyálkahártyában idézhetnek elõ „rákot”, vagy
olyan elváltozásokat, amelyek „rákká” fejlõdhetnek. A fiatal nõknél a méhnyakrák a második leggyakoribb, évente 500 nõ, édesanya hal
meg értelmetlenül ezen betegségben, pedig a
rendszeres nõgyógyászati szûrõvizsgálattal
idõben felismerhetõ lenne. A HPV okozza a
végbélnyílást érintõ rákesetek legalább 80 %át, a szeméremtesti-, hüvely- és hímvesszõrákok legalább 40-60 %-át, és a szájüregi daganatok egy részéért is felelõs.
Magyarországon 3 éve kapható a gyógyszertári forgalomban humán papillómavírus elleni
oltóanyag. Jelenleg két gyártó készítménye érhetõ el. Az egyik kétkomponensû, a HPV 16-os
és 18-as, a méhnyakrák kialakulásáért felelõs
törzsek ellen képes védelmet biztosítani; a másik négykomponensû, mely a méhnyakrákot
elõidézõ 16-os és 18-as típusok mellett a nemi
szervi szemölcsökért felelõs 6-os és 11-es
HPV-törzs ellen is hatékony védelmet biztosít.
A teljes védettség eléréséhez háromszori vakcinabeadás szükséges.
Az oltássorozatra a kedvezményes programhoz most csatlakozó középiskolákban lehet jelentkezni legkésõbb április közepéig. A részletes tájékoztató, a jelentkezési lap és egyéb
dokumentumok a www.hpvinfo.hu honlap
Iskolai oltóprogram menüjében olvashatók,
illetve tölthetõk le. Ugyanitt, illetve a 06 (40)
200748 (helyi tarifával hívható) kékszámon
kaphatnak bõvebb szakmai felvilágosítást magáról a HPV-fertõzésrõl is.
További információ:
Bariczki Erika, 06 (30) 966 1748,
o:bariczki.erika@upcmail.hug>, vagy
06 (1) 430 3869, 06 (1) 430 3867,
kampanykozpont@hpvinfo.hu

ÁMK Sárszentmiklósi
Általános Iskola

ÁMK Sárszentmiklósi
Kippkopp Óvoda

TÁJÉKOZTATÁS ISKOLAI
BEIRATKOZÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÁS ÓVODAI
BEIRATKOZÁSRÓL

A 2010/2011-es tanévre történõ
általános iskolai beíratás idõpontjai:

A 2010/2011-es nevelési évre történõ
óvodai beíratás idõpontjai:

2010. április 13-14-15.
(kedd, szerda, csütörtök)

2010. április 13-14-15.
(kedd, szerda, csütörtök)

Ezeken a napokon 7.30 és 16.00 óra között fogadjuk a kedves szülõket.
Az elsõ évfolyamra történõ beíratáskor a gyermek lakcímkártyáját, születési anyakönyvi kivonatát és az iskolaérettséget igazoló óvodai
szakvéleményt kell bemutatni. Amennyiben
van, a Nevelési Tanácsadó, Szakértõi Bizottság
szakvéleményét is kérjük elhozni. Ekkor kérünk
550 Ft-ot a diákigazolványra és 1 db igazolványképet.

Ezeken a napokon 7.30 és 16.00 óra között fogadjuk a kedves szülõket.
A beíratáskor szükséges bemutatni a gyermek
lakcímkártyáját, születési anyakönyvi kivonatát, valamint a gyermek egészségét, fejlettségét igazoló orvosi igazolást.
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
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Társadalom,
környezetvédelem,
állatvédelem
Kedvenceink a tavaszi párzás idején
„bekattannak”
A tavasz a házi kedvenceink számára (kutyák,
macskák) egyet jelent a szaporodási idõszakkal. Ilyenkor az állatok furcsán viselkedhetnek:
izegnek-mozognak, kiássák magukat a kerítésen, elszökhetnek, hangosan vonyítanak, és
folyton-folyvást társat keresnek. Az állatok —
ha engedjük pározni õket — elszaporodhatnak,
ezzel növelve a kóbor állatok egyébként is magas számát.
A négylábú háziállataink szaglószerve sokkal
fejlettebb, mint az emberé, így akár kilométerekrõl is megérezheti a hím állat azt, hogy valahol tüzelni kezdett egy nõstény. A macskák
ivarzásából a tömbházban élõ lakosság csak a
macskazenét érzékeli (a macskák hangosan
nyávognak). A szabadjára engedett kutyák/
macskák csoportosan próbálják meg egymást
befedezni. Ez az emberek számára gyakran
ijesztõ ceremónia.

Félelmek a tüzelés miatt utcán
kóborló állatoktól
Az Orpheus Állatvédõ Egyesület tapasztalata
az, hogy a tüzelési idõszakban nem ritka, hogy
elszöknek a kedvencként tartott állatok, és sok
esetben riadalmat keltenek az emberek körében. Van, hogy az elkószált állatok soha többé
nem kerülnek vissza gazdáikhoz, mert pl. jármûvek kerekei alatt végzik, vagy az erdõben kilövik
õket. Elõfordulhat, hogy a felfokozott állapotban
lévõ kóbor kutyák harapásos baleseteket okoznak: a megriadt ember az idegen állatot valamilyen eszközzel (fadarabok, kövek) távozásra kívánja kényszeríteni, az állat pedig visszatámad.
Saját és a környezetünk biztonsága érdekében
kerüljük el a tragédiához vezetõ szituációkat.

A túlszaporodás
A társadalom számára az igazi problémák az állatok ivarzása utáni hónapokban képzõdnek: a
befedezett szuka kutyák megszülik kicsinyeiket. A kóbor anyaállatok az utcán, a bokor alatt,
az árokban adnak életet utódaiknak. Van, hogy
az anya és kölykei is elpusztulnak a folyamatban, de legtöbb esetben életképesek maradnak, az anya felneveli kölykeit, ezzel is növelve a
kóbor állatok számát.
Kedvencként tartott állatainkat ne szaporítsuk,
ne termeljünk kóborrá váló állatokat. Az ivarzási
idõszak alatt fokozottabb óvatossággal sétáltassuk a kijelölt helyeken a házi kedvenceket,
ne engedjük pározni õket. Legjobb lenne a nem
tenyésztési célú állatokat ivartalaníttatni.
Az állatvédõk törekvései ellenére a kóbor állatok száma nem csökken. A legjobb dolga azoknak a „kóbor” kutyáknak és cicáknak van, amelyek meg sem születnek. A környezettudatos állattartással számos probléma megelõzhetõ lenne.
Világunkat mi magunk alakítjuk — Ön is legyen
állatvédõ!
Orpheus Állatvédõ Egyesület

www.zug.hu
www.ebrendeszet.zug.hu
06 (20) 995 9409
e-mail: info@zug.hu
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Közlemény
A Fejér Megyei Bíróság 2618. sorszám alatt elrendelte a Nõi
Kézilabda Egyesület Sárbogárd nyilvántartásba vételét 2010.
március 27. napján.
Megköszönve a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségi tagjának a segítségét, nem elfeledkezve dr. Berzeviczy Gábor ügyvéd úrnak a 2008 májusától a mai napig — társadalmi munkában — végzett szakmai tevékenységérõl, köszönetet mondva a
Nõi Kézilabda Egyesület Sárbogárd Alapszabálya megalkotójának, szeretnék idézni a fenti egyesület céljai és feladatai
közül:
— hozzájárul Sárbogárd város sporttevékenységének
színesítéséhez;
— megyei bajnokságban történõ szereplés;
— oktatási intézmények tanulóinak és a lakosság testnevelési
és sporttevékenységének segítése;
— pályázati lehetõségek felkutatása, hogy a remélt pályázati
pénzek elnyerésével segítsük a fenti célok megvalósítását.
A VAX Kézilabda Egyesület Sárbogárd új elnökének, Bodoki
György úrnak, a férficsoport minden tagjának további eredményes szereplést kívánok a magam és a nõi csapat minden
tagjának nevében.
Számomra megtiszteltetés volt, hogy 2009. április 24-étõl (az
egyesület megalakulásától) 2010. január 29-éig szolgálhattam
a nagyszerû kollektíva (a férficsapat és edzõjének) a megyei
bajnokságban történõ szereplését.
Tisztelettel: Sárközi László

Sárbogárd–Bicske nõi bajnoki kézilabda-mérkõzés 2010. április 10-én 18 órakor a sárbogárdi MGÁI csarnokában.
Várjuk szurkolóinkat!

2010. április 8. Bogárd és Vidéke

Nagyvenyim–Cece 2-2 (0-1)
Nagyvenyim, 100 nézõ, vezette: Dala Géza.
Nagyvenyim: Gregoricz, Csizmadia, Eszenyi, Mészáros, Lengyel
(Joó), Varga (Gászler), Simon, Pap (Pukánszki), Sárai, Tóth G.
(Zsiga), Tóth A.
Cece: Kimiti, Csuti, Hegedûs Gy., Fülöp, Miklós, Király (Farkas),
Németh, Szabó (Kimiti L.), Lakatos, Hegedûs J., Csomai (Horog).
Az elsõ említésre méltó esemény mindjárt góllal végzõdött. 13.
perc: egy formás vendégakció végén Csomai átadását Hegedûs J.
lövi a hálóba, 0-1. 17. perc: Lengyel lövését védi Kimiti. 23. perc:
Sárai 25 méteres szabadrúgását teszi ártalmatlanná a kapus. 30.
perc: Hegedûs J. szögletét Király kapu mellé fejeli. 32. perc: a csereként beállt Horog 16 méterrõl leadott lövését kapu fölé tolja a
kapus. 36. perc: Varga lövése száll kapu fölé. 40. perc: a jó ütemben kilépõ Hegedûs J.-t a kapus elüti, ezért a játékvezetõ a kapust
kiállítja. Helyére Tóth G. cseréjével Zsiga áll a kapuba. Az 52.
percben Csizmadia kerül gólhelyzetbe, de elhamarkodottan kapu
fölé lõ. Az 53. percben Pap helyett jogosulatlanul Pukánszki áll a
hazai csapatba. 58. perc: Pukánszki bemutatkozik, fejessel egyenlít, 1-1. 60. perc: Miklós 22 méterrõl leadott szabadrúgását Szabó
lövi a hálóba, 1-2. 67. perc: Varga lövését bravúrral védi Kimiti.
70. perc: Sárai szabadrúgása száll kapu fölé. 73. perc: Fülöp is a kiállítás sorsára jut. 77. perc: Tóth A. beadását 2 méterrõl fejeli a
hálóba 2-2. 82. perc: Németh lövése száll kapu fölé. 85. perc:
Horog kerül gólhelyzetbe, de nem találja el a kaput. 88. perc:
Lakatos lövése már a kapuson is túljut, a gólra tartó labdát Sárai a
gólvonalról rúgja ki.
A pályán ugyan döntetlen született, de a mérkõzésnek valószínûleg (a jogosulatlanul szereplõ játékosok miatt) lesz folytatása.
Ifjúsági mérkõzés: Nagyvenyim–Cece 1-2 (0-1)
Vezette: Pap László. Csapatunk már az elsõ félidõben emberhátrányba került. A végén 9 játékossal fejeztük be a mérkõzést, de így
is megérdemelt a vendégsiker. Góllövõk: Kovács Nándor, Kovács
Gábor.
Serdülõk mérkõzése: Cece–Káloz 8-1
Vezette: Almádi Sándor. A két Kovács gólra törõ játékával a siker
ilyen arányban is megérdemelt. Góllövõk: Kovács Dániel (5), Kovács Nándor (3).
Április 11-én, vasárnap, hazai pályán ifjúsági és felnõtt csapatunk
Iváncsa csapatát fogadja 14.30 és 16.30 órakor.
Hajrá, Cece!
Pozsár László

Titán-koncert
2010. április 10-én a
sárszentágotai kultúrházban.
Kezdés: 22:30-kor. Belépõ: 600 Ft.
A helyszínen büfé üzemel. Tombola!
A Sárszentágotai Nõi Focicsapat
szeretettel vár
mindenkit!

Bogárd és Vidéke 2010. április 8.
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Pálhalma–Sárszentmiklós 3:1 (1:0)
Pálhalma, 250 nézõ, vezette: Dala Géza.
Pálhalma: Vörös, Szabó G., Sztanó, Salamon, Papp, Rottmann (Pénzes/), Bartha
(Szili), Balaskó, Kóczián, Nagy (Idei),
Tóth. Edzõ: Nagy Zoltán.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Csanaki, Szarka, Szabó L., Emperger, Huber,
Markovics, Vámosi, Berényi, Král. Edzõ:
Masinka László.
Szép eredmény elérését tûztük ki célul a
listavezetõ ellen, melyre okot adott, hogy
hosszú idõ után komplett kezdõvel tudunk
pályára lépni. Pontosabban ezt csak gondoltuk, mivel a mérkõzés elõtt kiderült,
hogy Szabó G.-nek lejárt az orvosi engedélye, így nem játszhatott.
Kifejezetten jó talajú pályán, kellemes labdarúgóidõben kezdõdött a mérkõzés,
melynek során a hazai csapat támadólag
lépett fel, de a 37. percig, Kóczián 18 méteres szabadrúgásáig, amit hihetetlen bravúrral védett Papp, igazi helyzet nem alakult ki.
A 45. percben bekövetkezett minden csapat rémálma: az utolsó percben kapott gól.
Csapatunk egy emberként kapustámadást
reklamált a játékvezetõnél. Vitatkozás

közben a labda Balaskó elé került, aki
nagyszerû helyzetfelismeréssel 28 méterrõl a késõn reagáló Papp Z. asszisztálása
mellett a hálóba lõtt, 1:0.
A gól után a játékvezetõ le is fújta a játékrészt.
A második félidõben szemmel láthatóan
bátrabban játszottunk, melynek következményeként jobban kinyíltunk, és ezt a 68.
percben Nagy D. büntette, aki kilépett a
védõk között, és 10 méterrõl a hálóba lõtt,
2:0.
A 68. percben szabadrúgást kaptunk
ugyanarról a helyrõl, ahonnan Kóczián lövését bravúrral védte Papp, de ekkor Král
tanítani való módon ellõtt szabadrúgását,
mely a jól felállított sorfal fölött ment el,
Vörös nem tudta hárítani, 2:1.
Ezután szemmel láthatóan mindent egy
lapra feltéve támadtunk. Át is vettük a játék irányítását, de gólt nem tudtunk szerezni.
A 86. percben Csanaki elõretört, de labdát
vesztett, és a helyén Kóczián kapott nagyszerû labdát — felnézett, és mértani pontossággal a középen érkezõ Nagy elé
passzolt, aki 8 méterrõl nem hibázott, 3:1.

A Femol-csoport
eredményei

A Roneko-csoport állása

Rácalmás–Szabadegyháza 0-2 (0-0)
Gólszerzõk: Horváth, Rapai. Ifjúsági mérkõzés: 1-1.
Iváncsa–Dég 3-0 (1-0)
Gólszerzõk: Simon, Szabó, Rakvács. Ifjúsági mérkõzés: 2-0.
Adony–Mezõszilas 3-0 (2-0)
Gólszerzõk: Lelkes, Kármán, Král. Ifjúsági mérkõzés: 9-0.
Aba-Sárvíz–Mezõfalva 2-0 (1-0)
Gólszerzõk: Berengyán, Gyuricza. Kiállítva: Bozóki (Mezõfalva). Ifjúsági mérkõzés: 3-3.
Nagyvenyim–Cece 2-2 (0-1)
Gólszerzõk: Varga, Pukánszki, illetve Hegedûs, Szabó. Kiállítva: Gregorich, illetve
Fülöp. Ifjúsági mérkõzés: 1-2.
LMSK–Seregélyes 1-0 (0-0)
Gólszerzõ: Teichel. Ifjúsági mérkõzés: 1-0.
Sárbogárd–Enying 1-1 (1-0)
Gólszerzõk: Szabó, illetve Molnár. Ifjúsági
mérkõzés: 3-4.
Lajoskomárom–Pusztaszabolcs
1-2 (0-0)
Gólszerzõk: Kleiber, illetve
Györök. Ifjúsági mérkõzés: 6-1.

Kovács,

1. Pálhalma
2. Bicske
3. Csákvár
4. Velence
5. Sárszentmiklós
6. Martonvásár
7. Kisláng
8. Dunafém-M.
9. Kápolnásnyék
10. Bakonycsernye
11. Baracs
12. Polgárdi
13. Pusztavám
14. Káloz
15. Pákozd Eudeal
16. Sárosd

19
19
20
19
19
19
20
20
19
20
19
19
19
20
19
20

17
12
13
11
10
9
9
8
6
6
5
4
5
5
5
4

1
4
1
4
3
4
2
3
9
3
5
7
2
1
1
2

1
3
6
4
6
6
9
9
4
11
9
8
12
14
13
14

68-12
38-14
49-27
44-17
34-30
37-20
33-31
32-42
24-34
21-37
24-26
23-40
17-35
26–56
17-47
13-32

52
40
40
37
33
30
29
27
27
21
20
19
17
16
16
14

A Femol-csoport állása
1. Iváncsa

19 16 1 2

66-9

2. Szabadegyháza

19 14 2 3

66-24 44

49

3. Adony

19 13 4 2

54-22 43

4. Aba-Sárvíz

19 12 2 5

35-20 38

5. Sárbogárd

19 10 7 2

39-23 37

6. Pusztaszabolcs

19 10 4 5

42-33 34

7. Mezõfalva

19

9 1 9

46-31 28

8. Dég

19

8

- 11

28-46 24

9. Mezõszilas

20

7 3 10

30-53 24

10. Lajoskomárom

19

6 2 11

38-55 20

11. Seregélyes

18

6 1 12

31-48 19

12. Cece

18

5 4 10

26-50 19

13. Rácalmás

20

5 3 12

23-54 18

14. Enying

19

4 6 9

36-45 18

15. Nagyvenyim

19

3 2 14

28-60 11

16. LMSK

19

3 2 14

24-61 11

A mérkõzés összképét tekintve egyenrangú ellenfelei voltunk a bajnok aspiránsnak,
leszámítva az elsõ játékrészt, amit odaadtunk nekik, mintha megilletõdöttek lettünk volna. Még az is igazságosabb lett volna, ha egy góllal nyernek, mert talán a magasabb szinten szerzett rutin volt a különbség a két csapat között.
Hátul Salamon nagyszerût játszott, meglátásom szerint a mezõny legjobbja volt, míg
Sztanó és Balaskó tanári módon irányított.
Azt hiszem, a futball kedvelõinek a leírt
neveket nem kell megmagyarázni. Többek
között ennyivel volt jobb az ellenfél.
Pálhalmán ki lehet kapni. Ám vereségünk
ellenére küzdeni tudásból jelesre vizsgáztunk, már csak azért is, mert 2:1-nél még
benne volt a meccsben az egyenlítés.
Ifjúsági mérkõzés:
Pálhalma–Sárszentmiklós 1:1.
Ifi csapatunk mind érettebb játékot mutatva hozta döntetlenre a mérkõzést, amit
meg is nyerhettünk volna, ha az egyébként
végig jól játszó és egy büntetõt már értékesítõ Lajtos 11-est nem hibáz.
Szabó Béla

Meghívó
Szeretettel meghívunk
minden kedves természetkedvelõt
a Nagylóki Iringó Tanösvény
bejárására.

Idõpont: 2010. április 24.
(esõ esetén május 15.).
Indulás:
a Nagylóki Tavipalota
Turistaháztól (Petõfi utca).
Nevezés: nagylóki
gyermekeknek 14 éves korig
ingyenes. Diákoknak: 100 Ft.
Felnõtteknek: 200 Ft.
Cél: a Nagylóki Tavipalota
Turistaház. Meglepetés a célban!
A táv: 14 km, 10 ismertetõtáblával.
A túra felénél zsíros kenyér és
ásványvíz várja a természetjárókat,
akik megismerhetik
a Mezõföld tavaszi élõvilágát.
Jelentkezés: 2010. április 20-áig,
telefonon Dobai Teréznél
(06 /30/ 539 4986), vagy
Viniczai Ramónánál
(06 /20/ 515 2751), e-mailben
a loksuli@freemail.hu címen.

12

HITÉLET

2010. április 8. Bogárd és Vidéke

Csak egy nap a sok közül!?
Húsvét szombat. Krisztus Urunk a sírban.
Reggel, mire felébredek, a gyerekek csendesen motoszkálnak, életem párja még békésen szendereg. Süt a nap. Ébredezés
közben arra gondolok, milyen jó lesz ezen
a szép ünnepi napon kirándulni egyet a
családdal, elcsendesedni, és egy kicsit beszélgetni. Óvatosan felkeltem, és a gyerekek lelkes segítségével megterítettem a

elugrasztom… Ám életem párja ekkor közölte, hogy még hátravan a nagy bevásárlás, és majd õ mindent elintéz, nekem csupán takarítanom kell. Míg õ odavolt, két
barátom is telefonált, hogy segítségre van
szükségük. Ekkor lemondva a délutáni sétáról is, megígértem nekik, hogy megyek.
Már a késõi ebédhez készülõdtünk, amikor egy kedves barátom hívott a pónijához,

reggelihez. Éppen mire kész lettem ébredt
fel Kedvesem, és elsorolta, hogy mennyi
házimunka vár ránk a nap során. A délelõtti nagy kirándulás ezzel ugrott, de sebaj, délután is lehet egy kicsit sétálni a kutyával, ha együtt gyorsan elintézzük a takarítást. Ekkor telefonált a munkatársam,
hogy elromlott a hangtechnika a mozgóbolton. Szerencsére van tartalék, gyorsan

ami nem tudott megelleni. Nejem rosszalló megjegyzései ellenére természetesen
azonnal indultam, így az ebéd már jócskán
a délutánba csúszott. Rövid szieszta után
ismét autóba ülve eleget tettem a délelõtti
ígéreteimnek. A kisfiamat magammal vittem, és hogy egy kicsit szórakoztatóbb legyen a munka, földutat választottam a falvak közt. Láttunk is õzikéket, fácánt és kü-

Isten fénylik
a sötétségben
(Szívdobbanások Neked)
Ha éjsötétség dõl a szív tájára,
Vagy elmédnek fényhez szokott földjére,
Az Örök Nap csak visszfényében látszik,
Ha csak a csillagok, a hold fényei...
Vagy felhõk takarják az égi vándort;
Hallgasd, a fülemüle énekel,
Ahogy csak kis motollájából telik.
A Te hangszered összetett kezed,
Ha sötétségben ülsz, dalolj Te is!
2010. március 7-én, Nyugalom napján,
lehetséges viszontagságaidra
Sepsi Andrea

lönféle ragadozó madarakat, kissé kárpótolva ezzel az elmaradt kirándulásért.
A vacsora késõre csúszott, és amikor lefekvés elõtt a gyerekeknek felolvastam a másnapi húsvéti mise olvasmányait, és arról
egy pár gondolatot mondtam a gyerekeknek, életem párja már igen türelmetlen és
ingerült hangon utasított a további
„felesleges idõhúzás” abbahagyására.
Emlékszem, hogy szüleimmel nagypénteken elmentük együtt a szertartásra, majd
átélve Krisztus Urunk szenvedését, szombaton igen csendesen telt a nap. Délután
körbezarándokoltuk a közeli templomokat, és megnéztük a szent sírt. Vacsora
után együtt imádkoztunk. Ez a nap más
volt, mint a többi. Ez a nap nem a bevásárlásról és a takarításról szólt, hanem a hitünk megélésérõl, Krisztus értünk vállalt
haláláról, és rólunk, a családról.
Hová bírjuk még degradálni a legszentebb
ünnepeinket? A keresztény világ legfontosabb ünnepe a húsvét. Ha már ezen a napon is csak a házimunkára és a bevásárlásra vagyunk képesek figyelni, mi lesz a többi
ünneppel? Esetleg karácsonykor, Jézus
születése napján plusz mûszakot vállalunk,
hogy kétezer forinttal többet keressünk?
Vagy pünkösdkor, a Szentlélek eljövetelekor focimeccsre megyünk, és jót verekszünk az ellentábor szurkolóival?
Krisztus Urunk az örökkévalóságból csupán egyetlen napot töltött a sírban, de mi
nem vettük észre, mert éppen takarítottunk…
Dr. Gazdag Tamás

A boldog fa
Amikor a fiú kicsi volt, könnyedén felmászott a fára, megette a gyümölcseit, és
gondtalanul aludt az árnyékában. A fa szerette ezeket az éveket, és boldog volt.
Aztán ahogy a fiú nõtt, egyre kevesebb idõt
töltött a fával.
— Gyere, játsszunk! — mondta a fa, de a
fiatalembert már csak a pénz érdekelte.
— Akkor vedd el az összes gyümölcsömet,
és add el! — ajánlotta fel a fa.
A fiatalember így is tett, és a fa boldog volt.
Hosszú idõ telt el, a fiatalember felnõtt
férfi lett, amikor újra eljött a fához. A fa
mosolygott, ahogy megpillantotta.
— Gyere, beszélgessünk! — javasolta barátságosan.
De a férfi már belefáradt a világ dolgaiba,
teljesen el akart vonulni az emberektõl.
— Vágj ki, és a törzsembõl készíts magadnak egy csónakot, azzal csendes vizekre
evezhetsz! — mondta készségesen a fa.
A férfi így tett, és elutazott. A fa örült, hogy
segíthetett. Bár gyökereivel erõsebben
kellett kapaszkodnia a földbe, boldog volt.

Újra sok évszak telt el, és a fa türelmesen
várt. A férfi öregemberként tért vissza
hozzá. Már nem volt kedve beszélgetni,
már nem érdekelte a pénz, nem kereste az
utazást. Eltékozolt élete végén visszatért
az adakozó fához, mert annak a hûsége
volt egyetlen vigasza. A fa megértõ szeretettel fogadta a fáradt vándort, akivel
együtt öregedett az évek során.
— Nézd, van még egy egész jó csonkom.
Csak ülj le rá, és pihenj! — mondta.
Az öregember leült a mohos törzsre, és
szemébõl néhány könnycsepp hullt a száraz avarra. A fa megértéssel hordozta a
gyönge testet, és boldog volt.
Az Úr Jézus ezt mondta a tanítványainak:
„Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti
barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én
parancsolok nektek” (Jn 15,12-14).
Ch. Swindoll nyomán
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Akikre büszkék vagyunk

Aranyesõ Dégen

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület rendezésében április 1-jén kiállítás nyílt a régi tanácsháza kiállítótermeiben helyi kézmûvesek
munkáiból. A kiállításon megcsodálhattuk Térmeg László népmûvész–fafaragó díszesen faragott, gyönyörû bútorait, Kék István mûvészi faragványait. valamint Czuczai Katalin húsvéti
alkalomhoz illõ, természetes anyagokból készített díszeit.

A kiállítást megnyitotta: dr.
Fülöp Gyula, a Szent István
Király Múzeum nyugalmazott igazgatója.
Mint mindig, most is nagyon
sok érdeklõdõ jött el a kiállítást megtekinteni.
Hargitai Lajos

A sárbogárdi zeneiskola zongora tagozatos gyerekei, Molnárné
Bereczk Hedvig zongoratanár tanítványai minden évben sikerrel
szerepelnek a megyei zongoraversenyen.
Idén tizenegyedik alkalommal rendezték meg a Fejér Megyei
Zongoraversenyt Dégen, a Dr. Kovács Pál Általános Iskola nagytermében. A zsûriben a székesfehérvári Hermann László Zenemûvészeti Szakközépiskola tanárai: Kárpáti
Ágnes és Sándor Zsuzsanna figyelték s minõsítették a versenyzõket.
A sárbogárdiak mind
aranyat kaptak!
Arany oklevéllel díjazták Kiss Zsuzsanna zongorajátékát, aki Papp
Lajos két darabját adta
elõ. Szintén arany minõsítést kapott Gortva Lúcia, aki egy Schubert-darabot játszott. Nagy Patrik Papp Lajos „Mozdony” és Rauly „A törpe” címû gyermekdarabjainak elõadásáért, Bodoki Bernadett Majkapar „Bölcsõdal” címû
darabjáért kapott arany
oklevelet. A Varnyu Lilla által bravúrosan elõadott Mozart: D-moll
fantázia szintén arany
minõsítést kapott. Testvére, Varnyu Péter Muszorgszkij
„Könnycsepp” címû zongoradarabjával aratta a legnagyobb sikert. Elõadására
kiemelt arany minõsítést
kapott.
Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítõ tanáruknak, Hédi néninek is!

Hargitai Lajos
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA
RECEPTJEI
Sonkakocsonya
Hozzávalók: 60 dkg fõtt sonka, 2 gerezd fokhagyma, 2 dl
száraz fehérbor, 5 ek. zselatin, 1 kk. cukor, bors, 30 dkg
juhtúró, 2 ek. torma.
A fõtt sonkát vékony szeletekre vágjuk. 4 dl vizet forralunk,
beleöntjük a bort, belekeverjük a zselatint és a cukrot, majd
hûlni hagyjuk. A juhtúrót összekeverjük a zúzott fokhagymával, kevés borssal. Egy formát kibélelünk fóliával. A kihûlt aszpik egyharmadát a formába töltjük, rákenjük a fele túrókrémet, s rátesszük a fele sonkát. Leöntjük a maradék aszpik felével. Befedjük a túró másik felével és a sonkával, majd az utolsó
réteg aszpikkal. Kb. 12 órát kell hûteni, utána kiborítjuk a formából, s szeletelve, tormával kínáljuk. (A mûveletek elvégzése
közben többször tegyük be pár percre a hûtõbe.)

Tojáskrém
Hozzávalók 4 személyre: 10 db tojás, 3 evõkanál margarin
(csészés), 1-2 ek. csemege Piros Arany (ízlés szerint csípõs is
lehet), ízlés szerint só.
A 10 db tojást keményre fõzzük. Egy keverõtálba beletesszük a
margarint, és a tojásokat sajtreszelõn jó forrón ráreszeljük,
hogy a margarin megolvadjon. Beletesszük a Piros Aranyat, jól
összekeverjük, és már tálalhatjuk is! Friss kenyérrel, vagy pirítóssal tálaljuk.

Gombával töltött tojás
Hozzávalók: 8 tojás, 30 dkg erdei gomba, tej (a besamelhez: 1
dkg vaj, 1 dkg liszt, 1 dl tej), 1 dl tejföl, 2 evõkanál liszt.
A keményre fõzött tojásokat kettévágjuk és a sárgájukat óvatosan kivesszük, majd áttörjük. A hozzávalókból elkészítjük a
besamelt, elkeverjük a tojássárgával, a pirított gomba felével
és annyi tejjel, hogy egy lágy tölteléket kapjunk. A fél tojásokat
ezzel a masszával púposan megtöltjük és egy tûzálló tálba rakjuk. A maradék gombát liszttel megszórjuk, kissé megpirítjuk,
kevés vizet és a tejfölt hozzáadva összefõzzük. Leöntjük vele a
töltött tojásokat.

Paradicsomos kígyó
Hozzávalók: 1 doboz mélyhûtött leveles tészta felengedve, 1
nagyobb doboz sûrített paradicsom, 3 evõkanál krémsajt, 1
csipet szárított oregano, 10 dkg sajt, reszelve, 2 gerezd fokhagyma, 1 db tojás, só és frissen õrölt bors.
A sûrített paradicsomot egy keverõtálba tesszük, hozzákanalazzuk a krémsajtot, megízesítjük a morzsolt oreganoval, végül
belereszeljük a fokhagymagerezdeket is. Ízlés szerint sózzuk,
borsozzuk, végül az egészet alaposan összekeverjük. Fogjuk a
felengedett leveles tésztát, és kb. fél centi vastagra kinyújtjuk.
A paradicsomos krémet rákenjük úgy, hogy a tészta széleibõl
kb. 2 centis csíkot üresen hagyunk. Ezután az egészet meghintjük a reszelt sajttal, végül ezt a paradicsomos–sajtos tésztát jó
szorosan feltekerjük. Jó ujjnyi vastag szeletekre vágjuk a tekercset, majd a paradicsomos kígyókat 6-7 centis távolságban
egymás mellé helyezzük az elõzõleg sütõpapírral leborított
tepsiben. Mikor már mindegyik kígyó a tepsiben ücsörög, felverjük a tojást, és egy kenõecset segítségével jó alaposan (a tekercsek oldalán és tetején egyaránt) elkenjük a tojást. 200 fokon 15 perc alatt aranybarnára sülnek.
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ÁPRILISI LEVÉL
Te tizenhét éves vagy, a jelenleg nálunk érvényes politikai berendezkedés húszéves. Te ifjú vagy és szép vagy, a politikai rendszerünk, úgy látszik, elöregedett, csúnya bibircsókok nõttek az arcán.
Mikor a gimnáziumotokban felmérést készítettek a diákság politikai tájékozottságáról, elég vegyes lett a kép. Te a legokosabbak
közé tartozol az osztályban, de volt olyan kérdés a kérdõíven,
amelyre nem tudtál válaszolni. Nem sikerült felsorolnod a rendszerváltás óta hatalmon volt kormányokat, tehát Antall József
(Boros Péter), Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyesi Péter,
Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon miniszterelnökségét. Hátrálva az idõben te megálltál Gyurcsánynál. Azóta van politikai értelemben vett tájékozódásod, amióta ez a Ferenc zengedezte
szinte naponta egzaltált, hadonászó beszédeit. Nem csodálom,
hogy te és a kortársaid undorodtok ettõl a világtól, hiszen épp a
legmocskosabb idõbõl kaptatok ízelítõt, amikor a hazugság volt a
politika anyanyelve, és a lopás tûnt a vezetõ politikusok legfõbb
tevékenységi formájának. És úgy látszik, mindent beborít egy
nagy hálózat, a „kéz kezet mos” összefonódás, a klikkek, maffiák,
az összekacsintó közpénz-bezsebelések. Bizony, a bibircsókok!
Az évei szerint még fiatal demokrácia ráncos, ragyás képû
vénasszonynak látszik, fiatalos tetterõ és lobogás helyett cinizmus, unottság, öregemberes mogorvaság jellemzi. Emiatt kicsit
utáltok minden politikust.
Nem csodálom, hogy így van. A fiatal lélek undorodik a felnõttek
hazudozásaitól, haszonlesésétõl, veszekedéseitõl. Neki eszményei vannak, és amit maga körül lát, az minden, csak nem eszményi. És az a legkellemetlenebb számotokra, hogy ez a berendezkedés megváltoztathatatlannak látszik, áttörhetetlen fal veszi körül,
öröknek és megjavíthatatlannak érzitek. Attól tartok, hogy sok fiatalnak esze ágában sem lesz vasárnap, április 11-én valami elfogadhatóbb ruhát felvenni, és elcammogni a szavazóhelyiségbe,
ott papírokra kereszteket rajzolgatni, és a választási bizottság fürkészõ tekintete, esetleg hamis mosolya kereszttüzében bedobni a
borítékba zárt szavazócédulát egy ládába. Minek? Úgysem változik semmi!
Ez a fásultság nem a ti hibátok. Magyarországon kis megszakításokkal hatvan éve tart. Volt néhány napos megszakítás 1956-ban,
és pár éves megszakítás 1989-tõl. Ebben a két idõszakban átjárta a
társadalmat egy elektromos energia, egy fiatalos lelkület, a nép
kezdett hinni. Az elsõ alkalommal idegen tankok és hazai akasztófák vetettek véget ennek a csodás idõszaknak, a 90-es években
tankok és akasztófák nélkül, zajtalanul tért vissza õfelsége, a fásultság. Leginkább titeket, tizennyolc év körülieket öleli most át
ez a vén kísértet. Az öregek nagyon jól ismerik, mert nem valami
újszerû lelkiállapot ez. A szovjet kényszermunkatáborok voltak a
tenyésztelepei, Ivan Gyenyiszovics szibériai fogoly és több millió
társa szervezetében uralkodott el. Magyarországon még most is
szedi az áldozatait, bibircsókossá teszi fiatal demokráciánk arcát.
Talán eljött az ideje kigyógyulni. Talán. A fiataloktól függ leginkább. Ha mernek lélekben is fiatalokká válni.
(L. A.)

Heti idõjárás
Pénteken az esti órákban egy gyenge frontrendszer érkezésére
számíthatunk. Az Észak-Európa felett kialakuló anticiklon
délkeleti peremén néhány fokkal hûvösebb, váltakozó nedvességtartamú léghullámok áramlanak térségünkbe. A hétvégén
ezért a megélénkülõ szél mellett a gyakran megnövekvõ felhõzetbõl többfelé várható esõ, záporesõ. Csak a jövõ hét elején
nyugodhat meg újra idõjárásunk. A pénteki napot követõen
néhány fokos lehûlés következik be, néhány napig alig mérhetünk 15 foknál magasabb csúcshõmérsékletet, és a hajnalok is
hûvösek lesznek, különösen hétfõn reggel lehet kisebb fagy.
www.metnet.hu

Bogárd és Vidéke 2010. április 8.

GYEREKSAROK

15

A kiskanász meg a farkas
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyen is túl, ahol a kis
kurta farkú malac túr, volt egy kanászgyerek. Ez a kanászgyerek az erdõ szélén lakott, s
egy este, mikor éppen lefeküdt, az ajtóra jött egy farkas, s beszólt neki:
— Kis kanász, ereszd be a fejemet!
— Nem eresztem én — mondotta a kis kanász —, mert megeszel!
— Ne félj, kis kanász, csak egy kicsit melegedni akarok!
A kis kanász kinyitotta az ajtót annyira, hogy a farkas bedughatta a fejét.
Akkor meg arra kérte a kis kanászt:

1905. április 11-én született József Attila. 1964-tõl minden évben e napon
ünnepeljük a költészet napját. Mi az
alábbi verssel emlékezünk meg jeles
költõnkrõl.

József Attila:
Szeretném, ha vadalmafa lennék!
Szeretném, ha vadalmafa lennék!
Terebélyes vadalmafa;
S hogy testembõl jóllakhatna
Minden éhezõ kis gyermek
Árnyaimmal betakarva.

— Kis kanász, ereszd be a derekamat is!
— Nem merem, mert megeszel!
— Ne félj, kis kanász, csak melegedni akarok!
A kis kanász jobban kinyitotta az ajtót, beeresztette a farkasnak a derekát is.
— Jaj, de jó meleg van! — mondotta a farkas. — Ereszd be, kis kanász, a farkamat is,
hadd melegedjék az is!
Gondolta a kis kanász: ha már bent van a feje, s a dereka, hadd legyen benn a farka is, s
beeresztette a farkast egészen.
A farkas mindjárt letelepedett a kemence mellé, s mondta:
— Kis kanász, adj kenyeret s szalonnát! Adott neki kenyeret s szalonnát.
Hanem mikor a farkas elszundított a jó vacsora után, meggondolta a dolgot a kis kanász:
ha fölébred, még õt is megeszi — hirtelen egy fazék vizet forralt, s kiment a házból, s az
ablakon keresztül úgy leforrázta a farkast, hogy a fejérõl egyszeriben lesuvadt a szõr. Azzal a kis kanász nagy hirtelen felmászott egy fára.
Nagyot ordított a farkas, kiszaladt a házból, felordította az erdõt, s egy szempillantás
alatt összecsõdült három híján száz farkas, hogy zengett, zúgott belé az erdõ.
Aztán odament a fa alá a három híján száz farkas, s egymás feje tetejére állott, hogy a kis
kanászt levegyék a fáról. De a három híján száz farkas nem érte fel a kanászt. Erre elkezdtek ordítani, s még jött három farkas, s azok felállottak a három híján száz farkas feje
tetejére.
No, kis kanász! Most mit csinálsz? Vége az életednek!
Õ bizony egyet gondolt, s elkezdett kiabálni torkaszakadtából:
— Forró vizet a kopasznak! Forró vizet a kopasznak!
Hej, megijedt a kopasz farkas, kiugrott az egy híján száz farkas alól, s az egy híján száz farkas úgy lehuppant, hogy egyszeribe megdöglött valamennyi.
A kopasz farkas elszaladt világgá, az egy híján száz farkas bõrét meg lenyúzta a kis kanász, s eladta a vásáron jó pénzért.
Ha a kis kanász az egy híján száz farkas bõrét el nem adta volna, az én mesém is tovább
tartott volna.
Forrás: internet.

Szeretném, ha vadalmafa lennék
S minden egyes árva gyermek,
Ha keserû könnye pereg,
Felkeresné s könnyeivel
Öntözné meg a tövemet.
Szeretném, ha vadalmafa lennék,
Mi ha majd egykor kiszárad
És a tél apó kivágat,
Lángjaival felszárítná
Könnyeit a bús árváknak.
S ha csakugyan vadalmafa lennék,
Volna öröm a földön és
Sehol semmi bú, szenvedés
S a mosolygó fejeket nem
Bántaná az elköltözés.
1921. április 12.

Megfejtés
1. Sopron
2. tavasz, tojás, nyuszi, ibolya
3. Zöld erdõben jártam,
Kék ibolyát láttam,
El akart hervadni,
Szabad-e locsolni?

Helyes megfejtést küldött be
és egyben a nyertes is:
GAZSÓ ANNA
Sárbogárd, Posta u. 5.
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Április 10., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Magyar népmesék 8.30 Bob, a mester 9.05 Thomas és barátai 9.30 A kis
Amadeus – Az ifjú Mozart kalandjai 9.50 Clic és Kat 10.05 Inami 10.25 Vízi duma
10.30 Ötös fogat 11.00 Teknõc a láthatáron 11.30 Delta 12.00 Hírek 12.05 Út
Dél-Afrikába 12.40 Egészség ABC 13.10 Nõi szemmel 13.40 Fogadóóra 14.10
Pro Natura: Televíziósok a természetért 15.00 Hogy volt!? – Válogatás 16.20
Ködszúrkálók: Vers-színház az egész 16.50 Meseautóban – Gózon Gyula 18.10
Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Szerencseszombat – a Luxor, az
ötöslottó és a Joker sorsolása 20.40 Ketten 22.20 Hírek 22.30 Lemming 0.40
Charles Bukowski – Így születtél, ebbe születtél 1.35 Koncertek az A38 hajón
2.25 Idõkerék: Binche városa
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek 10.00 A fantasztikus négyes 10.25 Játék 11.25 A dadus 12.00 Híradó 12.10 Autómánia
12.50 Kung-fu 13.45 A dadus 14.15 Tengeri õrjárat 15.25 Viharok vihara 18.30
Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Kutyafuttában 21.35 300 23.50 Viasztestek
1.50 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2-matiné 9.45 Mókás állatvilág 10.15
Szurikáták udvarháza 10.45 Doktorológia Leslie Nielsen módra 11.15 Babavilág
11.45 A láthatatlan ember 12.40 A kiválasztott – Az amerikai látnok 13.35 Bajnokok Ligája magazin 14.05 Rejtélyek kalandorai 15.05 Doktorok: Együtt mindenkiért 16.05 Airport 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 Love Guru 21.10 A skorpiókirály 2.: Harcos születik 23.20 A bûn állomásai 1.10 EZO.TV 2.00 Kalandjárat
2.25 Teleshop 3.25 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 13.05 Rádiószínház 14.04 Világóra 14.35
G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04
Idõt kérek 17.04 Jelenlét – Romák és a közélet 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58
Zene 20.05 Rádiószínház 21.40 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 11., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 „Így szól az Úr!” 9.15 Katolikus krónika 9.40
Világi apostolok 10.05 A sokszínû vallás 10.20 Evangélikus magazin 10.45 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.50 Fordulópont 11.05 Mai hitvallások 11.30 Magyar
baptista közösségek Amerikában 12.00 Hírek 12.10 Szeredy Krisztina énekel
12.40 Mert színésznek születtem.. 13.10 Hogy volt!? – Válogatás 15.10 Hírek
15.20 Az aranyrózsa barlangja 16.50 Hírek 17.00 Ködszúrkálók: Vers-színház az
egész 17.30 Panoráma 18.00 Magyarország története 18.30 Híradó 18.55 Magyarország választ 2010 23.05 Hírek 23.15 Kultúrház 0.10 Innováció az emberért
0.40 TS – Motorsport 1.10 Magyarország története 1.40 Az utókor ítélete 2.10
Panoráma
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Játék 11.35
Menetrend 12.00 Híradó 12.05 A dadus 12.35 Magyar autósport-magazin 12.50
Forma-1 magazin 13.15 Red Bull Air Race 13.55 Tuti gimi 14.45 Divatdiktátorok
15.45 Õslények kalandorai 16.50 Gyagyás nyomozás 18.30 Híradó 18.55 Választás 2010 19.15 Garfield 20.50 Választás 2010 23.10 Femme Fatale 1.20
Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a földrõl 6.45 TV2-matiné 9.30 Nagy
vagy! 10.25 Világszám 10.55 Két testõr 11.25 Stahl konyhája 11.55 Kalandjárat
12.25 Borkultusz 12.55 Száguldó vipera 13.55 Célkeresztben 14.50 Baywatch
Hawaii 15.50 Álomgyári feleség 16.45 Kaszakõ 18.30 Tények 19.00 Választás
2010 22.40 Frizbi Hajdú Péterrel 23.40 Elsõszámú ellenségem 0.40 Köszönjük,
hogy rágyújtott! 2.15 EZO.TV 3.05 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Rózsa és Ibolya 9.05 Rádiószínház 10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 11.37 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 18.55 Választás 2010

Április 12., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Szigetek ismeretlen tájakon 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin 14.05 Domovina 14.40 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bûvöletében 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Kékfény 21.00 Hétfõ este 21.30 Halálos ölelés 23.15 Hírek 23.20 Memento 23.30
Teadélután 0.35 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.15 Cowboy mindhalálig 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40
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Barátok közt 21.20 Gyõzike 22.20 Showder Klub 23.30 Poker After Dark 2009
0.30 Reflektor 0.45 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.35 Teleshop 11.40 Kebab kapcsolat
13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.20 Hegylakó 16.20 Bûbájos boszorkák 17.25 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.15 Aktív 20.50 Jóban-Rosszban
21.20 NCIS 22.25 Gyilkos számok 23.25 Kutyaszorítóban 0.25 Tények este 0.55
Válságstáb 1.25 EZO.TV 2.15 Az ellenségem ellensége 3.45 Magellán 4.10
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 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 20.30 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

Április 13., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kékfény 10.00 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55
Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.40 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bûvöletében 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Önök kérték!
21.00 Kedd este 21.30 Szilánkos képek 23.00 Hírek 23.05 Memento 23.20
Teadélután 0.20 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.20 Hóbarát 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 A mentalista 22.20 A Grace klinika 23.20 XXI. század – A legendák velünk
élnek 23.55 Reflektor 0.10 Halálos hétvége
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.35 Everest – A hegyek fogságában 13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.20 Hegylakó 16.20 Bûbájos boszorkák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.00 Mr. és Mrs. 20.15 Aktív 20.50
Jóban-Rosszban 21.20 A fenevad gyomrában 23.05 A médium 0.05 Tények este
0.35 EZO.TV 1.25 A fény ösvényei 3.00 Babavilág 3.25 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.28 Zene 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10
Éjszaka

Április 14., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 10.00 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
12.55 Szomszédok 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Kormányváró 15.05 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bûvöletében 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Yorkshire-i szívügyek 21.00 Szerda este 21.30 Szilánkos képek
23.05 Hírek 23.10 Memento 23.20 Teadélután 0.20 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.35 Az öreg hölgy és a testõr 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 Élve vagy halva 23.10 Halálos árnyak 1.10 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.15 Teleshop 11.20 451 fok Fahrenheit 13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.20 Hegylakó 16.20 Bûbájos boszorkák 17.25
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.15 Aktív 20.50
Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.25 Született feleségek 23.25 Szellemekkel suttogó 0.25 Tények este 0.55 EZO.TV 1.45 Halál a szerelem árnyékában
3.15 Két testõr 3.40 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 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 20.22 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 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Április 15., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
10.00 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Slovenski utrinki 14.05 Roma fórum 14.40 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bûvöletében 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Üdítõ 21.00 Csütörtök este 21.30 Joanne Kilbourn rejtélyei: Gyilkos tavasz 23.05 Hírek 23.10
Memento 23.20 Teadélután 0.20 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.25 My Girl 2. – Az elsõ igazi kaland 16.20 Rubi, az elbûvölõ
szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 Legyen Ön is milliomos 22.55 Házon kívül 23.25 Európai idõ 23.45 Alias 0.40 Reflektor 0.55 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.25 Teleshop 11.30 Mezítlábas
szerelem 13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.20 Hegylakó 16.20 Bûbájos boszorkák
17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.15 Aktív 20.50
Jóban-Rosszban 21.20 Csupasz pisztoly 22.55 Pokerstars.hu 23.55 Tények este
0.25 EZO.TV 1.15 Painkiller Jane 2.05 GSG 9 – Az elit kommandó 2.55 Segíts
magadon! 3.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Versek 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 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 20.24 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 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 16., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Wagner 10.00 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55
Szomszédok 13.35 Körzeti magazin 14.40 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bûvöletében 18.40 McLeod
lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 A Holokauszt áldozatainak emlékére
21.00 Péntek este 21.40 Rosemary gyermeke 0.00 Hírek 0.05 Memento 0.15
Teadélután 1.15 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.45 Strandszerelem 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: A helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 0.25 Reflektor 0.40 Itthon
1.00 Odaát 1.50 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.40 Teleshop 11.45 Sárkánydinasztia 13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.20 Hegylakó 16.20 Bûbájos boszorkák 17.25
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.15 Aktív 20.50
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.25 A férjem védelmében 23.25 Gyilkos körök
0.25 Tények este 0.55 EZO.TV 1.45 Csillagközi romboló 3.25 Alexandra pódium
3.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.05 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 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 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az EMW hálózatán a C7-es csatornán,
a 189,25 MHz-es frekvencián.
Április 10., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Futball:
S.bogárd–Enying (100’), Cece–Aba (100’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Interjú a Huszics házaspárral (ism.) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
Hastáncfesztivál (50’), Vadászkiállítás (20’), Cecei mesemondóverseny
(40’), Violin-találkozó (50’)
Április 11., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Interjú a Huszics házaspárral (ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 A Sebõ együttes koncertje (80’)
19.00 Heti híradó 20.00 Református húsvét (50’), Muzsika nyári csillagok
alatt (52’)
Április 12., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Hastáncfesztivál (50’), Vadászkiállítás (20’), Cecei mesemondóverseny (40’), Violin-találkozó (50’)
13.00 Heti híradó 15.00 Futball: S.bogárd–Enying (100’), Cece–Aba (100’)
19.00 Heti híradó 20.00 Németh Krisztina elõadása a sárbogárdi zsidóságról
Április 13., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Református húsvét (50’), Muzsika nyári csillagok alatt (52’) 13.00 Heti híradó 15.00 Németh Krisztina
elõadása a sárbogárdi zsidóságról 19.00 Heti híradó 20.00 Testületi ülés
Április 14., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó 15.00 Zongorás sikerek (20’), Esetkocsi-átadás (20’), Interjú Jehova
Tanúival (40’), 25 éves Pávakör (ism.) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle
20.00 Futball: Cece–Iváncsa
Április 15., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Futball:
Cece–Iváncsa 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Testületi ülés 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Református húsvét (50’), Muzsika nyári csillagok
alatt (52’)
Április 16. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Zongorás sikerek
(20’), Esetkocsi-átadás (20’), Interjú Jehova Tanúival (40’), 25 éves Pávakör (ism.) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Református húsvét (50’), Muzsika nyári csillagok alatt (52’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Testületi
ülés
***
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 képújság futószövegében 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. Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06
(40) 416 000, TV Network EMW Kft. — 1289.

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 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, 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, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig.
Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük
esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez
vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem
ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve
megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft,
negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
ADY-LAKÓTELEPEN
egyedi gázfûtéses, FELÚJÍTOTT,
3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602
ÓRA-ÉKSZER!
Karórák, faliórák, ébresztõórák,
órajavítás.
Arany- és ezüstékszerek,
ékszerkészítés, ékszerjavítás,
törtarany-felvásárlás.
SÁRBOGÁRD, ADY E. ÚT 89.
Kétszintes CSALÁDI HÁZ
Sárbogárd, Alapi úton ELADÓ.
06 30 473 3669
Az SZTK-ból a
FOGÁSZATI RENDELÉS
a József A. u. 17/a. szám alá
KÖLTÖZIK április 10-étõl.
06 30 363 1565
2,5 szobás CSALÁDI HÁZ
Sárszentmiklóson eladó.
06 70 205 6689

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Eladó újszerû állapotban egy Clarion DB 238R típusú 4 x 51 W-os CD-s autórádió, illetve egy alig
használt, szép állapotban lévõ Padovano Parma,
45-ös munkavédelmi félcipõ. A szabványoknak
megfelelõ, kívül-belül valódi bõr. Telefon: 06
(30) 386 4133.
Redõnyök: 06 (30) 507 3344.
Betonkeverõ, levegõkompresszor eladó. 06
(20) 594 6204. (2314938)
Hízók eladók! 06 (20) 367 2785. (276110)
Két éves, törzskönyvezett, játékos kan dalmata
kutya gazdit keres. Telefon: 06 (20) 923 8664.
Sárbogárd központjában 50 m2-es, 4. emeleti,
részben felújított panel lakás eladó. Telefon: 06
(30) 916 2373. (276109)
Csendes, precíz, leinformálható hölgyet keresünk heti 1 vagy 2-szeri háztartási munkára. 06
(30) 242 8698. (276201)
Mézfutár! Termelõi mézet üvegezve, vagy kívánság szerinti kiszerelésben Sárbogárd területén házhoz szállítunk. Telefon: 06 (30) 380 7206.
Németjuhász kölykök eladók. 06 (30) 916
5891. (231443)
Kettõs hasznosítású vörös, elõnevelt csirke
kapható. Cece, Hunyadi u. 12. (Szabóék, temetõnél) 06 (25) 234 137.
Árpád-lakótelepen albérlet kiadó. 06 (30) 685
3770. (276082)

2010. április 8. Bogárd és Vidéke

Minden nap
8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
Kisméretû üzlethelyiség vagy irodahelyiség kiadó az üzletközpontban. 06 (30) 2099 371.
Parasztház eladó a központban Alapon. Érdeklõdni: 06 (30) 346 4524.
Nagyvirágú százszorszép, törökszegfû, többféle
évelõ virágpalánta kapható Sárbogárd, Tinódi u.
21. (276234)
Árpád-lakótelepen háromszobás felújított földszinti lakás, ugyanitt garázs eladó. 06 (30) 645
7124. (276233)
Sárbogárd, Szent István utcában sátortetõs
családi ház eladó. 06 (25) 461 078. (276235)
Sütnivaló csirke kapható. Tinódi u. 52. Ötöt fizet, hatot vihet! Elõnevelt TETRA-H csirke elõjegyeztethetõ május 7-ére, 8-ára. 06 (30) 384
2294. (276236)
Fagylaltárust keresek. 06 (20) 254 0399. (276237)
Családi házamat elcserélném sárbogárdi földszinti vagy elsõ emeleti lakásra. 06 (75)
339 008, 06 (20) 993 0244.
Április 13-án kedden nyit a Csendes fagyizó.
Várjuk kedves vendégeinket!

A MENTÕSÖK KÉRIK
A mentõsök tapasztalták, hogy közlekedési baleseteknél a legtöbb sérültnek van mobiltelefonja. Olyan sérülteknél, akikkel nem lehet kommunikálni, a segítségükre sietõk nem tudják, hogy a telefon hosszú címlistájából kit értesítsenek. Ezért a mentõápolók és
mentõorvosok azt javasolták, hogy a szükség esetén értesítendõ személy adatait mindenki ugyanazon megjelölés alatt adja meg.
A nemzetközileg elismert megjelölés: ICE (= In Case of Emergency = „vész esetén”).
E név alatt annak a személynek a telefonszámát kell megadni, akit vészhelyzetben, szükség esetén a rendõrségnek, mentõknek, tûzoltóknak fel kell hívni.
Ha több ilyen személyt szeretne megadni, az a következõképpen lehetséges: ICE1, ICE2, ICE3 stb.
Könnyû megcsinálni, nem kerül semmibe, és vész, baleset esetén nagy segítség lehet!
Javasoljuk ezen információ megosztását a családtagokkal, ismerõsökkel is!

Bogárd és Vidéke 2010. április 8.
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Születésnapi köszöntõ

Gondolkodjunk!
A várakozásokkal ellentétben most nem
foglalkozom a választásokkal. Miért?
Mert akik a mai napig nem értették meg,
milyen fontos, hogy elmenjenek szavazni
(akárkire), azokról a személyekrõl társadalmi szinten le kell mondanunk, értéktelen koloncok a közélet nyakában.
Õk azok, akik többnyire — más dolguk
nem lévén — rendszeresen és feleslegesen
orvoshoz, kórházba járnak, lehetõleg ingyen tanulni akarnak, jó esetben életfogytig tartó „alkalmazotti” munkahelyet szeretnének, vagy egész életükön keresztül
folyósított segélyt óhajtanának. Sõt, majd
öregségükre — „kiválasztottan”, negyvenévesen, vagy rossz esetben hetvenévesen
— nyugdíjat, vagy szociális intézményben
öregkori ellátást is szeretnének, ápolókkal
és rendszeres orvosi felügyelettel, lehetõleg azt is kedvezményesen.
Na, ez az idõ (választások ide, vagy oda) lejárt!
Tapasztalataim szerint egyre több ember
van, aki felfogja az én brutálisan megfogalmazott mondatom értelmét: „aki nem tud,
vagy nem akar magáról gondoskodni, éhen
fog dögleni”! Az állam olyan szinten „elásta” magát az adósságokkal, hogy bárki vezeti, nem lesz alkalma az állampolgárokról
személy szerint gondoskodni. Lehet ezt
várni, de nem érdemes, mert, ugye, a szocializmus elméletileg 20 éve megszûnt, és 20
év egyeseknek nem volt elég, hogy felfogják: már kapitalizmus van.
Elképesztõ: nap mint nap szembesülök a
pénzügyi tudatlanság különbözõ fokozataival, és nemcsak a képzetlen személyek
esetében, hanem az állítólag iskolázottak
esetében is.
Sokszor nem tudom eldönteni, hol kellene
kezdeni a rendteremtést. Az a baj, hogy
úgy tûnik, nagyon sokaknak nincs egy biztos pont, minden és mindenki bizonytalan.
Sokak kérdése: mikor leszünk biztonságban? Válasz a részemrõl: még én sem tudom. Szavazzunk!
Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szeretették, hogy

KERTÉSZ ISTVÁNNÉ
(Gizi néni)
Sárbogárd, Dózsa Gy. u. 12. szám
alatti lakos
életének 79. évében elhunyt.
Temetése a töbörzsöki temetõben
2010. április 9-én 15 órakor lesz.
Gyászoló család

Huber Józsefnét, aki 1920. április 5-én született, vasárnap köszöntötte 90. születésnapja alkalmából nyolc gyermeke, 21 unokája, 18 dédunokája, a menyek, võk és a
szélesebb család, valamint kedves barátnéi. Több mint hetvenen gyûltek össze a
jeles alkalomra Sárszentmiklóson a Vezér
utcai szülõi háznál. Sátrat állítottak az udvaron, hogy sok vendég elférjen. Míg égett
a tortán a fáklya, közösen énekelték az ismert köszöntõ dalt: „Boldog, boldog születésnapot...” A kis dédunoka aztán frissen
odaszaladt a dédi segítségére, és mindenki
derültségére maga fújta el a gyertyákat.
Azokat újra aztán újra meggyújtva Huber
néni maga is elfújta a 90-es számot formázó gyertyákat.
Készült közös fénykép is e jeles alkalomból
a nagy családról.

Szeretettel köszöntjük mi is Huber nénit, s
kívánunk neki sok boldogságot gyermekei,
unokái, dédunokái körében!
Hargitai Lajos

A húsvéti „ügyelet”
Húsvétkor vendégeink voltak. Több mint
félezer kilométerrõl jöttek. Vasárnap élettársam lánya (aki egyébként gyakorló
anya) jelezte, hogy a havi ciklusa egy héttel
elõbb jelentkezett a vártnál. Elõször a benzinkúton próbáltuk beszerezni a szükséges
higiéniai eszközt, ám nem jártunk sikerrel,
ezért elmentünk az ügyeletes gyógyszertárba.
7.47 volt. Azonnal megnyomtam a jelzõcsengõt. Miután nem jött válasz, arra gondoltam, hogy az ablaknál van gyógyszerkiadás. Odamentem hát, de nem láttam senkit. Ismét az ajtóhoz mentem, és megnyomtam a csengõt. Ekkor 7.50-7.52 lehetett. Mire visszafordultam, és ismét az ablakhoz mentem, egy férfi kiszólt, hogy ne
csengessek annyit; nem látom, hogy az
ügyelet 8 órakor kezdõdik? Én bevallottam, hogy nem olvastam el egy táblát sem
az ajtón. Közben a férfi eléggé nyers hangnemben beszélt velem a csengetés miatt.
Én visszakérdeztem: ha csak most érkezett, honnan tudja, mennyit nyomkodtam
a csengõt? Erre azt mondta: „Tudja mit,
menjen a p…ba, majd 8 órakor kiszolgálom!” Azzal behajtotta az ablakot.

Ekkor már 1-2 perc volt csak 8 óráig. Amikor a férfi ismét megjelent, a társaságomban lévõ hölgyet udvariasan kiszolgálta,
majd kérdésemre megjegyezte, hogy
szombat este 22.00-tõl vasárnap reggel
8.00-ig nem is volt ügyeletes gyógyszertár
Sárbogárdon.
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ezután már békülékenyebb hangnemben
folyt a társalgás, de a véleményemet elmondtam a férfinek.
Amikor eljöttünk onnan, az utca túloldalán egy hölgy odaszólt, hogy jól tettem,
amikor rendreutasítottam a gyógyszerészt,
aki egyébként a gyógyszertár fõnöke.
Egy-két dolog azért gondolkodóba ejtett:
tényleg nem volt estétõl vasárnap reggelig
gyógyszertári ügyelet Sárbogárdon? Lehet, hogy 6 percet „tévedtem”, de azt ilyen
stílusban kell közölni velem?
Egy dolog biztos: legközelebb ebben a
gyógyszertárban nem váltok ki gyógyszert.
Kívánom a többi vevõnek, hogy hasonló
atrocitásba ne legyen részük, az ott dolgozóknak pedig további jó munkát, jó egészséget, és sok sikert kívánok!
Név és cím a szerkesztõségben

