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Zarándoklat Csíksomlyóba

Gratulálunk

2004-ben, a kettõs állampolgársággal kapcsolatos szavazás eredménye okán egy szolidaritási feltámadási keresztet indított útjára a Zamárdi Katolikus Egyházközség. E zarándoklatot második alkalommal sikerült a Mezõföldre elhozni, ami nagy büszkeség. Tavaly
a sárbogárd–sárszentmiklósi katolikus templom volt a keresztút állomása, most pedig
Alap. (Írás a 3. oldalon.)

A Fejér Megyei Diáknapokon Varnyu
Lilla zongorajátékával ezüst minõsítést
kapott. Gortva Dániel Vivaldi G-moll
hegedûversenyének 2. tételével mutatkozott be, s ezzel arany minõsítést ért el.

Németh
Lászlóemléknap
Mezõszilason

Múlt héten a zeneiskolában kerestem fel
Hédi néni tanítványait. Ez alkalommal
felvettük a díjnyertes hegedûversenyt, s
utána Hédi néni Danival egy hegedûduóval is bemutatkozott.

Írás a 2. oldalon.

Kistérségi fesztivál Alapon
Az idén 131 produkcióval jelentkeztek a fesztiválra. Itt megmutathatták tehetségüket az
amatõr együttesek, hangszeres szólisták, énekesek, versmondók. (Írás a 13. oldalon.)

Ezúton is gratulálunk Lillának és Daninak a sikeres szerepléshez!
Hargitai Lajos
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Németh László-emléknap Mezõszilason
Vasárnap délután került megrendezésre
Mezõszilas egyik szép hagyománya, a Németh László-emléknap, az író nevét viselõ
általános iskola valamint baráti kör szervezésében, a tornateremben.
Elgondolkodtató mottót választottak az
eseménynek az Iszony címû mû sorai közül: „Az emberek viszonyát nem az szabja
meg, hogy mit érnek, hanem hogy mit
akarnak egymás életében.”

Akár úgy is folytathatnánk e gondolatot,
hogy egy ember „értékét” az adja, mennyire él benne egy közösségben, mennyit ad a
maga szellemi, lelki és más kincseibõl mások, a közösség javára, épülésére.

A Németh László
Baráti Kör nevében
Borza Vilma titkár
köszöntötte az egybegyûlteket, s konferálta a rendezvényt.
Bánffy György színmûvész lebilincselõen beszélt Németh
Lászlóhoz kötõdõ
személyes emlékeirõl, színészszemmel
ecsetelve azt az idõszakot, amikor a tiszNémeth László kincse az emlékét ápoló
mezõszilasiak révén öröklõdik apáról fiúra, anyáról leányra — mint a tûz parazsa,
ami nélkülözhetetlen az élethez, s melynek
melege maga köré vonzza nemcsak az itt
élõket, hanem az innen elszármazottakat
is.
Most is megtelt a tornaterem e kincs örököseivel. Az alkalomra eljött Németh Judit, az író egyik lánya is. Az iskola diákjai
szép mûsorral idézték meg Németh László
szellemét körükbe: a kórus énekszóval,
egy csokornyi ifjú pedig irodalmi válogatással.
ta szó és a szabad gondolatok búvó, de
megállíthatatlan csermelyként juthattak
csak el a közönséghez.
Ezt követõen Magyar József, Mezõszilas
polgármestere vette át a szót, s örömmel
hirdette ki, hogy a testület Semjén Attila
vállalkozónak adományozza a rangos Németh László-díjat, aki folyamatosan, önzetlenül segíti a települést, amiben csak
tudja. Az elismeréssel járó pénzjutalmat a
vállalkozó a baráti körnek ajánlotta fel, a
kör pedig ezt a nemes adományt az iskola
kórusának továbbította, a formaruhák elkészítésének költségeire.
Az esemény zárszavaként Mészáros István
adta közre egy régi emlékét, majd Steiner
Liza és Kass Eszter képzõmûvészek kiállításának megnyitójára vonultak át az érdeklõdõk.
Hargitai Kiss Virág

ÉRTESÍTÉS
A Nyugat-Magyarországi
Hadkiegészítõ Parancsnokság
Toborzó és Érdekvédelmi Központ

2010. április 30-án
9.00–12.00 óráig kihelyezett
ügyfélszolgálatot tart
a József A. utca 15/b
(volt HEMO) szám alatt.
Az érintettek éljenek a lehetõséggel,
intézzék problémás ügyeiket helyben!
A HBE vezetõsége
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Zarándoklat Csíksomlyóba
2004-ben, a kettõs állampolgársággal kapcsolatos szavazás eredménye okán egy szolidaritási feltámadási keresztet indított útjára a Zamárdi Katolikus Egyházközség. A
kereszt egy Magyarországon végigvezetõ
zarándoklaton 50 nap alatt ér húsvét hajnalától pünkösd hajnaláig Csíksomlyóba.
Mára számos település kapcsolódott be a
zarándoklatba, ezért 3 ágon indul el a kereszt. Egyet Zamárdiban áldanak meg,
egyet Siófokon, egyet Tihanyban. A tihanyi nyugat felé megy, majd Szegeden és
Hódmezõvásárhelyen át Csíksomlyóra. A
zamárdi kereszt Felvidéken kezdi az útját,
észak felé, Kárpátaljáig, onnan a végcélhoz. A harmadik Siófokról indul (ez a mi
vidékünket is érintõ ág), s az anyaországot
járja be, mielõtt Csíkba érkezik. Az útvonalak egy szívet rajzolnak le a nagy Magyarország területén, a belsõ ág pedig az ér
a szív közepén.
Csíksomlyón pünkösd hajnalán, a Kissomlyó-hegyen egyesül a három kereszt. A feltámadási menet élén viszik õket. Mivel a
hosszú út során minden település egy-egy
szalagot rak föl rá, mire megérkezik, már
hatalmas szalagkoszorú övezi.
E zarándoklat a Kárpát-medence magyarságának szép összefogása — összeköt bennünket nemzeti hovatartozásunk és keresztény mivoltunk révén, s összeköti az
egyházakat is az ökumené jegyében.
A kereszt egy õsi, Árpád kori jelvény, mely
a kereszténységet és a feltámadt Krisztust
szimbolizálja. A keresztet körülölelõ szárnyak a pünkösdöt jelképezik: a Szentlélek
pünkösdi kiáramlásának jelképei galambok képében. Az egészet körülöleli a szalagkoszorú, ami a közösséget képviseli,
akárcsak az útvonal formája.

tötte a feltámadási jelvényt, majd Szabó
Julianna református lelkész mondott beszédet. Utána Katona Csabáné egy szívhez
szóló szavalatot adott elõ. Aztán felkerültek a keresztre a Mezõföld településeinek
szalagjai. Ezt követõen Katona Csaba szólt
a zarándoklat lényegérõl. Mészáros atya
pedig nagy hatású misét celebrált.
Szeretetvendégséggel, kötetlen beszélgetéssel zárult az alkalom.

E zarándoklatot második alkalommal sikerült a Mezõföldre elhozni, ami nagy
büszkeség. Tavaly a sárbogárd–sárszentmiklósi katolikus templom volt a keresztút
állomása, most pedig Alap.
Országos szinten majd minden megyeszékhely részt vesz ebben az eseményben,
valamint Magyarország legnagyobb történelmi egyházai és tájai. A kereszteket stafétaként adják tovább egymásnak. Ha nem
is megy valaki el Csíksomlyóba, akkor is
szimbolikusan az ottani menet részese lesz
ezáltal.
Alapon a Millenniumi parkban fogadták
április 14-én 17 órakor az érkezõ keresztet.
Az alapi Mezõföld Népi Együttes tagjai
szép népviseletbe öltöztek az alkalomra.
Katona Csaba mondott köszöntõt, majd
Mészáros János római katolikus atya vette
át a pusztaszabolcsi cserkészektõl a jelvényt. A Szózat eléneklése után a 90 éves
Alpek Ferencné Katica néni egy verses
imát mondott el.
A jeles eseményre mintegy 150-200 fõ jött
el a Mezõföld számos településérõl. Az
emlékparkból gyalog, énekekkel indultak
el a római katolikus templomba az egybegyûltek, ahol folytatódott az ünnep. Méhes
Lajosné az önkormányzat részérõl köszön-

Másnap Szekszárdra vitték a keresztet, éjszakai virrasztás után. A virrasztásban a
magyar kálváriát imádkozták a hívek.
A keresztet énekkel vitték fel a buszra,
imádkoztak a hazáért, a nemzetért, a magyarságért határokon innen és túl.
Szekszárdon ünnepélyesen várták az
alapiakat. A találkozási ponttól kerékpárosok kíséretében gyalog vitték át a Duna-hídon az Alföldre a zászlót.
Csíksomlyón a három keresztet egyesítik,
a plébániatemplomban a csángó misén leveszik róluk a szalagokat, s azokat ott õrzik
a templomban, a jelvények pedig visszakerülnek kiindulási helyükre, a Balatonhoz.
A feltámadási menetben részt véve ki-ki
hite szerint erõsíti a magyarság Éggel való
szövetségét.
Hargitai Lajos

Az AKVÁRIUM projekt zárója
Az AKVÁRIUM projekt zárására 2010. április 9-én került sor a
Németh László ÁMK Igari Csipet Csoportjában.
A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv „Kompetencia
alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés innovatív intézményekben” címû, TÁMOP 3.1.4 kódszámú pályázatának keretében valósult
meg.
A projektben a legnagyobb hangsúlyt a külsõ környezet megismerésére fektettük. Ezek megvalósításában fontos szerepet kapott
az idõjárás, mint környezeti tényezõ. (A megvalósításban a rossz
idõjárási körülmények miatt több külsõ környezetben szervezõdõ
tevékenység az intézmény falain belül valósult meg.)
A projekt négy hete alatt megismerkedtünk a víz körforgásával,
munkájával, hasznával, veszélyeivel, élõlényeivel, a vízi közlekedési eszközökkel. Ezeket válogattuk, rendszereztük, mértük, sorakoztattuk, számláltuk, élõ sarkot hoztunk létre (akvárium beszerzése, felállítása révén), elsajátítottuk a vízi élõlények gondozását. Ezen ismeretek kibõvítéséhez hozzájárult a Tropicariumba
tett kirándulás is.
Az AKVÁRIUM projekt megkoronázása a 2010. április 9-ei projektzáró volt, ahol a gyermekek játékos mûsora után a meghívott

vendégek megtekinthették a projekt produktumait: a víz nélküli
akváriumokat, amelyeket a gyermekek saját kezükkel készítettek.
Ezt a kiállítást tekintjük a „vízmodulunk” zárásának is.
Összességében elmondhatjuk, hogy mozgalmas, új ismeretekben
gazdag, sikeres négy hetet tudhatunk magunk mögött. Ez látható
a mellékelt képeken is.
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Legyen az országnak református elitje!

Sepsi Enikõ francia kitüntetése
Francia állami kitüntetést kapott a Károli
Gáspár Református Egyetem fõtitkára.
Sepsi Enikõ tizennégy éven át volt az Eötvös Collegium Francia Mûhelyének vezetõje, tíz éven át igazgatóhelyettese. Munkájának elismeréseképpen François Fillon francia miniszterelnök januárban az Akadémia
Pálmák Lovagi Fokozata kitüntetést adományozta neki az oktatás, a tudomány és a
tudományszervezés, valamint a francia–
magyar kapcsolatok építésében elért kiemelkedõ eredményeiért. Az irodalomtudóssal a magyar költészet napja elõtt beszélgettünk.
„Vértesaljai református szülõktõl származom” — kezdi a történetét Sepsi Enikõ, aki
másodikként született a tízgyermekes családba. Hálás ezért, hiszen így hamar megtanult közösségben gondolkodni, ugyanakkor megtanulta határozottabban kifejezni
vágyait, akaratát is. Szülei egyszerû, javarészt paraszti és munkás — ahogy õ mondja: „kétkezi” családból — származtak, bár
édesapja már középvezetõ, édesanyja ápolónõ volt, és mindig nagyon fontosnak tartották, hogy a gyermekeik tanulhassanak.
„A lányok mindnyájan diplomát, a fiúk pedig elõször szakmát szereztek” — meséli az
egyetemi oktató, aki reformátussága szempontjából édesanyja szerepét hangsúlyozza
különösen. Õ ugyanis rengeteget énekelt,
és általában zsoltárokat, dicséreteket, de õ
vezette be gyermekeit a sárbogárdi gyülekezeti életbe is. A szülõk fontosnak tartották a tíz gyermek zenei nevelését is, így végezte el késõbb Debrecenben a kántorképzõ tanfolyamot.

A Sárvíz mellõl
a Szajna partjáig
Sepsi Enikõ a Debreceni Református Kollégiumban szeretett volna továbbtanulni,
de a család nem engedte olyan messzire,
csak a sárbogárdi gimnáziumig. Itt kezdett
el franciául tanulni. Az érettségi idején aztán nehéz választás elé került: „El kellett
döntenem, hogy mi leszek: orvos, jogász,
vagy bölcsész.” Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem magyar–francia szakán az elsõ évben még gyakran gyötörték a kétségek,
hogy nem az orvosira kellett volna-e inkább
mennie. Csak akkor nyugodott meg igazán,
amikor rájött, hogy az orvoslásban pontosan az vonzotta, amit az irodalomban is
megtalált: a testi, a lelki és a szellemi történések összhangja, és ennek meglátása, felismerése. A felvételivel egy idõben hallott
az Eötvös Collegiumról is, amirõl akkor
még nem igazán tudta, hogy mi fán terem,
mégis beadta jelentkezését. „Fogalmam
sem volt arról, hogy elég jó vagyok-e ehhez”
— mondja szerényen, de tény, hogy kántorként viszonylag könnyû kérdést kapott: a
sárbogárdi orgona felépítésérõl kellett beszélnie. „Nagyon tetszett a kollégium tanárainak ez a sokszínû, mindenre nyitott ér-

deklõdése, ami aztán számomra is nagyon
fontossá vált az életemben” — teszi hozzá
Sepsi Enikõ. A fõtitkár az egyetem elvégzése után egy évet Angliában tanult és dolgozott, majd kormányösztöndíjjal a párizsi
Sorbonne Egyetemen végezte doktori tanulmányait. Ezzel párhuzamosan hívták
vissza az Eötvös Collegiumba tanárnak,
majd 1996-ban rábízták a Francia Mûhely
vezetését. Ezt a feladatot — volt idõszak,
amikor az igazgatóhelyettesi és ügyvezetõ
igazgatói teendõket is ellátva — egészen a
tavalyi év végéig végezte. Az intézményt ez
év január 1-jén hagyta el, ekkor került
ugyanis a Károli Gáspár Református Egyetemre (KRE), ahol a Kommunikáció és
Médiatudomány Tanszéken tanít docensi
beosztásban, és az egyetem fõtitkári feladatait látja el.

A francia irodalomért
Sepsi Enikõ a franci kitüntetést az Eötvös
Collegium Francia Mûhelyében végzett
majd másfél évtizedes tevékenységéért
kapta. Neki és már végzett diákjainak köszönhetõ ugyanis a modern és kortárs francia költészet és a színháztudomány bizonyos területeinek beemelése a magyar
egyetemi oktatásba. Az õ munkájukat dicséri egy tankönyvül szolgáló, annotált, modern és kortárs francia költészeti szöveggyûjtemény, valamint Yves Bonnefoy írásainak, Jean-Michel Maulpoix „Kékversek”
címû kötetének, vagy Valére Novarina „A
cselekvõ szó színháza” címû válogatott
esszékötetének magyar fordítása. A Francia Mûhely érdeme az is, hogy az utóbbi, a
színházat mély spiritualitással, teológiai
gondolatokkal megközelítõ mûrõl és életmûrõl egy évvel ezelõtt a Debreceni Csokonai Színházban nemzetközi konferenciát is
szerveztek. Sepsi Enikõ és munkatársai
adaptálták magyarra az egyik legfontosabb
színházi kézikönyvet, Patrice Pavis Színházi
szótárát is, amit a református egyetemen
tankönyvként használnak. A párizsi Ecole
Normale Supérieure-re rendszeresen hívják összehasonlító irodalmi elõadások tartására, ott szervezte az egyik nemzetközi
Simone Weil-konferenciát is, aminek aktái
a párizsi Kimé Kiadónál jelentek meg
2007-ben. Az irodalmár nagyon hálás a Budapesti Francia Intézetnek és a nagykövetségnek, hiszen — mint mondja— rengeteg
támogatást kapott tõlük a munkájához.
Ezért is lehet, hogy néhány éve, mikor felkérték a Franciaországi Kormányösztöndíjasok Egyesületének elnöki tisztjére, sok teendõje mellett azt is elvállalta. „Azokat az
egykori diákokat próbáljuk összefogni, akik
a francia kultúrát magukba szívták, megismerkedtek az ottani közeggel, és igyekszünk tapasztalatainkat, erõforrásainkat a
honi oktatási struktúrák javára, a szakmai
együttmûködések kiépítésére fordítani” —
mondja egyesületi tevékenységérõl Sepsi
Enikõ.

A magyar elitképzésért
És hogy mit lenne érdemes ellesni a franciáktól? „A francia egyetemi kultúrában, de a
társadalomban is van egy olyan együttmûködési készség, amire érdemes odafigyelnünk. Jóllehet, úgy tartjuk, hogy a franciák
individualisták, mégis jól tudják, hogy
együttmûködés nélkül nem lehet nagy dolgokat építeni” — vélekedik a KRE fõtitkára, aki úgy látja, hogy a magyaroknál, bár jóval nagyobbak az egyéni teljesítmények, és
ez válsághelyzetekben kétségkívül kiváló
tulajdonság, de a probléma nálunk mindig
akkor kezdõdik, amikor együttmûködõ,
szerves építkezésre lenne szükség. Pedig
Sepsi Enikõ a magyarországi egyetemi
munkában is ezt tartaná a legfontosabbnak.
Mint mondja, átláthatóságot, rendet kell
teremteni, és az érdemeit elismerve mindenkinek meg kell adni a maga területén a
lehetõségeket. Ezzel összefüggésben Károliról megjegyzi: az egyetem már túl van a
megmaradásért vívott küzdelmen, most
már az áttekinthetõség és a minõség folyamatos javítására, a nemzetközi kapcsolatok
építésére és a kutatóhelyek megerõsítésére
kell koncentrálni az erõket. Annak érdekében is szükség van erre, hogy legyen Magyarországnak egy olyan református elitje,
mely rendelkezik a magyar reformátusság
által évszázadok óta fölhalmozott értékekkel. Az intézmény fõtitkára elismeri, hogy
ennek érdekében még sok a tennivaló, de
ezek a célok egy kis egyetemnél, mint amilyen a Károli is, talán könnyebben megvalósíthatók. „Hogy ebbe az irányba haladjunk,
minél több református hátterû, kiváló teljesítményt elért embert kell idevonzanunk és
megtartanunk” — mondja, és hozzáteszi,
hogy a református középiskolák nélkül nem
sikerülhetnek céljaik, ezért fontos, hogy a
református egyetem ne kényszerû, hanem
szívbõl jövõ választás legyen diákjaik számára.
Hogy az elitképzés ügye iránt mennyire elkötelezett a fõtitkár, abból is látszik, hogy a
január 1-jén kihirdetett, új felsõoktatási
törvény megalkotásában is jelentõs szerepet vállalt. Sõt nem túlzunk, ha azt állítjuk,
hogy õ kezdeményezte a franciaországi elitképzõ intézmények, az úgynevezett grandes écoles-hálózat támogatásával a magyarországi szakkollégiumi kiválósági központok törvényi feltételeinek megteremtését.
Az általa indított kezdeményezésnek köszönhetõen a jövõben a gomba módra szaporodó szakkollégiumok közül pályázati
rendszerben választanak ki évente tízet,
amik öt éven keresztül olyan kiválósági címet és támogatást kapnak az államtól,
amely garanciát biztosít a képzés minõségének magas szintû, folyamatos fenntartására.
Kiss Sándor
(Megjelent: Reformátusok Lapja,
2010. április 11.)
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Meghívó

Amitié — Barátság

A 2010. május 7-én (pénteken)
10–17 óráig megrendezésre kerülõ

Hosszú levél érkezett hozzánk e-mail-ben április 18-án délután
Franciaországból, Jean-Pierre Duflanc tanár úrtól, a migennes-i
Blaise Pascal Szakközépiskola nyugalmazott tanárától, az iskoláink között 19 évvel ezelõtt született cserekapcsolat egyik szervezõjétõl. Ennek egy részét szeretném megosztani az újság olvasóival:

III. Egészségpark —
Az egészség napja
címû rendezvényünkre, a miklósi könyvtár udvarán.

Ingyenes szûrõvizsgálatok és
tanácsadások:
koleszterinszint-, vércukorszint-, testzsír-, vérnyomásmérés, számítógépes szem- és talpvizsgálat, Schüssler arcdiagnosztika.

Szakorvosok által végzett
ingyenes vizsgálatok:
— neurológia (fejfájásos, migrénes panaszok, cukorbetegség, feledékenység, agyi vérkeringési zavarok) 12–16 óráig, dr. Tóth Tímea;
— urológia (prosztatabántalmak, PSA-vizsgálat egy csepp vérbõl) 45 év
feletti férfiaknak, 13–16 óráig, dr. Rácz János;
— érsebészeti konzultáció (vércukor, koleszterin és vérnyomás) 15.30–17
óráig, dr. Mikola József;
— légzésfunkció (COPD) 50 év körüli dohányzóknak, 14–17 óráig, dr. Lévai
Katalin.
VÉRADÁS — Adjon vért és mentsen meg 3 életet! (10–15 óráig)

Programok egész nap
Bemutató és vásár az egészséges életmód jegyében: biolekvár, méz, sajtok, rétes, egyéb biotermékek, kozmetikumok.
Egészség- és szépségtanácsadás.
Gyógymasszázs és tanácsadás.
Mozgásos versenyek gyerekeknek és felnõtteknek: kerékpáros lassúsági
verseny, célba dobás, puzzle, activity.
Helyi kézmûvesek vására.

Egyéb programok
„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!” — közös torna a szabadban;
11 óra: Bíró Kriszti zenés mûsora;
Receptre fel! — eredményhirdetés;
14 óra: hastáncbemutató.
Az Egészségpark rendezvénye hozzájárul egészségünk megóvásához az ingyenes szûrõvizsgálatokkal és az egészséges életmód részletesebb megismertetésével. Cél: a kellemes és hasznos idõtöltés az egész családnak.

FIGYELEM!
Mutasd meg magad!
Ha az egészséges életmódhoz kapcsolódó tevékenységet folytat, és szívesen bemutatná azt a nagyközönség számára, várjuk jelentkezését! Lehetõséget biztosítunk a bemutatkozásra, tevékenysége, terméke népszerûsítésére.

Receptre fel!
Várjuk azokat az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó régi és új recepteket, melyekkel benevezne az általunk meghirdetett versenyre. Az elkészített ételt a rendezvény napján zsûri értékeli a helyszínen.
Rendezvényünkre támogatók felajánlásait is szívesen fogadjuk!
Elérhetõség: ÁMK Könyvtár és Klub, Sárbogárd, Köztársaság út 175.,
tel.: 06 (25) 508 930 (hétköznap 9–15 óráig).
Szervezõk

A kórus auxerre-i szereplése

Huszics Vendel és
Jean-Pierre Duflanc

„Kedves Barátaink!
Néhány napja annak, hogy Annie-Claude visszaérkezett Sárbogárdról nagy lelkesedéssel; hírt hozott a cserekapcsolatról. El van ragadtatva az utazástól és attól a fogadtatástól, amiben részesítettétek õt és
a Saint-Joseph Gimnázium tanulóit. Ez a találkozás újból sikert hozott. Örülünk, hogy a cserekapcsolat tovább folytatódik a fiatalok
között, és hogy ez a most már 19 éve létrehozott barátság még most is
ilyen erõs.
Az elsõ találkozókon részt vevõ diákok közül többen már családot
alapítottak, és gyerekeik vannak, s ez minket ugyan nem fiatalít meg,
de micsoda megelégedéssel tölt el bennünket, hogy rányitottuk a szemüket a világra, egy az övékétõl eltérõ országra, és új barátságokkal
ajándékoztuk meg õket!
Immár 6 éve, hogy elindultak a találkozások a francia és magyar felnõttek között is! Látjuk a Bourgogne–France–Hongrie (Burgundia–Franciaország–Magyarország) Baráti Társaság tagjainak lelkesedését, és gyakran kapunk híreket új magyar barátainktól.
A szervezett programjaink sikere (Burgundiát és Magyarországot felfedezõ kirándulások, magyar estek magyaros ételekkel, kamarazenei
koncertek) ad biztatást a Baráti Társaság mûködésének folytatásához.
Csodálatos emlék maradt számunkra a sárbogárdi városi kórus
auxerre-i szereplése. A kórusé, amely már nem lesz többé egészen
ugyanaz Huszics Vendel karnagy úr eltávozása után, de teljes szívünkbõl reméljük, hogy ez a kórus megmarad olyannak, ahogy az
emlékünkben él, s ezt kívánjuk a feleségének, Zsikének is.
Reméljük, hogy Sárbogárdon mindnyájan jó egészségben vagytok.
Hamarosan újra itt a tanév vége, s tudjuk, hogy ez sok munkát ró a tanulókra és tanáraikra…
Õszinte barátsággal: Jean-Pierre és Marie-Claude”

A 19 éve kezdõdõ cserekapcsolat minket is örömmel tölt el. Személy szerint én is nagyon boldog vagyok, hogy a munkánk így folytatódik. S szívesen vállaltam, hogy a felnõtt cserekapcsolat szervezését folytatom, ameddig erõmbõl telik s az egészségem engedi.
Nagyon jó érzés hallgatni a múlt nyári találkozón részt vett felnõttek örömteli emlékezéseit. Valóban nagyon szép 10 napot töltöttünk Franciaországban!
A levél személyes részébõl tudtuk meg, hogy Jean-Pierre tanár
úrra egy nehéz mûtét vár május 3-án. Kívánunk neki mielõbbi teljes felgyógyulást, hogy a jövõ nyáron ismét találkozhassunk Magyarországon! Mivel interneten keresztül figyelemmel kísérik a
Bogárd és Vidéke híreit, így üzenjük neki:
Cher Jean-Pierre, nous te souhaitons de guérir le plus tot
possible. Nous serons avec toi, avec vous dans les moments
difficiles aussi. Que notre amitié te donne beaucoup de force pour
ton guérison!
Kozma Andrásné
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HÍREK, ESEMÉNYEK

KÉK HÍREK
Kocsiból ki, házba be, ablakon ki
Székesfehérváron, a Sárkeresztúri úton közlekedett egy BMW
április 14-én, amit a járõrök ellenõrzés alá akartak vonni. Ismerték ugyanis a sárkeresztúri sofõrt, aki ellen korábban folyt már
szabálysértési eljárás, ami miatt eltiltották a vezetéstõl, de az még
nem vált jogerõssé.
A rendõri jelzés ellenére azonban a sofõr nem állt meg, hanem továbbhajtott. A rendõrök utána mentek. A gépkocsivezetõ a
Hosszúsétatéren kiszállt az autóból, és beszaladt az egyik házba.
A járõrök követték. A fiatalember azonban a ház egyik ablakán
kiugrott, ekkor azonban már több rendõrautó is a helyszínre érkezett, megerõsítve a két járõrt. Így a férfi szembe találta magát velük, és nem volt hova tovább menekülnie. Elfogták, majd elõállították a kapitányságra, ahol elismerte, hogy kábítószert fogyasztott. Ezt követõen mintát vettek tõle, majd gyanúsítottként hallgatták ki.
Közben kiderült az is, hogy az általa használt BMW-t a Dunakeszi
Rendõrkapitányság körözi, mert azt bûncselekmény elkövetésénél használták. Így azt a nyomozók lefoglalták a férfitõl.

A fenyegetõ mama
Egy kálozi asszony tett bejelentést április 15-én a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság ügyeletére csütörtökön délután, miszerint
édesanyja fenyegeti és veszekszik vele. A rendõrök a helyszínre
mentek, ahol kiderült, hogy a nõ fizikailag ugyan nem, de lelkileg
veszélyeztette a család tagjainak egészségét, ezért ideiglenes távoltartó határozatot hoztak vele szemben, de azt megszegte, mert
az esti órákban visszament lánya családjához. Ekkor a rendõrök
elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd õrizetbe
vették.

Motoros baleset Örspusztánál
Súlyos baleset történt április 18-án, vasárnap, kora délután Õrspuszta külterületén, a 6306-os úton. Egy motoros egy balra ívelõ
kanyarban elvesztette uralmát a jármûve felett és árokba hajtott.
A baleset következtében súlyosan kificamodott a bal könyöke. A
férfit a székesfehérvári kórházba szállították a mentõk.
Több ittas jármûvezetõt is fogtak vasárnap a Fejér megyei rendõrök. Sárbogárdon egy ittas kerékpárossal szemben intézkedtek.
A kálozi férfi elismerte alkoholfogyasztását, eljárás indult vele
szemben.
Egy gépkocsivezetõt Sárosdon fogtak el a sárbogárdi járõrök. A
Renault Megane gépkocsit ellenõrzés alá vonták, amikor a sofõrrel szemben alkalmazott szonda pozitív értéket mutatott. Mintavételre állították elõ, vezetõi engedélyét elvették, feljelentést tettek ellene.

2010. április 22. Bogárd és Vidéke

Támad a monília
Ahogy az utóbbi években, úgy most is a kajszi, cseresznye és
meggy virágzásának idején hûlt le az idõ, csapadékossá vált az
idõjárás. Ez azért fontos, odafigyelést igénylõ fejlemény, mert
ilyenkor támad a gyümölcsösök legnagyobb kárt okozó gombás megbetegedése: a monília — olvasható a Magyar Agrárkamara kertészeti osztályának legutóbbi közleményében, mely a
szõlõk, gyümölcsösök gazdáinak ad aktuális tanácsokat.
A tavalyi, szokatlanul korán jött tavaszhoz képest most elmaradásnak tûnhet gyümölcsfáink és szõlõvesszeink fejlettsége,
de mindenki megnyugodhat: az átlagod évekhez képest nincs
lemaradás.
A napokban azonban halaszthatatlan növényvédelmi munkákat kell végezniük a kertészeknek — a fák már virágoznak, a
szõlõ rügypattanás elõtt áll. Permetezni kell ismét, a hetekkel
ezelõtt elvégzett télvégi rezes/kénes lemosó permetezés után.
Támadnak ugyanis a gombák. A legveszélyesebbek a moníliafélék, melyek a most virágzó kajszit, mandulát, a néhány napon
belül bimbót bontó meggyet, cseresznyét támadják meg leginkább. Ebben a csapadékos, hûvös idõben a monília ellen virágzáskor kétszer is célszerû védekezni: az elején és a kétharmadánál.
Az õszibaracknál a tafrina nevû gomba (levélfodrosodás) ellen
már a kis leveles állapotban szükséges védekezni.
A csapadék az almásokban elindíthatja a varasodás kórokozóját; ez ellen már most kell kezdeni a megelõzõ védekezést.
A szõlõkben a metszés és kötözés befejezése után ajánlott az
alapgyomirtást is elvégezni, még rügypattanás elõtt. Az átlagosnál akár 10-30 százalékkal kevesebb hozamra is számíthatnak a szõlõsgazdák bizonyos területeken. A szakemberek szerint a fagykárokat helyenként metszéssel helyre lehetett hozni.
Az év eleji fagyos idõjárás fõleg a mélyebben fekvõ szõlõültetvényeket és a fagyérzékenyebb fajtákat, például az oportót
vagy az ezerjót viselte meg leginkább. Ezeken a területeken a
fagykár elérheti a 10-30 százalékot is, de vannak olyan területek is, ahol alig érzékelhetõ a fagy hatása — mondta Ferenc
Vilmos, a Magyar Agrárkamara kertészeti osztályának alelnöke.
Bár részletes felmérés még nem született arról, hogy az ország
borvidékein pontosan mekkora károkat okozott a fagy, a szakember szerint azt már lehet látni, hogy a rügy termékenysége
közepesnek mondható.
Az elkerülhetetlen növényvédelem az ültetvényekben — akár
a szántóföldeken — az egyik legnagyobb költségtétel. A gazdálkodóknak nagyon meg kell fontolniuk, milyen szerrel, hogyan és mikor védekeznek. Nagyon komolyan át kell gondolni
a legfontosabb és legszükségesebb munkákat, hogy a költségeket optimalizálni lehessen.
Magyar Agrárkamara

Mint a vöcsök

GYÛJTÖTTÉK A FÉMET

Elõszállás külterületén vasárnap délelõtt két férfivel szemben intézkedett a helyi körzeti megbízott. Elsõdleges adatai szerint a 45
éves alsószentiváni és a 34 éves pákozdi férfi kispuskával lövöldöztek. A lelõtt madarat a helyszín közelében megtalálta a zászlós. Az igazoltatás és ruházatátvizsgálás során az alsószentiváni
férfinél egy 22-es kaliberû kispuskát és 34 kispuskalõszert, a társaságában lévõ pákozdi férfi által használt autóban 25 db 16-os sörétes lõszert talált.
Az igazoltatott két férfi egyike sem bírt sem a kispuskához, sem a
lõszerekhez engedéllyel, ezért lõfegyverrel és lõszerrel való viszszaélés miatt indult velük szemben büntetõeljárás. A lelõtt búbos
vöcsök vonatkozásában lopás miatt kell felelnie a 45 éves orvvadásznak. A fegyvert és a lõszereket lefoglalták.

Tartóoszlopokat, létrát vittek el ismeretlen tettesek egy épülõ
családi házból Sárbogárdon. A Petõfi utcai ingatlanon keletkezett lopási kár meghaladja a kettõszázezer forintot.
Délután a régi magyar laktanya biztonsági õre kért segítséget,
mert több személyt ért tetten, akik rézkábelt akartak eltulajdonítani. A rendõrök kiérkezéséig visszatartotta õket. A járõrök elõállították a lopással gyanúsítható „ötös fogatot”.
Szabadegyházán, egy Hippolit-pusztán lévõ ingatlan kerítését vitték el ismeretlen tettesek a megelõzõ napon. A mintegy száz méter hosszú kerítésdrót ára a sértett jelzése alapján negyvenezer
forint.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ
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40 éve április 22-e a Föld napja
Ezen a napon világszerte különféle akciókkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Denis Hayes amerikai
egyetemi hallgató 1970. április 22-én mozgalmat indított el a Föld
védelmében. Már mozgalmának megindításakor több mint 25
millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész Földre kiterjed
az általa kezdeményezett mozgalom. Magyarországon 1990 óta
rendezik meg e napot.

amik lesodorták a hegyekrõl a talajtakarót. Egy évvel késõbb már
csak kopár sziklák maradtak ott, ahol korábban dús aljnövényzetû erdõség volt. Jóval kevesebb lett az oxigéntermelõ falevél, így a
szén-dioxid itt marad a Kárpát-medencében. Ugyanez a helyzet a
világ minden részén: szerencsés, aki tiszta levegõhöz jut, az idõjárás szélsõségesebb, szeméthegyek nõnek ki a földbõl, az igazi hegyeket meg elviszi a lezúduló víz. Az élhetõ környezet — csakúgy
mint az igazi vadon — szûk, elzárt területeken létezik, lassú pusztulásra ítélve.
Mi lesz velünk? Ha nem változtatunk, magunkat is kipusztítjuk.
Nem lehetünk ennyire ostobák! „Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot?”

Helyben cselekedni

A Föld napja mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy nem
tudod megváltoztatni a világot?” Ezen a napon fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedõt, patak- és falutakarítást
szerveznek civil szervezetek és helyi önkormányzatok, iskolák. A
mozgalom hatására több országban szigorú törvények születtek a
levegõ és a vizek védelmére, új környezetvédõ szervezetek alakultak, és több millió ember tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre.

Szellem a palackból
Az ökológiai válságot ma már a saját bõrünkön tapasztaljuk. Kiszabadítottuk a szellemet a palackból: bolygónk átalakulása hihetetlenül gyorsul, itt és most! Környezetünkben ilyen rossz példa a
Tátra és a Kárpátok erdeinek pusztítása. Az elõzõ évtizedek átgondolatlan fakitermelése és a savas esõk által legyengített erdõség hatalmas részét egy szélsõségesen erõs szélvihar egyetlen éjszakán kidöntötte. Rá néhány hónapra megerõsödtek az árvizek,

Mindannyian növeljük az ipari szennyezést, az õserdõk irtását, a
sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esõt, vizeink
szennyezését. Mindannyian felelõsek vagyunk ezekért a problémákért, ezeket nem oldja meg más helyettünk. Nem véletlenül
erõsítik a Föld Napja szervezõi a helyi kezdeményezéseket, külön
hangsúlyozva az iskolák, a pedagógusok szerepét. A Föld napja
mozgalom legnagyobb sikere, hogy helyi igény szerint, helyi kezdeményezésre szervezõdnek programok, és ma már nem csak a
Föld napján.
Sokat tettünk az elmúlt húsz évben környezetünk fontosságának
tudatosítása érdekében, de nem eleget! Már van szelektív hulladékgyûjtés, vásárolhatunk helyben termelt, egészséges és környezetbarát termékeket, összefüggõ kerékpárutak, passzívházak
épülnek, szélkerekek, napkollektorok segítik az energiaellátást.
De még mindig sok a felesleges fogyasztás, a vegyszerhasználat, a
szemét, az autózás, az energiapazarlás, általában a természet
szolgáltatásainak túlhasználata.
Arra kérek mindenkit, nézzen szét a saját környezetében, de leginkább belül, a lelke mélyén! Szeretne gyerekeket, unokákat?
Szeretné, ha boldogan, gondtalanul élnének? Ez a bolygó az õ
alaptõkéjük, ne herdáljuk el! Ne hagyjunk rájuk egy szemétdombot, ahol egyhangú, lepusztult környezetben, drága és rossz élelmiszereken, betegségekkel küszködve szenvedik végig az életüket. Rengeteg lehetõség van a változtatásra, az ember nagyon találékony. Mi is élhetünk minõségi életet és õk is, meg az õ unokáik
is, ha tudatosan élünk és jól gazdálkodunk a környezeti javainkkal!
Hargitai Kiss Balázs

Miért harapnak többször a kutyák tavasszal és õsszel?
Az utóbbi idõben sûrûbben hallani kutyák által okozott harapásos tragédiákról. A háziállatok tetteiért a gazdáknak kell büntetõjogilag is felelni. Azonban
néhány óvintézkedéssel a tépéses–harapásos baleseteket meg lehetne elõzni!
Az Orpheus Állatvédõ Egyesület információs telefonját sûrûbben hívják mostanság kutyatámadások, vadul rohangáló kóbor állatok miatt. Ennek oka lehet, hogy tavasszal és õsszel a négylábú házi kedvencek legtöbbje számára
ilyenkor van a párzási idõszak.
A hím kutyák (a kennelbe, udvarba, lakásokba bezárt egyedek is) észlelik azt
az erõs szagot, ami a nõstény állatok párzási idõszakát jelzi. A szuka kutya
párzását jelzõ szag akár kilométerekre is a levegõbe terjenghet, ezzel megõrjítve a hím állatokat. Ilyenkor a kutyák mindenáron szabadulni szeretnének
bezártságukból, sokuk ilyenkor a párzás reményében szökik el otthonról. A
kan kutyák egyénileg, vagy falkákba verõdve kutatják a tüzelõ szukákat, közben egymásra és a közelben lévõ emberekre is agresszívan reagálhatnak.
Ezekben a szituációkban történik a legtöbb kutyaharapás.
A kutyatámadásokat érdemes elkerülni, ezért idegen vagy kóbor kutyákat
semmiképpen se próbáljon meg senki botokkal hadonászva vagy kõhajigálással elijeszteni. A zavart kutya sok esetben a párzási lázban égve visszatámadhat.

A kutyatartók udvaraikban, lakásaikban tartsák kedvenceiket olyan helyen,
ahonnan azok nehezebben tudnak elszökni. Szuka kutyát érdemes állatorvosi
rendelõkben kapható szerekkel tüzeléskor a szagok tompítása érdekében lekezelni, vagy ha nem tervezünk kutyánkkal szaporítást végezni, akkor egyszerû és gyors módszerekkel az állatot ivartalaníttatni is lehet. Ezzel az állattartó mentesül a késõbbi bajoktól.
Ha kutyafalka közelében kerékpározunk, vagy gyaloglás közben kutyafalka
közeledik, érdemes minden irracionális viselkedést (sikoltozást, hadonászást, kapkodást) mellõzni, hiszen a falkában erõs állat a hirtelen mozdulatokra jobban támad. Ha nagy a baj, és a kutya ránk rontott, érdemes földre fekve,
összekuporodva, fejünket, lágy részeinket védve addig mozdulatlanul maradni, míg a támadó ebek szét nem szélednek.
Tüzelési idõszakban — vagy máskor —, ha a kutya tartójától elszökik, vagy
az állatot a tartó elhagyja, kiteszi, már az is kimeríti a 2004. évi X. törvényben
leírt állatkínzási bûncselekményt, melyért akár három év börtön is kapható.
Ha a szabadjára engedett állat még sérülést is okoz, a bûncselekmény halmozottan nagyobb büntetéssel is járhat. Jobb megelõzni a tragédiákat —
ehhez pedig felelõs állattartás szükséges!

Orpheus Állatvédõ Egyesület
www.zug.hu; www.ebrendeszet.zug.hu
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a „TISZTA, VIRÁGOS
SÁRBOGÁRDÉRT”
cím elnyerésére

Sárbogárd város polgármesteri hivatala
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet

Sárbogárd Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti Sárbogárd város tiszta, gondozott, élhetõ városképének kialakítását, illetve megõrzését.
E cél elérése érdekében az önkormányzat a közterületek, zöldfelületek és a
közparkok gondozása, virágosítása mellett szeretné a lakosságot is arra
ösztönözni, hogy a közvetlen lakókörnyezetét szépítése.
A „Tiszta, virágos Sárbogárdért” cím alapításával kívánja méltó elismerésben részesíteni azon ingatlanok tulajdonosait (használóit/kezelõit), akik
munkájukkal hozzájárultak a kulturált, környezetbarát és esztétikus településkép megjelenítéséhez, egyben kiemelkedõ érdemeket szereztek az igényes lakókörnyezet kialakításában.
A fentiek alapján Sárbogárd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
„Tiszta, virágos Sárbogárdért” cím elnyerésére.
A pályázatok elbírálása során a bírálóbizottság döntése szerinti a három
legszebb, legrendezettebb ingatlan tulajdonosa kapja az elismerõ címet oklevél formájában, valamint egyszeri díjazásban (20.000 Ft/ingatlan) is részesülnek.
A cím akkor adományozható, ha az ingatlan tulajdonosa (használója/kezelõje) Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének a közterületek használatának szabályozásáról és rendjérõl szóló 11/1997. (V. 21.) önkormányzati rendeletében foglalt kötelezettségein túlmenõen
— az ingatlanát és az ingatlan elõtt, mellett vagy mögött lévõ közterületet
kiváló minõségben gondozza, tisztán, rendben tartja és virágosítja;
— a növények (fák, cserjék, évelõk, örökzöldek, egynyári virágok, gyepfelületek) minõsége harmonizál az épített és természeti környezettel; vagy
— a gondozott környezetben a praktikussági és kényelmi szempontok dominálnak a tér és kert kialakításánál.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. július 15.
A pályázat benyújtásának helye: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., titkárság.
A pályázat elbírálásnak határideje: 2010. július 31.
A pályázat nyerteseinek a díj és az oklevél a képviselõ-testület augusztusi
ülésén kerül átadásra.
A pályázatot
— az ingatlan tulajdonosa (kezelõje/használója),
— nem társasházi, többlakásos lakóépület esetén a tulajdonosok több
mint fele által meghatalmazott személy,
— társasház esetén a társasház alapító okiratában meghatározottak szerint a közös képviselõ nyújthatja be.
A pályázati adatlapokhoz a következõ helyeken lehet hozzájutni: Sárbogárd
város polgármesteri hivatalának mûszaki osztályán, illetve az ügyfélszolgálaton.
Interneten Sárbogárd Város Önkormányzatának honlapján:
www.sarbogard.hu.
Juhász János polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a környezet védelmének általános
szabályiról szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2010. április 13-ai ülésén „Tájékoztató a környezet állapotáról, a város környezetvédelmi helyzetérõl, a bánya üzemelésének környezetre gyakorolt
hatásairól” tárgyú elõterjesztés alapján elemezte, értékelte illetékességi
területén a környezet állapotát.
Az elõterjesztés és Sárbogárd város települési környezetvédelmi programja
megtekinthetõ
Sárbogárd
város
internetes
portálján
(www.sarbogard.hu), valamint munkaidõben a városi polgármesteri hivatal mûszaki osztályán (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., em. 4. sz. iroda).
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

VÁROSÜZEMELTETÉSI
ÜGYINTÉZÕI
munkakör betöltésére,
6 hónap próbaidõ kikötésével.
Ellátandó feladatok: az önkormányzati tulajdonban levõ ingatlanokkal és
építményekkel kapcsolatos karbantartási, felújítási munkák megszervezése; jegyzõi hatáskörbe tartozó vízügyi hatósági feladatok ellátása; szakmai
felügyeleti és ellenõrzési feladatok ellátása a városüzemeltetési, temetõ
üzemeltetési szolgáltatást, távhõ- és melegvíz-szolgáltatást, víz- és csatornaszolgáltatást, folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nyújtó
szervezetek tevékenysége felett stb.
A munkakör betöltésének feltételei: büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állampolgárság, összeférhetetlenségi szabályoknak való
megfelelés. A 9/1995. (II. 3.) korm. rendelet a köztisztviselõk képesítési
elõírásairól 1. számú melléklete I/19. pontja alapján településfejlesztési és
-rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok I. besorolási
osztályban: egyetemi szintû jogász, vagy szociológus szakképzettség;
egyetemi, vagy fõiskolai szintû mûszaki, vagy közgazdasági, agrár- (ezen
belül környezetvédelmi mérnök, vagy táj- és kertépítész) felsõoktatásban
szerzett szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett környezetvédelmi szakmérnöki szakképzettség; fõiskolai szintû igazgatásszervezõi
szakképzettség és településfejlesztési, -rendezési szakképesítés. II.
besorolási osztályban: középiskolai végzettség és építõipari, épületgépészeti, kertészeti, közgazdasági szakképzettség, vagy települési vízgazdálkodási, vízügyi, kertésztechnikusi végzettség, vagy közlekedésépítõ, környezetvédõ technikus, útépítõ technikus, mûemléki fenntartó technikus,
vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: építõanyag-ipari technikus,
épületgépész–technikus, településfejlesztési szakelõadó, települési környezetvédelmi technikus, víz- és szennyvíztechnológus–technikus, vízügyi
technikus, kertész- és növényvédelmi technikus, környezetvédelmi szakelõadó, környezetvédelmi (szak)technikus szakképesítés. Valamint felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek, közigazgatási versenyvizsga
megléte, vagy annak letétele alóli mentesülés a Ktv. és a 126/2009. (VI.
15.) korm. rendeletben foglaltak szerint, B kategóriás jogosítvány, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a munkakör betöltése elõtt, részvétel
elõzetes munkaköri alkalmassági vizsgálaton.
Illetmény és egyéb juttatások
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint, valamint a besorolási osztály alapján 20, illetve 10 %-os illetménykiegészítés.
Juttatás: a Ktv. 49/F. §-ában és Sárbogárd város jegyzõjének 1/2010. számú közszolgálati szabályzatában meghatározottak szerinti cafetéria juttatás.
A pályázathoz benyújtandó dokumentumok, mellékletek
A pályázatot Sárbogárd város jegyzõjének címezve kell benyújtani, feltüntetve rajta a KSZK honlapján közzétett pályázati azonosító számot, valamint
a munkakör megnevezését.
Részletes szakmai önéletrajz; versenyvizsgáról szóló tanúsítvány, vagy a
mentesülés igazolása; három hónapnál nem régebbi, bûnügyi nyilvántartó
szerv által kiállított hatósági bizonyítvány, melyben a büntetlen elõélet mellett azt is igazolja, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
iskolai végzettséget és szakmai képzettséget igazoló dokumentumok másolata; nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevõk megismerhetik a
jelölt pályázati anyagát.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: hasonló területen szerzett szakmai
tapasztalat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 21-e.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 28-a.
A munkakör 2010. június 1-jétõl betölthetõ.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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TÁJÉKOZTATÁS

FELHÍVÁS

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2010. április 15-étõl, a Sárbogárd, Ady E. út 79-83. sz. alatti
Szent György Kórház Rendelõintézetének felújítási ideje alatt

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy közigazgatási területünkön
a VERTIKÁL Zrt.

a Sárbogárd, József A. u. 17/A. sz. alatti orvosi rendelõben rendel:
DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS
(dr. Somogyvári Katalin volt rendelõjében), telefon: 06 (25) 462 641;

LOMTALANÍTÁST

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS
(dr. Abdalla Roshdi volt rendelõjében), telefon: 06 (25) 461 742;

szervez a KÖZÉV Kft.
közremûködésével.
Felkérem a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett NEM VESZÉLYES
HULLADÉKOT (azaz a háztartásokból származó kiselejtezett bútorok, textíliák, mûanyagok stb.) a jelzett napon helyezzék ki a
házuk elé, legkésõbb reggel 7 óráig.
A lomtalanítást végzõ autók minden utcán
csak egyszer haladnak végig!
A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék
(akkumulátor, szárazelem, festékesdoboz,
növényvédõ szer, gyógyszer, olajos hulladék, hûtõszekrény, fénycsõ, állati tetemek
stb.) nem szállítható el.

a Sárbogárd, József A. u. 17/A. fsz. 2. sz. alatti
fogorvosi rendelõben rendel:
DR. KANCSÁR ANITA FOGORVOS, telefon: 06 (30) 363 1565;
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel:
DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS, telefon: 06 (25) 460 165.
A háziorvosok, illetve a fogorvos asszony változatlan rendelési idõben fogadják a lakosságot.

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS
(telefon: 06 /25/ 463 489),
illetve DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS
(telefon: 06 /25/ 460 013) megkezdte rendelését
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben.
Dr. Somogyvári Katalin háziorvos változatlan rendelési idõben fogadja a lakosságot.

A III. SZ. GYERMEKORVOSI KÖRZET RENDELÉSI IDEJE MEGVÁLTOZOTT!

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos az alábbi idõpontokban rendel:
Rendelési idõ:
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök (Szt. István u. 96.); szerda:
8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00, Töbörzsök (Szt. István u. 96.); péntek:
8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–12.00, Töbörzsök (Szt. István u. 96.).

Tanácsadás

A lomtalanítás idõpontjai:
2010. május 6. (csütörtök)
Sárszentmiklós
2010. május 7. (péntek)
Pusztaegres, Sárhatvan, Kislók,
Rétszilas, Nagyhörcsök
2010. május 12. (szerda) Sárbogárd
2010. május 14. (péntek)
Alsótöbörzsök

Kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök (Szt. István u. 96.), szerda: 13.00–14.00Ady E. út 126.
Juhász János polgármester

Elérhetõségek:
Tompa M. u. 2., telefon: 06 (25) 463 489; Töbörzsök (Szt. István u. 96.), telefon: 06 (25) 465 080.
Juhász János polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének
oktatási, közmûvelõdési bizottsága pályázatot hirdet

a 2010. évre nyári táborozások, kirándulások
támogatásának elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a sárbogárdi lakóhelyû 3–18 éves korosztály nyári táborozását, kirándulását, úti-, étkezési és szállásköltség kiegészítésével.
A pályázók köre: nevelési–oktatási intézmények,
nyilvántartásba vett civil szervezetek, egyházak.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, bankszámlaszámát, a vezetõ, illetve a
pályázatért felelõs nevét, elérhetõségét, a program részletes leírását, a kért támogatás felhasználási tervét részletezve, a saját források feltüntetésével, törzskönyvi nyilvántartásba vételt, az
alapszabályt, illetve a bírósági bejegyzést igazoló
irat másolatát, nyilatkozatot összeférhetetlenségrõl, közzétételi kérelmet.
A kapott támogatás nem használható fel: tiszteletdíj, munkabér, és járulék fizetésére, reprezentációs költségekre (vendéglátás stb.).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet.

A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mellékleteket nem tartalmazó pályázatok elutasításra
kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetõség. A korábban már hasonló támogatásban részesült, és határidõre el nem számolt szervezetek, illetve intézmények nem vehetnek részt a pályázaton.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010.
május 14. 12.00 óra.
A pályázatokat az oktatási, közmûvelõdési bizottság címére (polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) kell eljuttatni. Kérjük, a borítékra írják rá: NYÁRI TÁBOROZÁS 2010.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2010.
május 21.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk 2010. május 28-áig.
Bõvebb információt kérhetnek Pirosné Kocsis
Anna szakreferenstõl a polgármesteri hivatalban
(I. emelet 21.).
Az oktatási és közmûvelõdési
bizottság elnöke

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2010. április 13-ai ülésén elfogadta:
— a 15/2010. (IV. 15.) önkormányzati rendeletet Sárbogárd város és intézményei 2009. évi
zárszámadásáról;
— a 16/2010. (IV. 15.) önk. rendeletet az egyes
szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.)
önk. rendelet módosításáról;
— 17/2010. (IV. 15.) önk. rendelet a társállat és
sportcélból tartott állatok tartásáról szóló
12/2004. (III. 25.) önk. rendelet hatályon kívül
helyezésérõl.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

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

06 (30) 6210 651
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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SPORT

Megyei I. osztályú férfi kézilabda

Adtunk egy félidõ elõnyt!
VAX Sárbogárd–Alba Regia 22:26 (9:14)
Vezette: Hegedûs, Kiss.
Sárbogárd: Németh II.–Nacsa 4, Balogh 8, Takács, Suplicz,
Bodoki II. 5, Németh I. 1. Csere: Borostyán, Pluhár, Szabó J. Zsolt
1, Hegedûs 1, Botka, Rehák, Lakatos 2. Edzõ: Bodoki György.
Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, de bíztunk a gyõzelemben. Már a
mérkõzés elõtt látszott, hogy az Alba nagyon komolyan veszi a
mérkõzést, hiszen öt játékost hoztak az NBI/B-s keretbõl. Ami azt
illeti, tavaly csak hármat játszhattak vissza a magasabb osztályból,
viszont érthetetlen módon a megyei szövetség menet közben módosította a versenykiírást, és fölemelte ötre a létszámot. Mindenesetre így is felvettük a versenyt a nagyobb játékerõt képviselõ
csapattal. A probléma, mint a címben is említem, az volt, hogy adtunk egy félidõ elõnyt az ellenfélnek, ami ilyen erõs csapatnál nem
megengedhetõ. Az elsõ játékrészben semmi sem jött be a fiúknak.
Büntetõk, ziccerek maradtak ki, és egy kis bátortalanság is érezhetõ volt. Az ellenfél rendkívül fegyelmezetten, sõt, eredményesen támadott, keményen védekezett, így a szünetre ötgólos elõnyt
szerzett. Szomorú vigasz, hogy a második félidõt megnyertük, de
ez csak a szépítéshez volt elegendõ.
A közönség, mint mindig, ûzte, hajtotta a csapatot, de most ez
sem segített. Az úgymond rutinos játékosainknak sokszor megrengett a keze. Ami kellemes meglepetés, hogy a 16 éves Lakatos
Áron nem hibázott, a két lehetõséget kihasználta.
A játék képe alapján a vendégek megérdemelték a gyõzelmet, bár
megjegyzem, az Alba a Mészölyben mindig gyõzött, viszont idegenben mi szoktunk nyerni. Reméljük, ez a hagyomány folytatódik.
A következõ mérkõzés április 25-én (vasárnap) 16.00 órakor lesz,
az ellenfél a Dunaújváros AC csapata. Mindenkit szeretettel
várunk!

Rácalmás–Cece 2-2 (1-0)
Rácalmás, 60 nézõ, vezette: Magyar János.
Rácalmás: Hadnagy, Hepp, Preisler, Végh, Schaffer, Horváth
(Csernus), Karda, Kiss (Gál), Godó, Nyárásdy (Munkácsi), Antal.
Cece: Kimiti Z., Király L., Hegedûs Gy., Fülöp, Csuti, Horog, Németh (Csomai), Szabó (Kimiti L.), Lakatos, Bánóczki, Király G.
Ideális labdarúgóidõben találkozott a két kiesés elõl menekülõ
csapat. A 2. percben Bánóczki beadásáról Horog lemarad. 6.
perc: Végh beadását Karda 2 méterrõl kapu fölé fejeli. 8. perc:
Horváth 20 méteres szabadrúgását fogja Kimiti. 11. perc:
Bánóczki 16 méterrõl leadott lövése száll kapu fölé. 20. perc: Németh beadását Lakatos jó helyzetben kapu mellé fejeli. 27. perc:
Antal közeli lövését védi Kimiti. 35. perc: hazai szabadrúgás, 20
méterrõl Godó a hálóba lõ, 1-0. 40. perc: Lakatos beadását Király
G. lövi kapu mellé.
A II. félidõben nem kellett sokáig várni az egyenlítésre. 51. perc:
Csuti elõre ívelt labdáját Lakatos kapásból lövi a hosszúba, nagy
gól volt, 1-1. 57. perc: újabb vendéghelyzet, Bánóczki azonban kapu fölé emeli a labdát. 65. perc: egy hazai bedobás után védõink
elkésnek, Antal sarkal a hálóba, 2-1. 69. perc: Lakatos 20 méteres
szabadrúgása száll kapu fölé. 78. perc: Godó veszélyeztet, közeli
lövését Kimiti szögletre üti. 83. perc: Hegedûs szabadrúgását Lakatos segíti a hálóba, 2-2. Közepes iramú mérkõzésen igazságos
pontosztozkodás született, kiváló játékvezetés mellett.

Ifjúsági mérkõzés: Rácalmás–Cece 2-1 (1-0)
Vezette: Babai Ferenc. Mindkét félidõben többet tett a gyõzelemért a hazai csapat. Góllövõ: Kovács Nándor.
Április 25-én (vasárnap) 15.00 és 17.00 órakor ifjúsági és felnõtt
csapatunk hazai pályán Lepsény csapatát fogadja.
Hajrá, Cece!
Pozsár László

Rehák Sándor

Haltelepítés a Nádor-csatornába
Örömhírrel szolgálhatunk a horgászoknak, fõként azoknak, akik a Nádor-csatornában áztatják a damilt. A halászati üzemtervben szereplõ kötelezõ éves telepítésen
túl közel 1.500 db kétnyaras ponty került a
csatornába.
Ezzel azonban még nincs vége a telepítésnek, hiszen még 20.000 db csukaivadék kerül ugyanebbe a csatornába.
A telepítést egyébként ellenõrizte a hatóság is Csizmadia Csaba halászati felügyelõ
személyében. A halászatra jogosult szerv
részérõl Szegedi Zsolt, az Aranyponty Zrt.
munkatársa volt jelen.
Itt szeretnénk felhívni a tisztelt horgászok
figyelmét, hogy mint minden horgászvízre,
így a Nádor-csatornára is kell engedély! Az
éves bérleteket az Örspusztai Horgászcentrumban, a napi jegyeket a fent említett
hely mellett Sárbogárdon, a József A. utcai
lottózóban lehet megváltani. Felhívjuk a
pecások figyelmét, hogy a napi jegyeket
elõre kell megváltani, mert az ellenõrök a
parton már csak a jogosult elbírálásával
foglalkoznak.
Még egy tiszteletteljes kéréssel fordulunk
a természetet szeretõ sporttársak felé. A
horgászhelyeket kérjük tisztán, szeméttõl
mentesen elhagyni a nap végén. Biztosan

mindenki jobban érzi magát egy rendezett,
kulturált környezetben.
A végére egy lehetõséget hagytunk. Az
Örspusztai Horgászcentrumban már lehet
állami horgászvizsgát tenni 1.000 Ft-ért.
Mint tudjuk, ez a vizsga egy életre szól, így
hát reméljük, minél többen élnek ezzel a
lehetõséggel.

Részletek a www.retimajor.hu honlapon,
vagy a helyszínen.
Az idei horgászatra minden kedves vendégnek kellemes idõtöltést, és nem utolsó
sorban méretes halakat kívánunk!
Aranyponty Zrt.
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Csákvár–Sárszentmiklós 3:1 (2:0)
Csákvár, 150 nézõ, vezette: Makk László.
Csákvár: Hegedûs, Jung, Sipos, Topos,
Szolnok (Kuhinkó), Domján, Györök,
Truszek, Tornyai, Földes (Gulyás), Németh (Gál). Edzõ: Nyigri Richárd.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L., Csanaki, Emperger, Salga (Arany),
Szarka, Huber, Markovics (Palotás), Vámosi (Berényi), Král. Edzõ: Masinka László.
A tavaszi szezonra igencsak megerõsödött
Csákvár otthonában egy esetleges jó eredmény reményében utazott csapatunk.
Már az elsõ játékrészben nyilvánvalóvá
vált: innen gyõzelemmel nem térünk haza,
mivel kétgólos hátránnyal fordultunk.
Az elsõ gól a 22. percben született, amikor
Domján ellen a védõk a büntetõterületen
belül „szabálytalankodtak”, a megítélt
büntetõt a sértett értékesítette, 1:0. Megjegyzem, azért tettem idézõjelbe a szabálytalankodtak szót, mert amikor a játékvezetõ befújta a büntetõt, még a hazai kispad is
nevetett csodálkozásában.

32. perc: a bal oldalról beadott labdát Tornyai 12 méterrõl a hálóba belsõzte, 2:0. Itt
is megjegyezném: a beadás elõtt nekünk
kellett volna dobni, de mivel egy hazai játékos felkapta a labdát, így õk dobtak.

A Femol-csoport eredményei

A Déli-csoport eredményei

Rácalmás–Cece PSE 2-2 (1-0)
Gólszerzõk: Godó, Antal, illetve Lakatos
(2). Ifjúsági mérkõzés: 2-1.
Iváncsa KSK–Mezõfalva SE 4-0 (1-0)
Gólszerzõk: Kovács (3), Szabó. Ifjúsági
mérkõzés: 0-2.
Aba-Sárvíz FC–Enyingi VSE 7-1 (2-0)
Gólszerzõk: Fülöp, Fauszt, Gyuricza K.,
Gyurizca V., Berengyán (2), Kulcsár, illetve Tóth. Ifjúsági mérkõzés: 2-2.
Sárbogárd–Mezõszilas 1-2 (0-1)
Gólszerzõk: Szabó, illetve Toldi, Sülyi. Ifjúsági mérkõzés: 2-2.
Nagyvenyim–Pusztaszabolcs 2-3 (1-1)
Gólszerzõk: Pukánszky (2), illetve Kovács
(2), Sári. Ifjúsági mérkõzés: 0-6.
LMSK–Dég SE 2-2 (0-2)
Gólszerzõk: Hornyák, Sütõ, illetve Horváth (2). Ifjúsági mérkõzés: 2-0.
Lajoskomárom–Adony VSK 1-1 (0-1)
Gólszerzõk: Kleiber, illetve Krell. Ifjúsági
mérkõzés: 1-4.
Seregélyes SE–Szabadegyháza Kinizsi
0-1 (0-1)
Gólszerzõ: Imre. Ifjúsági mérkõzés: 1-4.

A második játékrész rémálomszerûen kezdõdött, mert már a 46. percben növelte
elõnyét a hazai csapat Gál révén, 3:0.
Mint már lenni szokott, a jelentõs hátrány
tudatában átvettük a játék irányítását,
helyzeteket dolgoztunk ki, amik a 82. percben vezettek eredményre. Truszek kezezése után a megítélt büntetõt Vámosi értékesítette, 3:1.
A mérkõzés összképéhez edzõnk nyilatkozatát idézném: „Jó viszonyban vagyunk a
játékvezetõkkel, nem szoktunk velük foglalkozni, de azért megjegyezném, hogy ezen a
mérkõzésen a játékvezetõ kritikán aluli teljesítményt nyújtott, mely különösen az elsõ
játékrészre volt igaz, amikor ítéleteivel sorozatban sújtott bennünket. Két elsõ bekapott
gólunk elõtt a kárunkra hibázott.

A második játékrészre úgy mentünk ki, hogy
mindent egy lapra feltéve támadunk, de sajnos bent maradtunk az öltözõben, mert a
harmadik találat elõtt még labdába se értünk, úgy lõtt gólt Gál.
Azt azért megjegyezném, hogy még háromgólos hátrányban is volt esélyünk egy döntetlenre, de a döntõ helyzetekben sajnos hibáztunk.”
Az igazat megvallva, ennek a mérkõzésnek
a három pontjából jó esetben egyet számoltam hozzánk. Ezzel a mérkõzéssel letudtunk egy nehezebb sorozatot, és most
olyan mérkõzések jönnek, melyek ún. kötelezõ gyõzelmek — el kell kezdeni a pontok gyûjtögetését.

Ifjúsági mérkõzés:
Csákvár–Sárszentmiklós 3:1.
A mérkõzésrõl annyit: a helyzeteit jobban
kihasználó csapat nyert.
Hétvégén Polgárdiba látogatunk, ahol
már tényleg kötelezõ a gyõzelem.
Szabó Béla

A Roneko-csoport állása

Tác-Csõsz–Mezõkomárom 3-2 (2-0)
Gólszerzõk: Pál, Gergõ, Kovács, illetve
Lendvai, Tonka.

1. Pálhalma

21 18 2 1

72-13 56

2. Bicske

21 14 4 3

50-16 46

3. Csákvár

22 15 1 6

56-29 46

Zichyújfalu–Elõszállás 4-0 (3-0)
Gólszerzõk: Horváth, Rigó (3).

4. Velence

21 11 5 5

48-19 38

5. Sárszentmiklós

21 11 3 7

37-33 36

Perkáta SE–Nagylók 3-2 (2-1)
Gólszerzõk: Reith, Bibel, Bogó, illetve
Nagy, Kucsera.

6. Martonvásár

21 10 5 6

42-22 35

7. Kisláng

22

9 3 10

34-36 30

8. Maroshegy

22

9 3 10

34-45 30

Kisapostag–Besnyõ 1-12 (1-5)
Gólszerzõk: Kriski, illetve Lepsényi (5),
Szentmihályi, Mágocs, Némedi, Petkes
(3), Paizs.

9. Kápolnásnyék

21

7 9 5

26-37 30

10. Baracs

21

5 6 10

2-29 21

11. Bakonycsernye

22

6 3 13

21-43 21

12. Sárosd

22

6 2 14

17-32 20

Soponya–Sárszentágota 1-5 (0-5)
Gólszerzõk: Miklós, illetve Fazekas, Beke,
Kuczi, Krajcsovics, Kovács.

13. Polgárdi

21

4 7 10

24-45 19

14. Pákozd

21

6 1 14

20-50 19

15. Pusztavám

21

5 2 14

18-44 17

Vajta–Kulcs 1-1 (1-0)
Gólszerzõk: Kovács, illetve Radnó.

16. Káloz

22

5 2 15

27-59 17

Alap–Dunapentele 2-4 (1-3)
Gólszerzõk: Fenekes, Czaffer, illetve
Beretka, Kovács, Matkovics, Berkes.

A Déli-csoport állása
1. Vajta
2. Sárszentágota
3. Kulcs
4. Perkáta
5. Zichyújfalu
6. Tác-Csõsz
7. Alap
8. Dunapentele
9. Besnyõ
10. Nagylók
11. Elõszállás
12. Soponya
13. Mezõkomárom
14. Kisapostag

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

13
13
11
11
10
10
8
8
7
5
6
4
3
-

4
2
5
2
4
3
4
2
3
7
3
6
3
2

3
4
3
7
5
6
7
9
9
7
10
9
13
17

57-28
66-28
62-27
47-27
44-21
38-37
40-32
39-46
45-39
31-33
37-42
25-35
18-58
12-108

43
41
38
35
34
33
28
26
24
22
21
18
12
2

A Femol-csoport állása
1. Iváncsa

21 18 1 2

74-9

55

2. Szabadegyháza

21 16 2 3

72-26 50

3. Adony

21 14 5 2

57-23 47

4. Aba-Sárvíz

21 12 3 6

62-25 39

5. Pusztaszabolcs

21 11 5 5

47-37 38

6. Sárbogárd

21 10 7 4

40-27 37

7. Mezõfalva

21 10 1 10

49-37 31

8. Mezõszilas

22

9 3 10

33-53 30

9. Dég

21

8 1 12

31-51 25

10. Cece

21

7 4 10

31-52 25

11. Lajoskomárom

21

6 4 11

40-57 22

12. Rácalmás

22

6 4 12

28-57 22

13. Enying

21

4 7 10

38-53 19

14. Seregélyes

21

6 1 14

31-50 19

15. LMSK

21

3 3 15

28-67 12

16. Nagyvenyim

21

3 1 17

30-67 10
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HITÉLET

NÉGY ORVOS
Sikerekben gazdag gyáros volt, aki életében sokra vitte. Hirtelen azonban súlyosan
megbetegedett. Már hónapok óta lappangott benne a betegség, most azonban érezte, hogy a tüdejével valami nincs rendben,
és rettegni kezdett a tbc-tõl. Háziorvosa
barátja is volt. Szívesen kártyáztak együtt,
és közben sûrûn iddogáltak. Miután megvizsgálta, nyugodtan mondta: „Adok neked egy injekciót, és majd meglátod, hogy
nemsokára talpra állsz.” A beteg késõbb
észrevette felesége arcán a szomorúságot,
és bizalmatlankodva kérdezte:
— Mondott neked valamit?
— Igen — intett az, és sírni kezdett.
— Ugyan — köhögött a beteg —, milyen
hazug! Hívd fel azonnal Derksen professzort, és kérd meg, jöjjön azonnal; olyan
szorongásos érzéseim vannak!
Néhány óra múlva jött a professzor. Miután megvizsgálta, azt mondta:
— Ha pontosan tudni akarja, itt emberi segítség ki van zárva. Rendezze el minél
gyorsabban üzleti ügyeit, mert nemsokára
teljes öntudatlanság lép fel, amibõl többé
nem ébred fel.
A professzor elment, a gyáros pedig azt
mondta a feleségének:
— Ne sírj! Végrendeletet csináltam, üzleti
ügyeim pedig teljesen rendben vannak. És
mégis félek a haláltól. Félek, hogy utána
következik egy másik élet — igazságos ítélet Isten bírói trónusa elõtt. Istennel nincs
elrendezve a dolgom. Hívd azonnal Karo
lelkészt, gyülekezetünk prédikátorát!
8 órakor jött a lelkész, ismert szónok és
modern tudós. Leült a beteg ágya mellé, és
elkezdett érdekes tapasztalatairól beszélni. A beteg azonban félbeszakította:
— Nincs már sok idõm. Mondja meg, kérem, kertelés nélkül, van-e tudományos bizonyíték arra, hogy a halállal mindennek
vége?
— Bizonyíték erre nincs, de nagyon valószínû. Az ember tovább él ugyan, de csak
tetteiben, és mûveiben. Minden más csak
kegyes hagyomány és szimbolizmus.

Tavaszi hangverseny

— Korábban én is így gondoltam, de most,
hogy a halál küszöbéhez érkeztem, bizonyosan hiszem, hogy meg kell jelennem a
szent és élõ Isten színe elõtt. Vagy Ön meggyõzõen tudja igazolni állítását?
— Érje be annyival, amit idáig átélt, és tett!
— De hisz éppen ez az: tetteim vádolnak,
hogy bûnös vagyok, és elvesztem. Nem voltam becsületes az üzleti életbe, hûtlen voltam a házasságban, kegyetlen a munkásaimhoz. Tud Ön segíteni most, hogy
bûneim szorongatnak?
A látogató bosszankodva állt fel:
— Kérjen injekciót az orvosától, attól
majd elmúlik a félelme, és alvás közben éri
majd a halál.
— Igen, de hová megyek? Isten trónusa
elõtt vádolom majd Önt! Egész életemben
félrevezetett, most pedig vigasz nélkül
hagy meghalni!
Vállvonogatva távozott a lélek orvosa, miközben így morfondírozott:
— Micsoda ostobaság a halál utáni megfizetésrõl való fecsegés! Nem vártam volna
ilyen mûvelt embertõl!
A haldokló félelme az ítélettõl percrõl
percre nõtt. Felesége nem türtõztette magát többé, hanem felajánlotta, mintha
most jutott volna eszébe:
— A legnagyobb lányunk dicsérte Rosting
lelkészt. Ez az egészen fiatal lelkész most a
városunkban van. Ne kérjük meg, hogy jöjjön el hozzánk?
— Rosting? Az a kegyes rajongó? De mindenesetre tudja, miben hisz. Nos, menj el
hozzá, és mondj el neki mindent! Talán eljön, noha már elég késõre jár.
Tizenegy óra tájban leült Rosting a haldokló mellé, és megfogta remegõ kezét. A
beteg mélyen felsóhajtott. Azután megrendítõ õszinteséggel feltárta egész életét,
mely Isten nélkül, élvezethajhászásban és
önzésben telt el. Egyszer-egyszer összerezzent a felesége, amikor férje elkövetett
igazságtalanságairól beszélt. Mikor kimerülten hátrahanyatlott a párnáira, komolyan és nyugodtan szólt a prédikátor:

2010. április 22. Bogárd és Vidéke
— Ön tehát kétségkívül elveszett.
— Elvesztem, igen, ezt mondja a lelkiismeretem is — kiáltott a beteg tanácstalanul.
— Jézus Krisztus azonban azért jött, hogy
megkeresse és megtartsa, ami elveszett —
folytatta Rosting. — Ha elismeri, hogy
többé semmit nem tud jóvá tenni, és elmerül, mint fuldokló az áradatban, akkor
megérett az Isten kegyelmére!
Csukott szemmel hallgatta a beteg, ahogy
a prédikátor beszélt neki az Úr Jézus
Krisztus szenvedéseirõl és haláláról, aki
oly mérhetetlenül sokat szenvedett, hogy
megmentse az istentelen, bûnös embert, és
aki kinyújtott karral közeledik mindazokhoz, akik szükségükben hozzá kiáltanak,
hogy bûneiket eltörölje, mintha soha nem
követték volna el azokat.
— MINDENT? — kiáltott hirtelen a beteg.
És a feleletben jött az örömhír:
— Igen, mindent! Õ bûnhõdött meg azért,
hogy mi békességre jussunk.
A szobában csend volt. Azután együtt
imádkoztak. Az ámen után így suttogott a
beteg:
— Uram, Jézus, könyörülj rajtam!
Majd az Úr szolgája még néhány részt felolvasott a Bibliából:
— Így szól az Úr Jézus: „Aki énhozzám
jön, azt én semmiképpen ki nem vetem”
(Jn 6,37). „No, jertek, törvénykezzünk! Ha
bûneink skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínûek, mint a karmazsin,
olyanok lesznek, mint a gyapjú” (Ézs 1,18).
„És Jézusnak, az Õ Fiának vére megtisztít
minket minden bûntõl” (1 Jn 1,7). Hiszi,
hogy Jézus Krisztus minden bûnét megbocsátja? — kérdezte a látogató rövid szünet
után.
— Igen, én hiszek benned, Uram, Jézus!
Emlékezzél meg feleségemrõl és gyermekeimrõl. Megváltóm, tégy jóvá mindent!
Egy kissé felemelkedett, szemei tágra nyíltak, mintha már a mennyei dicsõséget látná. Még egy sóhajtás, és elaludt. A hozzátartozói mélyen megrendülve álltak. Hogy
mily nagy Isten kegyelme, e haldoklón is
megmutatkozott.
Forrás: Út a boldogság felé

Szeretettel meghívunk minden kedves természetkedvelõt
a Nagylóki Iringó Tanösvény bejárására.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2010. április 28-án (szerdán)
17 órakor
A SÁRSZENTMIKLÓSI
EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN
megrendezésre kerülõ tavaszi hangversenyre.
Közremûködnek:
a Sárszentmiklósi Általános Iskola
énekkara,
a Violin zeneiskola
sárszentmiklósi növendékei
A szervezõk

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.
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Kistérségi fesztivál Alapon
Minden évben óriási sikerrel rendezik meg
a kistérségi kulturális fesztivált.
Az idén 131 produkcióval jelentkeztek a
fesztiválra. Itt megmutathatták tehetségüket az amatõr együttesek, hangszeres szólisták, énekesek, versmondók. Bizony, sok
esetben lehettünk részesei igazi meglepetésnek.
Vannak persze már jól ismert csapatok is,
mint például az alapi Mezõföld Népi
Együttes, amely most is elkápráztatott
bennünket nagyszerû mûsorával. Õk nyitották a reggel fél tíztõl délután négyig tartó mûsort. Dr. Lendvai György Arany János „Pázmány lovag” címû versével örvendeztetett meg bennünket. Mindenki csodálta, hogy Gyurka bácsi hajlott kora ellenére milyen nagyszerûen mondta végig ezt
a hosszú elbeszélõ költeményt. Hegedûjátékát a zsûri kiemelten díjazta.
A három Bali testvér Cecérõl mesemondással jelentkezett. Tehetségüket már korábbi bemutatókról is jól ismerheti a kistérség lakossága; a Bogárdi TV-ben is
számtalanszor szerepeltek már.
A találkozó egyik fénypontja a 91 éves
Alpekné Katica néni volt, aki két verset is
elmondott.
Nagy sikere volt Hajdú Évának, aki Vajtáról hastánccal érkezett.
Több népdalkör is bemutatkozott. Nagy
tapssal jutalmazta a lelkes közönség a sárhatvani Csillagfény nyugdíjasklub asszonyainak mûsorát. A zsûri kiemelt dicséretben részesítette a cecei Búzavirág népdalkört ízlésesen összeállított mûsorukért és
színvonalas szereplésükért. Nagy elismerést kaptak a sárbogárdi Táncoslábúak,
akik széki táncokat mutattak be.

Különdíjjal jutalmazták Fazekas Imre Pál
(Nagylók–Dunaújváros) szavalatát. Õ Juhász Gyula „Anna örök” címû versciklusának két költeményét mondta el nagy átéléssel.
Bemutatkozott az alapi Margaréta nyugdíjasklub, a vajtai Õszirózsa népdalkör, a
sáregresi népdalkör, valamint a mezõszilasi dalosok. Nagy sikere volt a vajtai
Ezüst Folyó Ékkövei hastáncegyüttesnek.
Egyéni koreográfiát mutattak be a sárbogárdi Írisz Orientális Táncegyüttes tagjai.
Ugyancsak szép sikert arattak az alapi társastáncosok Radnai Zoltán vezetésével. A
csoportot Alap polgármestere egy értékes
különdíjjal, az e tevékenységhez nélkülözhetetlen hordozható zenelejátszóval jutalmazta.
A zsûri nagy elismeréssel szólt a sok lelkes
amatõr produkcióról, s arra biztatott mindenkit, hogy tovább folytassák, amit elkezdtek, s ez a fesztivál is ösztönözzön
mindenkit a továbbiakban jobb teljesítményre.
A kistérségi bemutatóra eljöttek a körzet
településeinek polgármesterei is. Lelkesen tapsoltak a szereplõknek, s különdíjakkal jutalmazták õket. Különdíjat kapott
minden cecei csoport Varga Gábor polgármestertõl, a mezõszilasi fellépõk Magyar József polgármestertõl, a sáregresiek
Mocsár Eleonóra polgármestertõl, az alapiak pedig Méhes Lajosné polgármester
asszonytól. A sárbogárdi, sárhatvani fellépõk nehezményezték, hogy Sárbogárd polgármestere nem jött el a bemutatóra. No,
és a sárbogárdiak különdíjat se kaptak,
mint a többi település fellépõi.
Hargitai Lajos

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt

Meghívó

egy kirándulásra a százhalombattai
Matrica Múzeumba és Régészeti Parkba

A Sárbogárdi Borbarát
Kör

Indulás autóbusszal 2010. május 16-án
9 órakor a Hõsök terérõl.

BORVERSENYT RENDEZ
2010. május 15-én 9 órától

Jelentkezni 500 Ft elõleg befizetésével a könyvtárban lehet
2010. május 8-áig.

Sárbogárd–Sárszentmiklóson a Rádi-dûlõben,
Márkovics Lajos pincéjénél.
Borminták leadása: május 14-én 17–21 óráig
a Márkovics-pincénél.
Nevezési díj: 700 Ft fajtánként.
Ebéd: 700 Ft/fõ.
Nevezni fajtánként 2x0,7 l-es üveg borral lehet,
a név, fajta, évjárat megnevezésével.
Eredményhirdetés: kb. 13 órakor.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Csatlakozzon hozzánk!

Szilveszter János, az egyesület elnöke

Hazaérkezés kb. 17 órakor.
Program: a Matrica Múzeum megtekintése, látogatás
a Régészeti Parkba, ahol a „Kelta nap” keretei között
ismerkedhetünk az „élõ” õskorral, kézmûveskedhetünk, lepényt
süthetünk, pénzt verhetünk, átélhetjük a régi hétköznapokat.
Az útiköltség és a kedvezményes belépõ ára összesen kb. 1.500 Ft.
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NAGYMAMA
RECEPTJEI
Almagombóc
Hozzávalók: csipetnyi cukor, 1 evõkanál fahéjas porcukor, csöpp
citromlé, 1 teáskanál olaj, 6 evõkanál zsemlemorzsa, kb. 20 dkg
búzadara, 1 kávéskanál fahéj, 4 evõkanál porcukor, 3 db tojás, 2
dl tej, fél kg alma.
Az almát meghámozzuk, és nagy lyukú reszelõn lereszeljük. Belekeverjük a darát, a felvert tojásokat, a tejet, a porcukrot, a fahéjat
és annyi zsemlemorzsát, hogy formálható masszát kapjunk. Vizes
kézzel gombócokat formálunk belõle, és forrásban lévõ cukros,
citromos vízben kifõzzük õket. (Akkor vannak készen, amikor feljönnek a víz felszínére). A maradék zsemlemorzsát barnára pirítjuk az olajon, és meghempergetjük benne a gombócokat. Fahéjas
porcukorral meghintve, melegen tálaljuk.

2010. április 22. Bogárd és Vidéke

HAMUFELHÕ
A mi jó öreg Földünk böffentett egyet Izlandon, erre Európa nagy
részén leállt a légi forgalom, milliók utazása maradt el, százezrek
alszanak a repülõtéri várótermek kõpadlóján a hátizsákjukkal a
fejük alatt, államférfiak tucatja nem tudott elmenni a lengyel államfõ temetésére, maga az amerikai elnök is otthon maradt, pedig szeretett volna elmenni Krakkóba a gyászszertartásra. Lám,
van nagyobb hatalom az USA elnökénél! Vészjósló híreket lehet
hallani arról, hogy a válságból épp kikapaszkodni kezdõ világgazdaság megtorpan a hamufelhõ miatt, a munkanélküliek munkanélküliek maradnak, a csõdök pedig csõdök.

Almás–mákos bögrés
Hozzávalók: 3 db alma (hámozva, durvára reszelve), 3 evõkanál
lekvár, fél bögre olaj, 1 cs. sütõpor, 1 cs. vaníliás cukor, 1 bögre
cukor, 1 bögre darált mák, 1 bögre liszt, 3 db tojás.
A hozzávalókat összekeverjük, és elõmelegített sütõben 175 fokon kb. 40 percig sütjük. Ha kihûlt, porcukorral meghintjük a tetejét, és kész. Ezt a receptet mák helyett darált dióval is elkészíthetjük.

Madártejszelet
Hozzávalók a tetejére: 3 dl növényi tejszín; a krém: 25 dkg margarin, 20 dkg porcukor, 8 dl tej, 1 ek. liszt, 2 cs. vaníliás pudingpor, 8
tojássárgája; a tészta: fél csomag sütõpor, 8 ek. liszt, 8 ek. cukor, 8
tojásfehérje.
A tojásfehérjét a cukorral kemény habbá verem. Belekeverem a
sütõporos lisztet, és sütõpapíros tepsiben megsütöm. A tojássárgájából, pudingporból, lisztbõl, tejbõl sûrû krémet fõzök. A margarint kihabosítom a porcukorral, és összekeverem a kihûlt, fõzött krémmel. A krémet a tésztára simítom. A tetejére kenem a
keményre vert tejszínhabot.

Citromos csoda
Hozzávalók: 1 cs. habfixáló, 2 ek. porcukor, 1 cs. vaníliás cukor, 2
db citrom, 0,5 l tejszín, 0,5 l tejföl, 30 dkg babapiskóta.
A tejfölbe belekeverjük a porcukrot, vaníliás cukrot, 1 citrom reszelt héját és levét. A tejszínt habverõvel felverjük, majd belekeverjük a habfixálót, és ezzel keményre verjük. A tejszínt óvatosan
belekeverjük a fenti tejfölös masszába. Egy tál aljára kenjük a
krém 1/3-át, megrakjuk babapiskótával, megint krém, megint babapiskóta. A tetejére krém kerüljön! Hûtõbe tesszük, másnap díszítjük, fogyasztjuk. Díszítés: vékonyra szeletelt citromkarika
(hosszában félbe vágjuk, majd vékonyan felszeleteljük).

Heti idõjárás
A következõ napokban is folytatódik
a kissé változékony, szeszélyes áprilisi idõjárás. Több alkalommal nedves
léghullámok érik el hazánkat, és
szórványosan fordul elõ esõ, záporesõ, emellett többórás napsütésre is
van kilátás. A hõmérsékleti értékek többnyire az átlagos körül,
csütörtökön és pénteken kevéssel ez alatt alakulnak. A derült,
szélcsendes völgyekben gyenge fagy is elõfordulhat.
www.metnet.hu

Milyen nagy a pofánk nekünk, embereknek! Hogy tudunk tervezeteket felállítani, fenntartható fejlõdésrõl álmokat szõni, gyönyörû prognózisokat felállítani a „dzsídípí” emelkedésérõl, a gazdaságilag elmaradott régiók felemelésérõl! A Föld röhög ezen,
böffent egyet, és kicsit befogjuk a szánkat.
Én szeretem a Földet, az elhagyhatatlan otthonunkat, felmondhatatlan bérleményünket. Szeretem az erdõit, hegyeit, folyóit, a
kék egét, azt a tulajdonságát, hogy nappalok és éjszakák vannak
rajta, hogy vannak trópusai és mérsékelt égövei, nagyon értékelem azt, hogy van tél és tavasz, és most például azt a tényt, hogy
amerre nézek, virágos ágakat látok, ámde várhatom a nyarat is. A
Föld egy nagyon bölcs golyó az ûrben, nagyon is helyénvalóan kering a Nap körül. Ha megpróbálunk gondolkodni, ki nem fogyunk
a hálálkodásokból. Mert, kérdezem én, kiknek a kedvéért állít elõ
a Föld klorofilt, cukrokat napfénybõl? Kiket táplál minden földi
jóval, kiknek kínálja föl magát lakhelyül? És aki tanulni akar tõle,
az tanulhat, meríthet az õ végtelen bölcsességébõl. Megtanít a
legfõbb törvényre, hogy „földi ember, ne próbálj túlhágni azokon
a határokon, amelyeket én meghatároztam neked. Ha ezt betartod, nem fogod megbánni, mert megkapsz mindent, amit a tested-lelked egyáltalán megbír. Ha pedig nem tartod be, bajod
származik abból. De mindenképpen megkapod azt az iksszer
ypszilon alapterületû darabot belõlem, amely elnyugtat téged, ha
lejár az idõd”.
Nem lehet, hogy a Földanya ezzel a vulkánkitöréssel figyelmeztetni akarja a fiait: „Ahelyett, hogy ölitek egymást gyárilag párolt
fûtõanyagokért, gyilkos háborúkat viseltek embertársaitok ellen
földgázért, kõolajért, milliárdokat dobtok ki ezer kilométeres
csõvezetékek elõállítására, inkább azon gondolkodnátok, hogy
használatba vegyétek a keblem mélyén levõ tüzet, amelyet két
kézzel kínálok nektek, s amellyel mozgathatnám minden gépeteket, jótékony meleget lehelhetnék télen minden dermedt helyiségetekbe.”
Na, de szülõi tanítás! Tudjuk, hogy mit szoktak megfogadni belõle
a gyerekek. Aztán jön a kései bánat.
(L. A.)
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A tavitündér
2. rész
Történt egyszer, hogy a vadász egy szép karcsú õzet vett üldözõbe. A vad kifutott az erdõbõl a szabad mezõre, de a vadász utána iramodott és lelõtte. Örült
neki, mert ritka szép állat volt; nyomban nekiállt, és megnyúzta a késével. Munka közben véres lett a keze; nem akart így beállítani a feleségéhez.
„Még megijedne, azt hinné, megvágtam magamat” — gondolta.
Ott volt a közelben a tó, ezüstösen csillogott a tükre, félkörben nádas zöldellt
körülötte, elöl pedig szép gyepes parttal lejtett színéig a mezõ. Odább pedig a
malomgátat lehetett látni meg a malom mohos tetejét; de ott hosszú esztendõk óta más õrölte a búzát, mert az öreg molnár feleségestül a sírban nyugodott már.
A fiatal vadásznak eszébe sem jutott, hogy ehhez a tóhoz neki hajdanában még
csak közelíteni sem volt szabad. Ledobta a vad lenyúzott bõrét a gyepre, beszúrta a földbe a vadászkését, melléje letette a táskáját, s odalépett a vízhez,
hogy lemossa a kezét.
Abban a pillanatban, amint az ujját belemártotta, felbukkant a tóból a tündér.
Gyöngyözõ kacagással megrázta hosszú haját, nedves két karját a vadász nyakára fonta, és olyan gyorsan lerántotta magával a mélybe, hogy a hullámok
tüstént összecsaptak felettük.
Nemsokára beesteledett, de a kis falusi házban hiába várta a vadászt a felesége. Minél tovább várt, annál jobban elfogta szívét a szorongás. Ha az ember aggódik valakiért, sok minden megfordul az eszében. Szegény asszony is
vissza-visszagondolt most arra, amit az ura mesélt neki téli estéken a gyerekkoráról: a fondorlatos tavitündérrõl meg arról, hogy az édesapja sosem engedte a tó közelébe.
Nagy aggodalmában végül is fölkerekedett, és kiment a tóhoz. Ott megtalálta
földbe szúrva az ura vadászkését és mellette a vadásztáskát.
Most már nem is kételkedett benne, hogy bekövetkezett a szerencsétlenség: a
tavitündér valóra váltotta a réges-régi ígéretét, és eljött az uráért. Jajgatva, kezét tördelve hívogatta kedvesét, de hiába, nem felelt neki más, csak a gyenge
visszhang. Átfutott a tó túlsó partjára, hajlítgatta szerte a sûrû nádat, végigszaladt a malomgáton, s egyre az ura nevét kiabálta, de hasztalanul. Akkor átkozni
kezdte a tavitündért, arra sem jött azonban válasz. A tó tükre meg sem rezzent,
csak a félhold bámult rá mozdulatlanul a vízbõl.
Szegény asszony még futkosott egy ideig reménytelenül a tó körül, hol hangosan kiáltozott, hol csöndesen zokogott; végül kimerült, ereje fogytán a földre
hanyatlott és elaludt.
Álmában meredek sziklák közt kúszott fölfelé. Kezét tüske tépte, lábát inda béklyózta, arcát esõ verte, hosszú haját heves szél zilálta. Végre felért a tetõre, s
ott egyszeriben egészen más kép tárult eléje. Az ég kéken ragyogott, a lágy levegõ szinte simogatta; szelíd lejtõ ereszkedett lefelé, tarka virágos mezõ zöldellt elõtte, s annak a közepén takaros kis kunyhó állt.
Odament a kunyhóhoz, és benyitott. Fehér hajú öregasszony üldögélt benne,
és barátságosan feléje bólintott.
Szegény asszony ebben a pillanatban fölébredt.
A nap már fönt állt az égen, körös-körül mosolygott a határ; csak az õ szíve volt
tele szomorúsággal. Eltökélte magában, hogy amit álmodott, meg is fogja tenni. Nekiindult a nagy hegynek, hátha ott kap valami jó tanácsot, hiszen úgy szerette a férjét, hogy a világ végére is elment volna érte.
Nagy keservesen felkapaszkodott a sziklák közt a meredeken, és fent a tetõn
úgy talált mindent, ahogyan álmában látta.
Az öregasszony szívesen fogadta, leültette, és így szólt hozzá:
— Bizonyára valami nagy baj ért, hogy eljöttél hozzám az én magányos kunyhómba.
Az asszony sírva mesélte el neki szomorú történetét.
— Vigasztalódjál meg — mondta az öreg —, majd én segítek rajtad. Itt van
egy aranyfésû; várd meg, míg telihold lesz, akkor menj ki a tóhoz, ülj le a partján, és fésüld meg vele hosszú fekete hajadat. Mikor elkészültél, tedd a fésût a
partra, meglásd, mi történik.
Az asszony hazament, de bizony nagyon lassan telt az idõ teliholdig. Végre aztán feljött a fényes korong az égre. Az asszony kiment a tóhoz, leült a parton, fésülni kezdte hosszú fekete haját az aranyfésûvel. Mikor elkészült, letette a fésût
a partra. Nem sokat kellett várnia, zúgni kezdett a víz, majd egy hatalmas hullám tornyosult fel, kicsapott a partra, és elragadta a fésût. Abban a percben,
ahogy a fésû elsüllyedt, kettévált a víz, és a vadász feje a tó tükre fölé emelkedett. Egy árva szót sem szólt, csak szomorúan ránézett a feleségére. Azon
nyomban elõzúdult egy második hullám, és elborította. Aztán ismét elnyugodott minden; a tó megint olyan sima volt, mint annak elõtte, csak a telihold ábrázata csillogott a színén.
Folytatás a következõ számban.
Grimm

Tudod-e?
A vulkánok, avagy tûzhányók a Föld felszínének olyan hasadékai, amelyeken a
felszínre jut a magma, az asztenoszféra izzó kõzetolvadéka.
A Föld vulkánjait kialakulásuk oka szerint két csoportba soroljuk. Többségük a
távolodó és közeledõ kõzetlemezek határain (az aktív lemezhatárokon) alakul
ki, kisebb részük az aktív peremszegélyektõl távol, a köpenyoszlopok (köpenycsóvák) fölötti „forró pontokon” jön létre, ahol a köpenybõl származó magma
tör a felszínre.
A magma felszíni tevékenysége a vulkanizmus, ebbõl keletkeznek világszerte
a vulkáni kúpok, vulkáni hegységek. Vulkanizmusról csak akkor beszélünk, ha
a magma eléri a Föld felszínét (ilyenkor láva lesz belõle). Olyankor, amikor a
magma a mélységben megreked, és ott kristályosodik kõzetté, a folyamat neve magmatizmus.
A vulkáni tevékenység és a hozzá kapcsolódó jelenségek vizsgálatával a
vulkanológia foglalkozik.
A latinos vulkán szó elnevezését az antik mitológiában szereplõ Vulcanusról, a
rómaiak tûzistenérõl kapta, aki egyben a kovácsok istene is volt. (Görög megfelelõje Héphaisztosz, az istenek kovácsa.)
Lávaszökõkút

A vulkanizmus legfõbb terméke a láva, tehát a felszínre került, jórészt gáztalanodott magma. Legnagyobb része kõzetüveg, de a legtöbb lávában vannak
szabad szemmel látható (porfíros) ásványok is. Minél bázikusabb (minél kevesebb benne a kovasav), annál magasabb az olvadáspontja, és annál kisebb a
viszkozitása. Az ilyen, forró és hígfolyós magma viszonylag gyorsan hûl ki, tehát kevésbé gáztalanodik. Ezért a bazaltvulkánok többnyire kevés tufát és sok
lávát termelnek. Ez a láva a bazalt, aminek csak kis része kristályos (szinte az
egész kõzetüveg). Az átmeneti típusú vulkánok felváltva szolgáltatnak lávát és
vulkáni üledékes kõzeteket. A láva és a tufa váltakozása hozza létre a jellegzetes andezit rétegvulkánokat (mint például a Börzsöny, a Visegrádi-hegység
vagy a Mátra). A savanyú magmából csak alárendelt mennyiségû láva keletkezik, ez a riolit. A riolitláva annyira viszkózus, hogy gyakran már a vulkáni kürtõben megszilárdul, és egyáltalán nem folyik ki.
A vegyi szerkezet és gáztartalom a lávafolyás felületét is meghatározza. A gázokban szegény láva tömbös, lemezes, üveges, vagy kötélláva alakú lehet, míg
a gázokban gazdag láva rögös, likacsos felületû.
A láva vegyi szerkezete határozza meg a lávafolyások típusait is. A bázikus láva
meredekebb lejtõkön keskeny folyásban halad, míg kisebb ejtésû lejtõkön takaróként szétterül. Sokszor 50-80 km-re is eljuthat, és a lávaár szélessége elérheti az 1 km-t (pl. Mauna Loa, Hawaii-szigetek). A feltörõ gázok gyakran kisebb
kürtõket, kúpokat építenek a lávaár felszínére, ezeket salakkürtõknek (hornito)
nevezik. A savanyú láva viszkózusabb természetébõl adódóan rövidebb és
keskenyebb, de vastagabb lávafolyásokat produkál.
A láva kiömölhet a fõkráterbõl, vagy a vulkáni kúp oldalán kialakult másodlagos, ún. parazitakráterekbõl.
A láva haladási sebessége annak tömegétõl és viszkozitásától, illetve a lejtõ
meredekségétõl függ. A lávaárak sebessége a 20-30 km/órától a néhány centiméter/napig változik.
Forrás: internet.
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Április 24., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Európa Magyarországon 8.40 Bob, a mester 9.05 Thomas és barátai 9.30 A kis
Amadeus – Az ifjú Mozart kalandjai 9.55 Clic és Kat 10.05 Inami 10.25 Vízi duma
10.30 Ötös fogat 11.00 Teknõc a láthatáron 11.30 Unokáink sem fogják látni
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 15.05 Hogy
volt!? – Válogatás 16.50 Segítség, örököltem! 18.05 Életképek 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.00 Szerencseszombat – a Luxor, az ötöslottó és a Joker sorsolása 20.40 Jó társaság 22.35 Hírek 22.40 Szökésben 0.45 A Shimanto folyó
élete 1.40 Koncertek az A38 hajón 2.30 A haldokló gleccser
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.10 Disney-rajzfilmek 10.00 Slayers
– A kis boszorkány 10.25 Játék 11.25 A dadus 12.00 Híradó 12.10 Autómánia
12.50 Kung-fu 13.45 Daybreak – Idõbe zárva 14.40 Tengeri õrjárat 15.40 Robin
Hood 16.40 Földcsuszamlás 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Reszkessetek betörõk 3. 21.35 Bölcsõd lesz a koporsód 23.35 A nagymenõ 1.30 A Mick
Jagger-projekt 2.00 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a földrõl 6.25 TV2-matiné 7.10 Nickelodeon kedvencek 9.00
Mókás állatvilág 9.30 Szurikáták udvarháza 10.00 Doktorológia Leslie Nielsen
módra 10.30 Így készült a Rebecca – A Manderley-ház címû musical 11.00 Babavilág 11.30 Test-beszéd 12.00 Top Speed 12.30 A láthatatlan ember 13.30 A
kiválasztott – Az amerikai látnok 14.30 Rejtélyek kalandorai 15.30 A parti õrség
16.30 Knight Rider: Prométheusz 2/1 17.30 Trinity kórház 18.30 Tények 19.05
Magellán 19.35 Irigy Hónaljmirigy 20.35 Papák a partvonalon 22.20 A barlang
0.05 OSS 117: Képtelen kémregény 1.40 EZO.TV 2.30 Kalandjárat 2.55 Teleshop
3.55 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 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.54 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 25., 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
Tanúságtevõk 10.05 A sokszínû vallás 10.20 Unitárius magazin 10.45 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.50 Az utódok reménysége 11.20 Útmutató 11.45 Zsidó
konyha 12.00 Hírek 12.10 Berkes János énekel 12.40 Labdarúgó-vb 2010 13.10
Hogy volt!? – Válogatás 15.40 Hírek 15.45 Kívánságiroda 17.20 Hírek 17.30 Panoráma 18.00 Magyarország története 18.30 Híradó, Sporthírek 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 2.05
Panoráma 2.35 Õsi kövek
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Játék 11.40
Menetrend 12.00 Híradó 12.15 A dadus 12.45 Magyar autósport-magazin 13.05
Forma-1 magazin 13.30 Red Bull Air Race – Perth 14.10 Divatdiktátorok 15.05
Õslények kalandorai 16.10 SOS Mallorca 18.30 Híradó 18.55 Választás 2010
19.10 Nem férek a bõrödbe 21.05 Választás 2010 22.00 Heti hetes 23.20
Agglegény a pácban 1.00 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a földrõl 6.45 TV2-matiné 7.30
Nickelodeon kedvencek 9.20 Nagy vagy! 10.20 Világszám 10.50 Két testõr
11.20 Stahl konyhája 11.50 Kalandjárat 12.20 Borkultusz 12.50 Száguldó vipera
13.50 Hegylakó 14.50 Álomgyári feleség 15.50 Baywatch Hawaii 16.50 Táncos
lábú kamaszlányok 18.30 Tények 19.00 Választás 2010 22.40 Frizbi Hajdú Péterrel 23.40 A királyság 0.40 Harcosok klubja 2.55 EZO.TV 3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Rádiószínház 9.05 Rádiószínház 10.04 Ortodox liturgia 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 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Április 26., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00
Zöld-foki-szigetek 9.50 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin 14.05 Domovina 14.35 Ez történt
ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bûvöletében 18.35 McLeod lányai 19.20 Megállítjuk egy millióért 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.05 Kékfény 21.00 Hétfõ este 21.40 Míg a halál el nem választ 23.15 Prizma 23.30 Hírek 23.35 Memento 23.45 Teadélután 0.45 Nappali
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RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.10 Antwone Fisher története 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 Gyõzike 22.20 Showder Klub 23.30 Poker After Dark
2009 0.25 Reflektor 0.40 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 10.40 Teleshop 11.45 Kiálts szabadságért! 13.25 Kvízió 14.55 Lessie 16.00 Életünk napjai 17.25 Joshi Bharat 18.30
Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Aktív 20.50 Jóban-Rosszban 21.25 NCIS 22.30
Gyilkos számok 23.30 Kutyaszorítóban 0.30 Tények este 1.00 Válságstáb 1.30
EZO.TV 2.20 Eladó a szerelem 3.50 Magellán 4.15 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 13.30 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 27., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kékfény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bûvöletében 18.35 McLeod lányai 19.20 Megállítjuk egy millióért 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Önök kérték! 21.00 Kedd este 21.30 Míg a halál el nem választ
23.05 Prizma 23.20 Hírek 23.25 Memento 23.35 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 14.20 Reménysugár 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 0.15 A nagymenõ visszatér
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.40 Teleshop 11.45 Kiálts szabadságért! 13.25 Kvízió 14.55 Lessie 16.00 Életünk napjai 17.25 Joshi Bharat 18.30
Tények 19.05 Áll az alku 20.00 Jóban-Rosszban 20.25 Bajnokok Ligája 23.30 A
médium 0.30 Tények este 1.00 EZO.TV 1.50 Perlasca: Egy igaz ember története
4.00 Babavilág 4.25 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 13.30 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 28., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
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 18.35 McLeod lányai 19.20 Megállítjuk egy millióért
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Yorkshire-i szívügyek 21.00 Szerda este
21.30 Képtelen történet 22.25 René Magritte – A lehetetlen megfestõje 23.20
Prizma 23.35 Hírek 23.40 Memento 23.50 Teadélután 0.50 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 Bûbájos büszkeség 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 Baromi õrjárat 23.20 Utánam a lavina 0.50 Reflektor 1.10 A Mick
Jagger-projekt
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 10.35 Teleshop 11.40 Boldogtalan boldogság 13.25 Kvízió 14.55 Lessie 16.00 Életünk napjai 17.25 Joshi Bharat 18.30
Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Aktív 20.50 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House
22.30 Született feleségek 23.30 Szellemekkel suttogó 0.30 Tények este 1.00
EZO.TV 1.50 Kitört a vakáció! 3.20 Két testõr 3.45 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 29., 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 Együtt 14.35 Ez történt ma reggel
16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bûvöletében
18.35 McLeod lányai 19.20 Megállítjuk egy millióért 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Hogy volt!? – Extra 21.00 Csütörtök este 21.30 Markó Iván–Keveházi
Gábor: Emberi himnusz 22.40 Kassza 0.00 Prizma 0.15 Hírek 0.20 Memento 0.30
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 Idegen szív 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 Gálvölgyi-show 22.00 Kész átverés 23.05 Házon kívül 23.40 Európai
idõ 0.00 Alias 0.50 Reflektor 1.05 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 10.40 Teleshop 11.45 Ellopott
nyár 13.25 Kvízió 14.55 Lessie 16.00 Életünk napjai 17.25 Joshi Bharat 18.30
Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Aktív 20.50 Jóban-Rosszban 21.25 Tök alsó 2. –
Európai turné 23.00 Tények este 23.30 EZO.TV 0.20 Painkiller Jane 1.15 GSG 9 –
Az elit kommandó 2.10 Segíts magadon! 2.35 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 13.30 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 30., 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 13.00
Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti
híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bûvöletében 18.35
McLeod lányai 19.20 Megállítjuk egy millióért 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek
20.00 Üdítõ 21.00 Péntek este 21.30 Ápolónõk Mexikóban 23.05 Prizma 23.15
Hírek 23.25 Memento 23.35 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 14.35 Sherlock Holmes – Királyi 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 CSI: A helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 0.20 Reflektor 0.35 Itthon 0.55 Odaát 1.40 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 10.30 Teleshop 11.35 Reggeli
egy ismeretlennel 13.25 Kvízió 14.55 Lessie 16.00 Életünk napjai 17.25 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Aktív 20.50 Jóban-Rosszban 21.20
NCIS 23.25 A férjem védelmében 0.25 Tények este 0.50 Bajnokok Ligája magazin 1.20 EZO.TV 2.10 Gyilkos körök 3.00 Csillagközi romboló 3.50 Alexandra pódium 4.15 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 Az unitárius 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 24., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Nõi kézi (60’), Futball: S.bogárd–M.szilas (100’), Ffi kézi (60’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Kálozi falunap 2009 (90’), McTono és Nóri koncertje (60’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Sárszentmiklósi bál (ism. 60’), Táncház Pálfán (ism.
60’)
Április 25., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Kálozi falunap 2009
(90’), McTono és Nóri koncertje (60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Választások
2010 (35’), Tropicarium (ism. 20’), Huszics Vendel temetése (15’) 19.00
Heti híradó 20.00 Berkes Sándor: Apokalipszis 6.
Április 26., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Sárszentmiklósi bál (ism. 60’),
Táncház Pálfán (ism. 60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Nõi kézi (60’), Futball:
S.bogárd–M.szilas (100’), Ffi kézi (60’) 19.00 Heti híradó 20.00 A cecei pávakör születésnapja (ism. 120’)
Április 27., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Berkes Sándor: Apokalipszis
6. 13.00 Heti híradó 15.00 A cecei pávakör születésnapja (ism. 120’) 19.00
Heti híradó 20.00 Németh László-emléknap Mezõszilason (55’), Erdõiskola
(38’), Feltámadási menet Alapon (33’)
Április 28., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Németh László-emléknap
Mezõszilason (55’), Erdõiskola (38’), Feltámadási menet Alapon (33’)
13.00 Heti híradó 15.00 Kistérségi fesztivál 2010 (kb. 80’), Huszics Vendel
utolsó koncertje 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Futball: S.bogárd–
Lajoskomárom (100’), Kézilabda
Április 29., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Futball: S.bogárd–
Lajoskomárom (100’), Kézilabda 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Németh
László-emléknap Mezõszilason (55’), Erdõiskola (38’), Feltámadási menet
Alapon (33’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Berkes Sándor: Apokalipszis
6.
Április 30. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Kistérségi fesztivál
2010 (kb. 80’), Huszics Vendel utolsó koncertje 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Berkes Sándor: Apokalipszis 6. 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Németh László-emléknap Mezõszilason (55’), Erdõiskola (38’), Feltámadási
menet Alapon (33’)
***
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
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Kiemelt apróhirdetés:

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.

a Bogárdi TV-ben is látható!

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.

Sírkövek felújítása, tisztítása, gépi csiszolással.
Helyszíni öntés. Strausz Péter, 06 (30) 494
0305. (216139)

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.

Sárbogárdon a központban 3 szobás családi ház
eladó. 06 (20) 316 1805. (276549)

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.

Táp árusítására C kategóriás jogosítvánnyal
rendelkezõ mozgóbolti eladókat felveszünk. 06
(30) 382 4133.

Redõnyök: 06 (30) 507 3344.

Bolti berendezések, hûtõk, fagyasztók, polcok
eladók. 06 (30) 532 6170. (276284)

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.
HÁROMSZOBÁS, FÖLDSZINTI LAKÁS
6,5 M Ft-ért ELADÓ. 06 20 478 2050
SZIVÁRVÁNY STÚDIÓ
(Kossuth u. 9.)
FODRÁSZAT: 06 20 582 0418
KOZMETIKA: 06 20 340 4527
MANIKÛR, PEDIKÛR, MÛKÖRÖM:
06 30 380 8330
SZOLÁRIUM: 06 30 964 4322
Kétszobás, erkélyes LAKÁS eladó.
06 30 482 3947
Sárbogárd központjában
2
1600 m ÉPÍTÉSI TELEK, alappal,
engedélyekkel ELADÓ. Csere is érdekel.
06 30 464 1182
DINAMIKA AUTÓSISKOLA
személygépkocsi-,
motorkerékpár-vezetõi tanfolyamot indít
a sárbogárdi mûvelõdési házban
20.000 Ft KEDVEZMÉNNYEL
április 27-én 17.30-kor.
06 22 500 180, 06 30 226 7946,
06 20 435 9163

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR
TANFOLYAM
indul Sárbogárdon
KEDVEZMÉNYES ÁRON,
25.000 Ft-ért

2010. május 8-án
a Légió 2000 Security Kft.
szervezésével.

Munkalehetõség, részletfizetés.
Érdeklõdni telefonon (25/508-980)
vagy személyesen az irodában
(Sárbogárd, Ady E. út 29.)

Nagyvirágú százszorszép, törökszegfû, többféle
évelõ virágpalánta kapható Sárbogárd, Tinódi u.
21. (276234)

Tápboltba eladókat keresünk. 06 (30) 382
4133.

Családi ház sürgõsen eladó Sárszentmiklóson.
06 (30) 516 9962. (276621)

Árpád-lakótelepen háromszobás felújított földszinti lakás, ugyanitt garázs eladó. 06 (30) 645
7124. (276233)

Sofõrállást keresek C, E, D kategóriával. 06 (70)
387 2329. (276882)

Sárbogárd, Szent István utca 74. szám alatt sátortetõs családi ház eladó. 06 (25) 461 078.

Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869. (276620)

(276235)

Családi házamat elcserélném sárbogárdi földszinti vagy elsõ emeleti lakásra. 06 (75)
339 008, 06 (20) 993 0244.
Anyakoca vágásra eladó. 06 (20) 367 2785.
(276547)

Kiadó kétszobás lakás 06 (30) 863 5196. (276544)
46 m2-es, kétszobás lakás eladó. 06 (30) 246
4365. (276146)
Autóklíma töltés – javítás – tisztítás, valamint
futómû – fék – motor mûszeres beállítás, vizsgára felkészítés. Bereczk Károly Autószerviz Sárbogárd, Gagarin u. 1/a. (Kossuth u. felõl). Telefon:
06 (30) 927 8839. (276144)
Pusztaegresen családi ház sürgõsen eladó. 06
(30) 946 3296. (276142)

Hízók eladók. 06 (30) 448 0022. (276281)

Eladó Sárbogárdon központhoz, vasúthoz közel
régi parasztház, melléképülettel, összközmûves,
gazdálkodásra alkalmas 2278 m2 telekkel. Irányár: 5 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (70) 234 1352.
Eladó Sárbogárdon központhoz közeli csendes
utcában belsõ felújításra szoruló tégla, családi
ház, melléképületekkel, kis, összközmûves telekkel. Irányár: 12 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (70)
234 1352.
Vörös tojótyúk-vásár! 450 Ft/db, rendelhetõ
május 7-ig. Bondor Jánosné Sárbogárd, Tinódi
u. 202. 06 (30) 442 4971, 06 (25) 462 189. Szállítás: május közepe. (276172)
Megnyílt a Csendes Fagyizó! A mellette lévõ
minõségi olcsóruha-kereskedésünkbe teljesen
új árukészlet és lakástextil érkezett.

NOSZTALGIA DISZKÓ
A sárbogárdi „TOP-TEN” diszkó
királya, MAJDÁN ERVIN lemezlovas
visszatér egy buli erejéig!
Május 8-án, szombaton, 20 órától
fergeteges NOSZTALGIA DISZKÓT
tartunk RETRO divatbemutatóval
a Mészöly Géza
Általános Iskola aulájában,
az iskola alapítványának javára.
Szervezõk

Bogárd és Vidéke 2010. április 22.

HIRDETÉS

19

TERÜLETALAPÚ
TÁMOGATÁSOK
ELÕFINANSZÍROZÁSA 2010-BEN IS!
A SÁRBOGÁRD ÉS VIDÉKE
Takarékszövetkezetnél

* MVH-hoz benyújtott igénylése után már hozzájuthat
a támogatáshoz (területalapú támogatás,
agrár környezetgazdálkodási támogatás,
tejtermelési támogatás)
* Területmérés nélkül is!
* Egyszerû konstrukció
* Gyors hitelbírálat!

Vállalkozói hitelek beruházásra, földvásárlásra
Internet banki szolgáltatások
Várjuk kedves ügyfeleinket az alábbi kirendeltségeinken:
Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz, Lajoskomárom, Dég,
Mezõszilas, Szabadhidvég, Sárosd, Nagylók Szabadegyháza, Sárszentmiklós

„Helyben a helyiekkel a helyiekért”
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Nyílt
tér

Eladó
a laktanya
A volt magyar honvédségi laktanyát már
nem elõször ajánlgatják eladásra. Kedden
délelõttre is meghirdették annak megtekinthetõségét. Kimentünk oda, hogy közelrõl megszemléljük, mivé lett két évtized
alatt a lakatlan laktanya. Hát, bizony, már
mindent esz a rozsda, a külsõ épületekrõl
hiányzik az ajtó, ablak. Mint elmondták,
ezen a napon nem volt egyetlen érdeklõdõ
sem.
Hatalmas az ingatlan, sok az épület, egyelõre nincs senki, aki ezt megvenné egyben. Darabokban pedig nem értékesítik.
Lehetne itt iskola, kamionparkoló, raktárbázis, javítómûhely. A hatalmas raktárakban az egész Mezõföld évi gabonatermése
elférne.
A baj az, hogy ahogy múlik az idõ, egyre
rosszabb az épületek állaga. A tolvajok,
fosztogatók se kímélik a létesítményt: ami
érték, ahhoz igyekeznek hozzáférni. Mivel
már csak egy õr van, annak esélye sincs arra, hogy fölvegye a harcot egy nagyszámú
rablóbandával.
Mi lesz veled, laktanya?
Hargitai Lajos

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

SEREG ZOLTÁN
Sárbogárd, Ady E. út 78. szám alatti
lakos, hosszantartó betegség után,
életének 45. évében elhunyt.

Kérdezték
Elsõ választók
Többen szóvá tették, hogy az elsõ választók azelõtt mindig kaptak egy emléklapot.
Ez azért is fontos, mert így ünnepélyesebbé lett az az esemény, hogy egy fiatal választópolgárrá érik. A mostani választáson, amikor ezt kérdezték a szavazóhelyiségekben, azt a választ kapták, hogy sajnos
nincs emléklap, mert kifogyott. Nem
gondolják, hogy ez enyhén szólva felháborító?

Egy vérvételért Fehérvárra?
Sokan telefonáltak, érdeklõdtek személyesen a szerkesztõségben, hogy az ígéretek ellenére miért vitték be a laboratóriumot Sárbogárdról Székesfehérvárra.
A sárbogárdi rendelõintézet felújítása miatt nagy cirkusz volt azon, hogy ne vigyék
be az összes szakrendelést Székesfehérvárra. Na, aztán sok egyeztetés, tehetetlenség
után nagy nehezen megoldották, hogy a
röntgenen kívül szinte minden marad.
Most viszont döbbenten tapasztalhatjuk,
hogy a korábbi ígéretek ellenére mégis bevitték Székesfehérvárra a laboratóriumot.
Azt mondták, hogy azért, mert nincs meg
az ÁNTSZ engedélye, és erre egy hónapot
kell várni.
— Azért az botrányos, hogy egy város és a
környezõ települések lakói egy vérvételért
vagy vizeletvizsgálatáért Székesfehérvárra
utazgassanak. Akiknek az lett volna a feladatuk, hogy idõben intézkedjenek, miért
nem tettek semmit? Nincs bennük emberség? Beteg emberekrõl van szó, akik közül
sokaknak a mozgás is nehezükre esik —
háborgott az egyik panaszos.
A rendszerváltás óta minden kormány azt
ígéri, hogy olyan egészségügy lesz, ahol az

Háborognak
a Damjanich utcaiak

Temetése 2010. április 23-án, 15 órakor
lesz a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

Köszönjük
– az orvosok, mentõsök
küzdelmét;
– hogy Fejér megye és
Sárbogárd saját halottjaként
búcsúztatta Huszics Vendelt;
– a részvétnyilvánításokat;
– a sárbogárdi kórus példás
összetartását.
Huszics Vendel családja

Az önkormányzat útfelújítási tervén háborogva aláírásgyûjtést szerveztek a Damjanich utcaiak. Az utca rendkívül rossz állapotára hivatkozva 42-en aláírásukkal megerõsítve kérik, hogy az önkormányzat ebben a nagyon népes, sok jármûvel terhelt
utcában aszfaltozzon inkább, ne pedig
olyan utcákban, ahol csak két-három ház
van.
Hargitai Lajos

ember és az ember egészsége lesz a fontos.
Ezzel ellentéten azt tapasztaljuk, hogy
egyre rosszabb a helyzet. Most egy embertelen, drága, rossz hatásfokkal mûködõ valami az, amit egészségügynek neveznek.
Mikor lesz végre az egészségügyben igazi
rendszerváltás? Mikor változik végre az
egészségügy „betegségügybõl” valóban
egészségüggyé? — tette föl a költõi kérdést (választ nem remélve) egy idõs férfi.

Válasz
Érdeklõdtem Juhász János polgármesternél. Õ elmondta, hogy az önkormányzat
mindent megtett annak érdekében, hogy
az átépítés idejére a rendelõintézetben
mûködõ szakrendelések, így a laboratórium is elhelyezést kapjanak. A Tompa Mihály utcai felújított orvosi rendelõben biztosítottak helyet a laboratóriumnak. Az
ezzel kapcsolatos engedélyezési eljárások
lebonyolítása a Szent György Kórház feladata. Tudomása szerint felgyorsították a
folyamatot, és néhány nap múlva megoldódik a laboratórium ügye.
Megkérdeztem dr. Szabó Gabriellát, a
kórház orvosigazgatóját, aki azonban egyelõre nem tudott pontos határidõt mondani, mikor lesz Sárbogárdon laboratórium.
Még várnak az ÁNTSZ és az OEP engedélyére.

Szerkesztõi nyitott kérdés
Régóta tudták, hogy április 15-én elkezdõdik a sárbogárdi szakrendelõ felújítása.
Lett volna idõ az engedélyek megkérésére.
Akkor miért nem intézkedtek idõben az
illetékesek?
Hargitai Lajos

Így lesz aszfaltos
az utca?
A város most is tervezi néhány utca aszfaltozását. Mi, a Huba utcaiak saját bõrünkön
tapasztaljuk, hogy milyen ez az aszfaltozás.
Csak a választások miatt van az egész,
ezért kis pénzbõl nagyot akarnak mutatni a
városatyák.
A Huba utca
aszfaltburkolatát nézzék meg,
hogy mivé lett.
Egy tél alatt
szétfagyott,
összerepedezett, és már kátyúk is vannak
rajta. Mit ér az
a munka, ha
egy utcára való
aszfaltot háromra terítenek szét, és azt se nézik, hogy
van-e alatta rendes útalap?
Név és cím a szerkesztõségben

