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Horgászverseny Alsószentivánon
Csodaszép napsütésben került megrende-
zésre Alsószentiván határában, a Bene-
dek-tónál a hagyományos horgászverseny,
melyen jelentõs számban vettek részt e
sport kedvelõi. A tóhoz vezetõ utak egy-
egy szakaszán, bizony, nem volt könnyû át-
kelni, de ez senkit sem akadályozott ab-
ban, hogy részt vegyen ezen a jó hangulatú,
családias eseményen.

Az elmúlt idõszak esõzései miatt a tó víz-
szintje igencsak megemelkedett. A felfris-
sült vízben vígan lubickoltak a kifogni re-
mélt halak, és éberen igyekeztek elkerülni

a horgokat, amik a part minden pontjáról a
tóba lógtak. Volt, akinek nem kedvezett a
horgászszerencse e napon, de volt, akinek
a csalija közel 16 kilós fogást, másnak sok-
sok kis halat eredményezett.
Mint Nagy Lajos polgármester elmondta:
az elmúlt idõszakban ilyen jó fogások nem
voltak. Most minden kedvezett a verseny-
nek.
Az ifjak között I. lett Alpek Tamás (7.090
g, 22 db), II. ifj. Szopori Zsolt (4.800 g, 2
db), III. Vámosi Marcell (805 g, 34 db).
A felnõttek versenyében I. Nagy Attila
(15.810 g, 8 db), II. Dr. Gubik Zoltán
(9.160 g, 4 db) III. Szopori Zsolt (6.330 g, 3
db).

A legtöbb halat – összesen 149 db-ot (4.220
g) – Körmendi János cserkészte be.
A megérdemelt ebéd több kondérban ké-
szült el, a serény szakácsok szorgos keze ál-
tal, s pörkölt, valamint halászlé közül vá-
laszthattak a résztvevõk és családjaik.
A rendezvény nyugalmát a helyi polgárõr-
ség vigyázta.

Hargitai Kiss Virág

Hangverseny-
kórus

A Huszics Vendelné vezette Sárbogárdi
Városi Vegyes Kar minõsítõ hangversenyt
rendezett a sárbogárdi mûvelõdési házban
vasárnap. Repertoárjukban azok a darabok
is szerepeltek, amiket még Huszics Vendel,
nemrég elhunyt karnagyuk tanított és vezé-
nyelt. A háromfõs szakmai zsûri bírálata
alapján az énekkar az eddigi fesztiválkórus
címnél is magasabb szintet, a „hangver-
senykórus” kategóriát érte el.

Írás a 14. oldalon.
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Napló
– a sárbogárdi képviselõ-testület

június 8-ai nyílt ülésérõl –
Viszonylag rövid volt a június 8-ai testületi ülés. A nyár köze-
ledtével a napirendek száma is csökkent, s a képviselõk se mé-
lyedtek el egy-egy témánál parttalan vitákban.

Intézményi ügyek
A József Attila Mûvelõdési Központ mûködtetésére egyedül
Horváth István, az intézményt jelenleg is üzemeltetõ vállalkozó
adott be pályázatot, amit a testület elfogadott.
Az óvodai nevelési programmal kapcsolatban Varga László aggo-
dalmát fejezte ki, hogy bármilyen foglalkozást csak óvodapedagó-
gus irányíthat. Gondot jelenthet ez pl. az úszás-, nyelv-, néptánc-
oktatásban, amik kiegészítik az óvodai tevékenységet. Ezt sok
szülõ kifogásolta.
Óvodavezetõ: Ez az esélyegyenlõségrõl is szól. Mi nagyon szívesen
visszük a gyerekeket, és nagyon örülünk, ha erre lehetõségünk
van, és a szülõ ezt anyagilag támogatni tudja. De vannak olyan
gyerekek, akik nem tudják a fizetõs szolgáltatásokat megfizetni.
Dr. Krupa Rozália: Vannak óvodák, amik átestek a ló másik olda-
lára, fizetõs programokat szerveztek a gyerekeknek, és nem az
óvodában töltötték a gyerekek a napot. Az államilag finanszíro-
zott óvodai nevelés nem errõl szól. Az állam által nyújtott közszol-
gáltatást mindenkinek egyformán kell biztosítani. A fizetõs prog-
ramokat nem az óvoda biztosítja, hanem külsõ vállalkozások. Az
óvónõ a fizetett munkaidejében a vállalkozáshoz viszi a gyereke-
ket. Ez az államilag finanszírozott óvodai nevelési program kere-
tében nem mehet.
Varga: Ha délután elvisszük a gyereket pl. úszni, azt is látja a sze-
gényebb sorsú gyermek. Úgy gondolom, ezzel nem szüntetjük
meg a diszkriminációt.
A módosított helyi óvodai nevelési programot 11 igennel és 3 tar-
tózkodással fogadták el.
Az iskolákban a pedagóguslétszámot tovább csökkentik a követ-
kezõ tanévre. A határozatot az oktatási bizottság 4 igen, 1 nem
szavazattal elfogadásra ajánlotta, Sárközi László bizottsági tag ál-
láspontjával szemben, aki nem ért egyet azzal, hogy a Szent István
Általános Iskola pedagógus álláshelyeinek számát 11 fõrõl 10
fõre csökkentsék.
Nagyné Rehák Julianna: A Szent István Általános Iskolában 10
fõ pedagógus elegendõ. A szakos ellátottságot 100 %-osan tudjuk
biztosítani mindkét iskolában. Két kollégánk áttanítással teljesíti
majd a kötelezõ óraszámát, illetve némi túlórához jut a Mészöly-
ben. A Szent Istvánban így egy jelképes túlóraszám marad.
Sárközi László: A Mészölyben és a miklósi iskolában két pedagó-
gus elbocsátására kerül sor.
Nagyné: Szó nincs róla, hogy elbocsátunk pedagógust.
Sárközi visszavonta a bizottsági ülésen tett javaslatát.

Kinek jár a sikerdíj?
Az önkormányzat egy szállító tehergépkocsit vásárolna a köz-
munkafeladatok ellátására.
Nedoba Károly javasolta, hogy erre az autóra egy állandó sofõrt
vegyenek fel.
Dr. Szabadkai Tamás: Nincs elírás véletlenül az elõterjesztés-
ben? Valóban 1.400.000 Ft a vételára ennek az autónak?
Juhász János: 11 éves, 223.000 km-t futott, nem elírás.
Dr. Szabadkai: Az interneten erre az autóra kísértetiesen hason-
lító autót 1.299.000 Ft-ért hirdetnek.
Juhász: Megtekintették, és a legmegfelelõbbnek tûnt.
Szõnyegi Lajos megerõsítette a polgármester kijelentését.
Etelvári Zoltán: Megkérdeztem ezt a céget, és megerõsítették az
interneten hirdetett árat. Nem tudom, miért 100.000 Ft-tal több
az ára a sárbogárdi önkormányzat felé. Ez esetleg valakinek a
sikerdíja?

Dr. Szabadkai: Ki végezte ezt?
Juhász: Zámbó János. Õk is interneten kezdték a tájékozódást.
Rigó László: Bruttó, vagy nettó ár van írva?
Ferencz Kornél: Mielõtt bárkirõl bármit feltételeznénk, egy ke-
reskedõnek jogában áll az árat módosítani egyik napról a másikra,
jogában áll, hogy az egyik vevõnek ezt az árat mondja, a másiknak
meg már egy kedvezõbbet.
Juhász: A lekérdezés napja?
Dr. Szabadkai: Június 1.
Juhász: Június 1-je elõtt le lett foglalózva. Milyen kereskedõ az,
akinél 20.000 Ft-tal le van foglalózva egy autó, amit akkor 1,4 mil-
lió Ft-ért árul, és utána még felteszi hirdetni?
(Közben megérkezett Zámbó János a hivatalból. Szerk.)
Zámbó János: Ez az autó az interneten keresztül lett kiválasztva,
elõtte még telefonbeszélgetés sem zajlott. Elmentünk megnézni,
az autó nagyon szép állapotban van, kipróbáltuk, a német hadse-
regben volt, selejtezésre került típusváltás miatt. Ami az árkülön-
bözetet illeti, az az ún. árkülönbözeti áfa – amennyiért meghirdet-
ték az autót, arra kerül egy áfa, így lett 1.400.000 Ft.
Dr. Szabadkai: Magyarországon 10 % az áfa?
Rigó: Engedtek az árból, gondolom, és utána ment rá 25 % áfa.
Juhász: A Tamás által június 1-jén kinyomtatott ár azt jelenti,
hogy ezt az autót ennyi pénzért hajlandó eladni a kereskedõ. Ak-
kor mi is csak ennyiért fogjuk megvenni. (Zámbóhoz:) A kereske-
dõt hívjad fel, légy szíves, hogy a képviselõ-testület egyik tagja be-
mutatott egy letöltést, és kérdezd meg, hogy az ugyanaz-e, mint a
miénk, mert a jelek szerint igen, és miért adja 1,4 millióért, amikor
1.299.000-ért kínálja másnak. Kérdezd csak meg, mert így nem
vesszük meg.
Etelvári: Nekem azt mondta, hogy esetleg az eredetiség-vizsgála-
tot el tudja engedni, az is 20-25.000 Ft, tehát itt valami nem
stimmel.
(Zámbó János elment érdeklõdni, majd késõbb az alábbiakról
számolt be. Szerk.)
Zámbó: Valóban 1.300.000-ért tudná odaadni magánszemélynek.
A listán, amibõl kiválasztottuk, van, ami áfásan van meghirdetve,
van, ami nem. A kereskedõ csak a bevételi ár és az eladási ár kö-
zötti különbségre számolt rá áfát, plusz a nyereségadót kéri, így
jön ki a 100.000 Ft-os különbség.
Juhász: Tehát máshogy árulja közületnek, és máshogy magánsze-
mélynek.
Etelvári: Én vállalkozóként hívtam föl. Egy ilyen kereskedõtõl,
aki egyszer így beszél, egyszer úgy, nem venném meg az autót.
Dr. Krupa: Amivel Zámbó János visszatért, az csak magyarázko-
dás, mert az, hogy az áfa így mozogna, nem igaz.
Juhász: Vélhetõen, ha nem közület, hanem sima vállalkozó ér-
deklõdik, aki szintén benne van az olcsóbbításban, akkor kb. a fele
árra szól az áfa meg az egyebek. Ezek szerint máshol is így ka-
punk.
Dr. Szabadkai: Remélem, az APEH nem nézi ezt a testületi ülést.
Juhász: Hát nézze nyugodtan, és göngyölítse föl, én nem bánom.
Varga: Ha most nem veszünk autót, akkor két hónap múlva lesz
csak alkalmunk. Vegyünk autót most, mert nagy szükség van rá.
(Technikai szünetet tartottak, és fölhívták újra a kereskedõt. Szerk.)
Sinka Attila: 1.350.000 Ft-os bruttó áron egyeztünk meg a keres-
kedõvel. Ha a testület elfogadja, akkor ennyiért meg tudjuk venni.
Dr. Szabadkai: Örülök, hogy jó irányba sikerül elmozdulnia en-
nek az ügynek a felvetésünkre. Ha sikerül megspórolni ezt a brut-
tó 50.000 Ft-ot, akkor ezt fordítsuk a Mikes közi játszótér eszkö-
zeinek javítására.
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Dr. Krupa: Ez a bruttó mit takar? Benne van az átírás költsége,
vagy nincs?
Dr. Szabadkai: Az elõterjesztést biztos el tetszett olvasni, mert
szignózta, abban sincs benne.
Juhász: Ugyanaz van benne, mint az 1.400.000-ben, a többi járu-
lékos költség.
A testület jóváhagyta, hogy bruttó 1.350.000 Ft-ért megveszik az
autót.

Helyi közlekedés: kivel, mennyiért?
Juhász: Az elmúlt hetekben a helyi tömegközlekedéssel gondok
voltak. Néhány járat kimaradt, intézkedtünk, visszatették, aztán
megint problémákkal küzdöttek. Az új tulajdonos nem tudja a
szerzõdésben vállalt kötelezettségeit ellátni. Május 31-ei hatállyal
felmondta a szerzõdést, de már április 28-án sem szolgáltatott. A
székesfehérvári székhelyû Inter Travel Kft. 210 Ft+áfa/km össze-
gért vállalta a feladatellátást. A kft. könnyû helyzetben van, hi-
szen õ a buszok tulajdonosa, és 4,5 millió Ft-tal felé is tartozik a
Heti 2002. Amíg iskolaidõ van, addig 450 km minimálisan szüksé-
ges. Eddig több mint 500 km volt naponta, a nyári szünet alatt na-
pi 350 km futásteljesítmény szükséges. Mindenképpen zavartala-
nul kell folytatódnia a tömegközlekedésnek. Megrendeltem ezt a
szolgáltatást. Új pályázati kiírással remélhetõleg találunk egy
hosszabb távra megfelelõ partnert.
Etelvári: Kiszámoltam, hogy a következõ 4 hónap kb. 11.500.000
Ft-ba kerülne a városnak. Megengedhetetlen ebben a gazdasági
helyzetben, hogy 11,5 milliót fizessünk ki, amikor egy buszon
2-3-5 ember lézeng. Jó lenne látni, melyik járaton mennyi ember
van, és csak a legminimálisabb szolgáltatást nyújtani, hogy be tud-
janak jönni a munkába, és haza tudjanak menni.
Juhász: Fürtökben lógnak Töbörzsökön reggelenként a gyerekek
a buszon.
Ferencz: Azok az emberek, akik ezt igénybe veszik, a mindennapi
dolgaikat ezzel tudják intézni. Lehet, hogy Kislókról a busz nincs
tele, de annak a 3-4 embernek ez az egyetlen közlekedési lehetõ-
sége.
A határozati javaslatot a testület elfogadta.

Tábortámogatás
Az oktatási bizottság a táborozásra, kirándulásokra rendelkezés-
re álló 600.000 Ft-ot saját hatáskörben 12 pályázónak ítélte oda:
Petõfi Sándor Gimnázium 50.000 Ft, Sárszentmiklósi Ált. Isk.
(döbrentei tábor) 50.000 Ft és (Mattyi Csillagtúra) 60.000 Ft, Sár-
bogárd–Sárszentmiklósi Református Egyház (velencei tábor)
50.000 Ft, Philia Egyesület (bakonyszücsi tábor) 60.000 Ft, Zengõ
Óvoda (kirándulás) 60.000 Ft, Mészöly Géza Ált. Isk. (úszótábor)
20.000 Ft és (alsós nyári tábor) 60.000 Ft, Szent István Ált. Isk.
(balatoni tábor) 46.000 Ft, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgá-
lat (kirándulás) 34.000 Ft, Sárbogárdi Római Katolikus Egyház-
község (hittantábor) 50.000 Ft, Kippkopp Óvoda (kirándulás)
60.000 Ft.

Tetõ a klubkönyvtárnál
Farkas István és a szüreti mulatságot rendezõ társaság a bevétel
maradványából megvásárolta a mûanyag hullámtetõt a klub-
könyvtár elõtti, korábban elkészült vas tetõszerkezetre. Ennek
felszerelésével kapcsolatban azonban az önkormányzat mûszaki
osztálya kifogást emelt.
Varga: A felajánlóval más módot találunk arra, hogy fedetté le-
hessen tenni a rendezvények számára azt a területet.
A javaslatot elfogadták.

Bejelentések
Varga: A Sárszentmiklósi Egyesület és a Sárszentmiklósi Katoli-
kus Megújulási Alapítvány gyûjtést szervez a felsõzsolcai árvízká-
rosultaknak. Ugyancsak gyûjtést szervezett a Mészölyben a Vö-
röskereszt, a védõnõn keresztül, de a Családsegítõ és Gyermekjó-
léti Szolgálat is felajánlotta a segítségét.
Bódai Gábor: Sajnos az éjszakai vandálok megint kitettek magu-
kért. Az 56-os emlékmûnél a két elhelyezett pad háttámláját csa-
varostól együtt letörték és eltulajdonították. Ugyanez van a Mi-
kes közi játszótéren.

Sinka: Az idén elkészül a Munkácsy utca aszfaltozása. A lakók
kérdezik, hogy azoknak a buszoknak meg teherautóknak, amik
folyamatosan ott parkolnak, hol van a telephelye? Megengedhe-
tetlen, hogy az új aszfaltot tönkretegyék.
Gábris: A Vezér utcában visszatérõ a vízgond. Állítólag a temetõ
végében volt valamikor egy árok, aminek megvan a nyomvonala,
azt kellene megmélyíteni, vagy kipucolni, mert a nagy esõzéskor
egészen a házakig ment a víz.
Horváth: Én is emlékszem, hogy volt ott végig egy árok a Magyar
utcáig. Szeretném, hogy a következõ testület szedje elõ a csator-
na-beruházás dokumentációját, és vizsgálják felül ezt az egészet.
Sok mendemonda hallatszik, hogy pénzeket loptak ki a csator-
na-beruházásból, és nem minden úgy készült el, ahogy kellett
volna.
Etelvári: Nagyon sok helyen azért nem ment el a víz, mert egyes
lakók saját maguk elõtt nem takarították ki az átereszt, aztán szid-
tak mindenkit. Kérem a testületet, hozzon egy határozatot, hogy
szeptember 30-áig mindenki takarítsa ki az árkot maga elõtt. Fel-
háborító, hogy amikor Sárbogárd nevét öregbítve gyõz a férfi ké-
zilabdacsapat, és a megyei elnök át akarja adni a lányok kézilab-
dameccsének szünetében a kupát, azt Sárközi László megakadá-
lyozhatja. Talán megvette a tornacsarnokot, és õ rendelkezik
vele?
Schmidt Lóránd: Az Ady E. úti lakótelep lakói panaszkodnak,
hogy a hatalmas fák ágai verdesik az ablakokat. Volt már olyan la-
kás, ahol a fa gyökere bent volt a lakás alatt, és az egész vízrend-
szert szétverte. Nyesni kellene õket, illetve helyettük a házaktól
távolabb másfajta fákat ültetni.
Dr. Szabadkai ismét felszólalt a Mikes közi játszótér érdekében.
Kérte, most döntsenek az ülésen korábban tett javaslatáról.
Juhász: A mûszakosok fölmérik a helyzetet, kihívják a felsõ-
bárándi vállalkozót, hogy tegyen ajánlatot, és meg lesz csináltatva
gyorsan. Reméljük, a testület rábólint augusztusban.
Nedoba: Kõkútiéknál visszatérõ probléma, hogy a nagy esõzések
után elönti az udvart, és a házat körülveszi a belvíz. Ez most is így
történt, homokzsákokat is kellett oda vinni.
Juhász: Az ingatlanról az ingatlan tulajdonosa vezeti ki a vizet.
Nedoba: Õ már régóta rokkantnyugdíjas. Az Attila és a Dobó utca
sarkán van egy árok, aminek a vízelvezetését akadályozza a benne
lévõ szemét, és a gaz nincs levágva.
Rigó: Köszönet a mûszaki osztálynak, a közmunkásoknak és a la-
kóknak a rétszilasi helyzet megoldásáért. Gondolkodni kell a
partoldal megemelésérõl. Az árkokat mindenképpen tisztán kell
tartani. Ahol idõs ember van, ott szóljanak, és segítenek a
közmunkások.
Varga: A Sárréti Vízi Társulat túl sok munkát nem végez Sárbo-
gárd környékén. Ezért a földek vízben állnak, bizonyos árkok,
amik az õ kezelésükben vannak, nincsenek kitisztítva, nem folyik
el a víz. Oda kellene hatni, hogy ne csak a vezetõ finanszírozására
legyen elköltve a befolyt összeg 60 %-a.
Szakács Benõné: Kinek a feladata a Kossuth utcai lakótelep ren-
dezése?
Juhász: Az átereszek, árkok rendbetételére augusztus 31-ét ad-
tuk határidõnek. A Sárbogárdi Napokra az árak be vannak hatá-
rolva, a vendéglátó is átutalta az 1,1 millió Ft-ot.
Szõnyegi: Nagy gondok a fõ vízelvezetõ rendszereken nem jelent-
keztek. A társulat 6 településen végzi a munkát. A küldöttülés ha-
tározza meg az elvégzendõ munkákat. A 60-70 milliós fenntartási
költség 23-25 millióra csökkent, mert az állam nem fizet. Ami ki
volt adva a 2009-es ütemtervben, azt elvégezték. Idénre a terve-
zett munkájuk a kaszálás és egy feliszaposodott árok rendbetéte-
le. Sajnos a kotrás szükséges lenne. A társulati árkok azért mû-
ködtek.
Juhász: Egy hete a Nádor-csatornánál a városból kijövõ csator-
nák zsilipjeit lezárták a magas vízállás miatt, és azóta Örspuszta
alatt, a Feketevíz-árok torkolatánál egy nagy teljesítményû víz-
ügyi szivattyú emeli át a fölösleges vizet. Egyébként a városból
gyönyörûen kifolynak a vizek, tartósan magas vízállás van, 366 cm
körül. Ha tartósan magas vízállás lesz, a sárréti rétek, legelõk igen
nagy százalékban víz alatt maradnak.

Lejegyezte: Hargitai Lajos
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A Vertikál az önkormányzatok szolgálatában
A Vertikál cégcsoport, ezen belül a Közév
Kft. végzi térségünkben a hulladékszállítá-
si szolgáltatást. A cégcsoport tevékenysé-
ge az ország több térségére és a hulladék-
hasznosítás több területére kiterjed. Má-
jus 19-én Polgárdiban adtak tájékoztatót a
szolgáltatási körük települési képviselõi-
nek, polgármestereknek és üzleti partne-
reiknek „Önkormányzatok és a Vertikál
cégcsoport kapcsolatrendszere a szolgál-
tatások tükrében” címû rendezvényükön.
E rendezvény keretében került sor a hulla-
dékhasznosító átadására.

Felszámolják a régi szeméttelepeket

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdál-
kodási Önkormányzati Társulás 169 tele-
pülés összefogásával jött létre, amely 6 me-
gyét (Bács-Kiskun, Fejér, Komárom–Esz-
tergom, Pest, Tolna, Veszprém) és mint-
egy 680 ezer fõt érintõ hulladékgazdálko-
dási tevékenység hosszú távú megoldásán
munkálkodik.
A társulás a települési szilárdhulladék-le-
rakókat érintõ, térségi szintû rekultivációs
programok elvégzése” (KEOP-2.3.0./2F-
2008-0002) címû pályázat keretén belül a
kormány és az EU döntése alapján
7.706.833.886 Ft támogatást nyert el a tér-
ségben található 83 hulladéklerakó rekul-
tivációs tevékenységének elvégzésére. A

rekultiváció megvalósításának összkölt-
ségét az EU (85 %) és a Magyar Köztársa-
ság költségvetése (15 %) társfinanszíro-
zásban biztosítja, így az önkormányzatok-
nak és a lakosságnak nem kell saját forrást
adniuk hozzá.
A pályázati konstrukción belül, elsõként
az országban a Közép-Duna Vidéke Hul-
ladékgazdálkodási Önkormányzati Társu-
lás területén indultak meg a kivitelezési
munkálatok.
A 83 hulladéklerakóra vonatkozóan elké-
szült rekultivációs terveknek és engedé-
lyeknek megfelelõen 12 hulladéklerakó
teljesen felszámolásra kerül, amely azt je-
lenti, hogy a hulladékot egy befogadó hely-
re szállítják, a hulladéktól megtisztított te-
rületet a tereprendezés után humuszban
gazdag termõtalajjal terítik le, majd nö-
vényzettel telepítik be. A fennmaradó hul-
ladéklerakókat a hulladék biztonságos át-
halmozása és a tereprendezés után végle-
ges, vagy átmeneti rétegrend szerinti lefe-
déssel látják el, majd monitoring rendszert
építenek ki, és a továbbiakban megtörté-
nik a tájba illesztésük. A rekultiválandó
hulladéklerakók teljes területe 1.386.497
m2.
A bezárt vagy felhagyott hulladéklerakók
területének helyreállításával nõ a környe-

zetbiztonság: javul a vízbázis biztonsága,
csökken az allergiát kiváltó gyomfajok ter-
mõterülete, és megszûnik a hulladéklera-
kók tájképromboló hatása is. Ez mintegy
félmillió ember közérzetét javítja és ivóvi-
zének biztonságára lesz hatással. A hulla-
déklerakók rekultivációjával a tájra jel-
lemzõ, új, természetes élõhelyek alakul-
hatnak ki, és a települések turisztikai vonz-
ereje is növekedhet.
A kivitelezési munkálatok 2009 õszén kez-
dõdtek meg, és azóta például Hantos és
Kunpeszér településeken már be is feje-
zõdtek. Jelenleg a következõ települése-
ken folynak rekultivációs kivitelezési mun-
kák: Nagylók, Sárosd, Balinka, Csákbe-
rény és Moha.
A közeljövõben a következõ települése-
ken kezdõdnek meg a munkálatok: Füle,
Berhida, Sárbogárd, Németkér, Akasztó,
Dunatetétlen, Perkáta, Dömsöd, Etyek és
Mór.
A projekt teljes befejezése 2012 elsõ felé-
ben várható, a tervezett ütemezésnek
megfelelõen az érintett településeken a ki-
vitelezés határidõre történõ befejezéséhez
folyamatos és fokozatos munkaterület-át-
adásokra kerül sor.

/H/

Belvizes közmeghallgatás
Csütörtökön tartotta a sárbogárdi képvise-
lõ-testület a tavaszi közmeghallgatását. Az
önkormányzati képviselõkön kívül több
helyi lakos is megjelent.
Juhász János polgármester röviden beszá-
molt az önkormányzat eddigi munkájáról.
Elmondta, hogy a megszorítások ellenére
kiegyensúlyozott volt az önkormányzat
gazdálkodása.
A polgármester tájékoztatója után a meg-
jelent polgárok közül többen fejtették ki a
véleményüket a város vízelvezetõ árkaival
kapcsolatban. Elmondták, hogy a legutób-
bi nagy esõzések miatt több árok nem tud-
ta befogadni a sok csapadékot. A legna-
gyobb gond ott volt, ahol a régi árkokat be-
temették. A probléma megoldása a pol-
gármesteri hivatal hatósági kötelessége
lenne. A Kereszt utcából azért jött be több
lakó, hogy elpanaszolják: a házaik alá fo-
lyik az a víz, ami nem tud elfolyni, mert egy
garázst építettek rá a régi árokra. De az ut-
cai árok sincs rendesen kiépítve, s több he-
lyen áteresz sincs a meglévõ árokfélén. Az
utca idõs lakóinak nincs erejük ahhoz,
hogy kiássák a vízelvezetõ árkot az udvaru-
kon keresztül, ami elvezetné a víz egy ré-
szét. Ehhez az önkormányzat segítségét
kérik, s egyúttal kérik azt is, hogy meg-
nyugtatóan oldják meg végre a Kereszt ut-
ca vízgondját.

A tinódi rész belvizeivel kapcsolatban
Pauscher Lajos szólalt fel. Elmondta, hogy
korábban is voltak problémák azon a ré-
szen a belvízzel kapcsolatban, gond van a
szennyvízcsatornával is. Készültek a víz-
rendezésre tervek korábban, amiket mind-
eddig nem valósítottak meg. A polgármes-
teri hivatalt „terror háza” jelzõvel illette,
ahova nem érdemes bemenni panasszal,
mert nincs érdemi intézkedés. Csak azok
ellen indítanak „büntetõ terrorintézkedé-
seket”, akik a jegyzõnek vagy a polgármes-
ternek nem tetszõ dolgot mondanak, vagy
nyilatkoznak.
Sárszentmiklósról, az Arany János utcá-
ból, az ottani lakók képviseletében Szabó
Csaba jött el. Elmondta: az utca lakói meg-
elégelték, hogy nem történik évek óta sem-
mi annak érdekében, hogy a sportpályától
a Vasút utcáig terjedõ területen keletke-
zett hatalmas tavat lecsapolják, és újjáépít-
sék a régi vízelvezetõ árkot. Most lakossági

összefogással szeretnék az árkot maguk
megépíteni, ebbe mindenki beleegyezik,
de kell hozzá szakmai segítség az önkor-
mányzattól.
A lakók nem fogadták el a polgármester és
a jegyzõ magyarázkodó válaszait. A partta-
lanná váló vitában a felek egyre inkább el-
beszéltek egymás mellett. A kölcsönös sér-
tegetésekbõl csak az nem derült ki, hogy
miképpen oldódik meg a belvízelvezetés
problémája Sárbogárdon.
A következõ napokban értesültem arról,
hogy az Arany János utca lakói aláírást
gyûjtöttek. Az aláírásgyûjtõ íven egyúttal
nyilatkoztak arról, hogy minden lakó hoz-
zájárul a saját telkén átvezetõ árok meg-
építéséhez, csak annak megépítésében
kapjanak szakmai segítséget, valamint la-
pokat az árokfenék burkolására, és az át-
eresz számára betongyûrût.

Hargitai Lajos
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Köszöntötték a pedagógusokat
Pedagógusnap alkalmából pénteken dél-
után a József Attila Mûvelõdési Központ-
ban köszöntötte Juhász János polgármes-
ter a város pedagógusait és az iskolák, óvo-
dák közalkalmazottjait a sárbogárdi ön-
kormányzat nevében.
Ez alkalomból az „Év Közalkalmazottja”
elismerésben részesítette Arany Szabó
Ferencnét, a Központi Általános Iskola
gazdaságvezetõjét.
Kiemelkedõ pedagógiai munkájuk elisme-
réseként ajándéktárggyal és virággal kö-
szöntötte Gaigerné Erõs Máriát, a Sár-
szentmiklósi ÁMK pedagógusát, Pálné
Kótai Ágnest, a Szent István Általános Is-
kola pedagógusát, valamint Fûrész József-
nét, a Zengõ Óvoda óvodapedagógusát.
A köszöntõk után zenés mûsorral örven-
deztették meg a vendégeket.

Hargitai Lajos

„Legek busza”

Június 5-én a Mészöly Géza Általános Is-
koláért Alapítvány megjutalmazta egy ki-
rándulással a tanév legjobbjait. Jó tanulók,
énekesek, mesemondók élvezhették
együtt az egész éves kemény munka jutal-
mát.
Az eredeti úti cél a Soponyai Ökoturisz-
tikai Központ volt, de az esõ elmosta ezt a
programot, így a székesfehérvári Cinema
City mozi elõadására ülhettek be a tanu-
lók. Két film közül választhattunk. Az
egyik a „Hogyan neveld a sárkányod?” cí-
mû, 3D-s, animációs film, a másik pedig a
„Perzsia hercege: Az idõ homokja” címû
kalandfilm.
Én ez utóbbit választottam, mint a felsõsök
többsége is. A legkisebbektõl a legnagyob-
bakig mindenki nagyon élvezte a maga
szûk kétórás filmjét.
Mozizás után a szervezõk vendégül láttak
minket a McDonald’s étteremben. Sokat
beszélgettük; néhányan még egy csocsó-
mérkõzésen is megmérettettük magunkat.
Jó volt egy szombatot ilyen gyerekek szá-
mára szervezett, érdekes programmal el-
tölteni. Az egész napunkat a vidámság, fel-
szabadult jókedv jellemezte.
És hogy mi a tanulság?! – Legnek lenni jó!

Dicsérdi Ádám 8. a

Továbbtanulási hírek
Iskolánkban 58 nyolcadik osztályos tanuló
írt felvételi feladatsort, aminek az eredmé-
nye (az általános iskolai érdemjegyek mel-
lett) eldönti, hogy ki milyen középiskolá-
ban folytathatja tanulmányait.
A tehetséggondozásnak, valamint felzár-
kóztatásnak köszönhetõen ebben a tanév-
ben az 58 felvételizõbõl 52 abban az iskolá-
ban tanulhat tovább, amit elsõ helyen je-
lölt meg. Öten a második leginkább óhaj-
tott iskolába mehetnek, és egy gyermek a
negyedik helyre soroltban tanulhat to-
vább.
Bízunk abban, hogy amilyen jól sikerült a
beiskolázás, ugyanolyan jól folytatódik ta-
nulóink középiskolai munkája.
Kitartást, szorgalmat és jó eredményeket
kívánunk Nektek, búcsúzó diákjaink!

Nagy Ferencné

Színházi esték
Immár több éve szervezünk tanulóink szá-
mára színházi elõadásokra látogatást. Ezt
legkönnyebben úgy lehet megtenni, ha
bérletet vásárolunk. Ebben a tanévben is
így tettünk. A felsõ tagozatos gyerekeknek
hirdetjük meg ezt a lehetõséget; néhány
osztály tanulói teljes létszámban élnek ve-
le. Ebben a rohanó világban a szülõknek
nincs arra idejük, hogy színházba vigyék
gyermekeiket, ezért szívesen engedik el
õket új élményeket, ismereteket gyûjteni.
Idén négy elõadást láthattunk: Molnár Fe-
renc „Játék a kastélyban” címû vígjátékát,
Csehov „Cseresznyéskert” címû színmû-
vét, Shakespeare „Vízkereszt, vagy bánom
is én” komédiáját és Csukás István „Ágacs-
ka” mesejátékát.
Öröm számunkra, hogy 83 darab bérletet
sikerült venni, és ennyien szórakoztunk,
tanultunk az elõadásokon.
A látottakat a következõ osztályfõnöki, il-
letve irodalomórán megbeszélik a tanulók,
így bízunk benne, hogy felnõttként értõ lá-
togatói lesznek a színházi elõadásoknak.

MGÁI

MÉSZÖLY-HÍREK
„Életed útját magad választod,
Válassz hát úgy, ha egyszer
Elindulsz, nincs már visszaút.”

(Kodály Zoltán)

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk

a Mészöly Géza Általános Iskola
BALLAGÁSI ÜNNEPÉLYÉRE,

melyet 2010. június 19-én
10.30 órakor tartunk.

A Mészöly Géza Általános Iskola
tanulói, nevelõi

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk

a Mészöly Géza Általános Iskola
TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLYÉRE,

melyet 2010. június 22-én 17 órakor
tartunk.

A Mészöly Géza Általános Iskola
tanulói, nevelõi
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A cecei iskola hírei
Tanulmányi verseny

Az Apáczai Tankönyvkiadó
minden évben megrendezi az
általános iskolák alsó tagoza-
tos diákjai számára a külön-
bözõ mûveltségi területek-
hez tartozó tanulmányi ver-
senyeket. A kisdiákok a ki-
adó Szivárvány címû újságjá-
nak segítségével a tanév so-
rán tudnak készülni a több
fordulóból álló versenyre. A
Cecei Általános Iskola tanulói közül 2 diák is szép teljesítményt
ért el a tanév során, és bekerültek a Budapesten megrendezésre
került országos döntõ mezõnyébe. Itt kiemelkedõen szerepelt
Kacz Kornélia 2. osztályos tanulónk, aki a természetismeret terü-
letén 3. helyezést ért el. Az elõkelõ eredményért gazdag könyvju-
talomban részesült. Kis nyelvész témakörben 2 tanulónk is beju-
tott az országos döntõbe. Itt szintén eredményesen képviselték
iskolánkat Kacz Kornélia és Móré Gergõ 2. osztályos tanulók,
akiknek a teljesítményét elismerõ oklevéllel jutalmazták.

Trianoni megemlékezés

Június 4-én (pénteken) elsõ
alkalommal került sor meg-
emlékezésre a Nemzeti
Egység napja alakalmából
Cecén. A fájdalmas és a
magyarságnak oly sok gyöt-
relmet okozó trianoni bé-
keszerzõdés aláírásának
évfordulóján a Deák úton
található I. világháborús
magyar hõsi emlékmûnél
tartott Cece Nagyközség
Önkormányzata ünnepsé-
get, ahol Varga Gábor pol-
gármester, országgyûlési
képviselõ felolvasta az or-
szággyûlés határozatát az
emléknapról. Ezután ke-
rült sor az emlékmû meg-

koszorúzására, amelyen részt vettek a település képviselõ-testü-
letének tagjai és oktatási intézményeinek vezetõi. A délelõtt fo-
lyamán az általános iskola felsõ tagozatának diákjai felkeresték
az emlékmûvet, és egy szál virággal adóztak azok emlékezete
elõtt, akik oly sokat szenvedtek a méltánytalan békediktátum kö-
vetkezményei miatt.

II. Cecei Futballjuniális

Június 5-én (szombaton) délelõtt második alkalommal került
megrendezésre a cecei sportpályán a futballjuniális. A Cecei Pol-
gári Sport Egyesület és a Cecei Általános Iskola közös szervezésé-

ben megvalósult rendezvényen a helyi utánpótláscsapatok és a
meghívott egyesületek kölyökcsapatai mérték össze tudásukat. A
cecei fiatalok mellett Sárszentmiklósról és Székesfehérvárról ér-
keztek gyermekek, akik lelkes játékkal és tetszetõs megmozdulá-
sokkal csillogtatták meg tudásukat.
A rendezvény védnöke, Varga Gábor országgyûlési képviselõ nyi-
tó beszédében azt a reményét is kifejezte, hogy a sok tehetséges
gyerek közül többet is viszontláthatunk majd évekkel késõbb is a
futballpályán.
A rendezvényre sok szülõ is elkísérte a gyermekeket, akik lelkes
szurkolással buzdították az ifjú sportolókat. Az iskola a halmozot-
tan hátrányos helyzetû gyermekek integrációs programjának kö-
szönhetõen tudta támogatni a rendezvényt, amely során szendvi-
csekkel, üdítõvel vendégelte meg a fiatalságot. A programnak kö-
szönhetõen sikerült beszerezni új sportkapukat is, melyeket az
iskola és az egyesület közösen fog használni a késõbbiekben.

Gr. Klebelsberg Kunó-emlékdíj

Június 5-én a székesfehérvári Vár-
megyeháza dísztermében került sor
a Fejér Megyei Önkormányzat pe-
dagógusnapi ünnepségére. A me-
gyei közgyûlés elnöke, dr. Balogh
Ibolya köszöntötte a pedagóguso-
kat és díjazta azokat a tanárokat,
tanítókat, óvónõket, gyógypedagó-
gusokat, akik munkájukkal kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtottak az
oktatás területén.
Fejér Megye Közgyûlésének leg-
rangosabb elismerése (pedagógu-
sok számára) a gr. Klebelsberg Ku-
nó-emlékdíj, amelyet minden év-
ben két olyan személy kap, akik év-
tizedek óta magas szinten végzik oktatói tevékenységüket. Idén
ezt az elismerést Asbóth Lászlóné, a Cecei Általános Iskola taná-
ra vehette át.
Kati néni 35 éve tagja a cecei nevelõtestületnek, azóta oktatja ma-
tematikára a gyermekeket nagy szakmai elhivatottsággal. Ki-
emelkedõ eredményeket ért el a mûvészetoktatás területén is.
Szakkörein, tanóráin generációkkal szeretette meg a különbözõ
kézmûvestechnikákat, képzõmûvészeti irányzatokat. 10 éve veze-
tõje a helyi diákönkormányzatnak, melynek keretében az iskola
szinte minden rendezvényének szervezésében nagy szerepet
vállal. Gratulálunk a rangos elismeréshez!

Pedagógusünnep

Kedden este ünnepelték a Cece–Vajta–Sáregres közoktatási tár-
sulás pedagógusait. A Cecei Mûvelõdési Házba várták az óvodai
és iskolai aktív és már nyugállományba vonult munkatársakat,
akiket az iskolások kis mûsorral köszöntöttek. Ezután virággal és
vendégséggel köszönték meg az egész évi fáradságos munkájukat.
A pedagógusok köszönettel vették a megemlékezést, hiszen jó
volt kicsit megpihenni, ünnepelni, beszélgetni, olyanokkal is talál-
kozni, akikkel talán csak egy éve találkoztak utoljára.

Folytatás a következõ oldalon.
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Sajó Károly-verseny

Idén is a Cecei Általános Iskola képviselte
Fejér megyét a nemzetközi Sajó Károly
környezetvédelmi csapatversenyen. Ko-
moly elõkészületek és tanulmányok után
június 3-4-én került sor a döntõ megrende-
zésére Gyõrben, a Péterfy Sándor Evangé-
likus Oktatási Központban.
A Cecei Általános Iskolát a Bende Bianka,
Szász Hajnalka, Molnár Dóra összetételû
csapat képviselte, akik kiselõadást készí-
tettek lakóhelyük környezetének értékei-
rõl és környezeti problémáiról. Ezt egy ve-
tített képes bemutatóval és egy saját tech-
nikával készült poszterrel illusztrálták. A
versenyen írásbeli feladatokat kellett meg-
oldaniuk, majd egy terepgyakorlat során
adtak számot tudásukról. Az összesített
eredmények után kiderült, hogy sikeres
volt a felkészülésük, mivel az élmezõnyben
végeztek, köszönhetõen Csajtainé Szabó
Ágnes felkészítõ tanár lelkes munkájának
és a csapatban részt vevõ lányok szorgal-
mának. Eredményükért oklevelet és aján-
déktárgyakat vehettek át.

Cecei iskola

Pedagógusnap Sárkeresztúron
Az idén is, mint évek óta, június elsõ pén-
tekjén köszöntötte Sárkeresztúr község
polgármestere és képviselõ-testülete az
oktatási intézmények dolgozóit. Igaz, már
hatodik éve nem a helyi önkormányzat az
intézményfenntartó, mert egy társulás ré-
vén a kálozi önkormányzat lett a munkál-
tató, de azóta sem feledkezett meg a mi ön-
kormányzatunk azokról az emberekrõl,
akik igen nehéz munka árán nevelik, ok-
tatják a gyerekeket Sárkeresztúron.
Az intézményekbe járó gyerekek több
mint háromnegyede hátrányos, illetve hal-
mozottan hátrányos helyzetû. Ezt az em-
bert próbáló munkát ismerte el Virág Mik-
lós polgármester úr, aki beszédében Cser-
mely Péter biokémikus professzor szavait
idézte: „Az óvodai nevelés nagyon sok he-
lyen világszínvonalon folyik Magyarorszá-
gon. Kreatív és szeretetteljes… De hason-
ló csodákat talál az ember az iskolarend-
szer minden szintjén. Ezek azok a kincsek,
amelyekre építhetünk. Ezek azok a peda-
gógusok, akikre úgy kell vigyáznunk, mint

a szemünk fényére.” Majd így folytatta:
„Polgármesterként tudom, hogy ma ebben
a teremben csupa-csupa ilyen kincs van, és
nagyon hálás vagyok, hogy településünk
gyermekeit szeretni tudó pedagógusok ne-
velik, oktatják.”
Ezek után az elismerõ szavak után a gyere-
kek köszöntötték az óvó néniket, dajka né-
niket, tanítóikat. Az idén egy különleges
meglepetés mûsor szórakoztatta a megje-
lenteket: a Duende Flamencó tánccsoport
spanyol táncokat lejtett a színpadon.
A finom vacsorát jó hangulatban költöttük
el együtt.
A képviselõ-testület 2010-ben is 100-100
ezer forinttal támogatta mindkét intéz-
mény nyári pihenését, egy kirándulás úti-
költségének fedezésével.
Köszönjük az idei tanév támogatását is,
mivel az elmúlt 20 év alatt Sárkeresztúron
nem volt kérdéses az oktatási intézmények
finanszírozása, támogatása.

Kovács Györgyné

Nemzetközi trombitás
A Sárbogárdról elszármazott, ifjú trombitamûvész, Molnár László most két hetet itthon
tölt, s nem múlik el ilyenkor úgy a szabadsága, hogy a trombitáját magával ne hozná.
Vasárnap délelõtt a református istentisztelten szólaltatta meg hangszerét, Jákob Zoltán
orgonakíséretével, három mû erejéig. Másnap pedig a Bogárdi TV kamerája elõtt mesélt
arról, milyen Olaszországban az élet, ahol egy évig a milanoi Scalaban zenélt, s milyen
Dániában, ahol a Koppenhágai Operaház zenekarának újdonsült tagja.
Nem létezõ szabadidejét fõképp utazással tölti: ingázik a két ország között – olasz kedve-
se és fellépések miatt –, valamint tavaly Japánban is járt a munkája–szenvedélye révén.
A Vele készült zenés beszélgetést a Bogárdi TV adásában tekinthetik meg.

Hargitai Kiss Virág

Meghívó

A PHILIA Egyesület szeretettel
meghívja

A TRIO ENIGMA
EGYÜTTES

KONCERTJÉRE

2010. június 19-én,
szombaton, 18 órakor

a sárbogárdi polgármesteri hivatal
dísztermébe.

A koncertet a XIX. Sárbogárdi
Napok keretében szervezzük.

Kiss Szabolcs
Szõke Noémi

Szendrõi
Zsuzsanna

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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60 éves osztálytalálkozó
Hatvan évvel ezelõtt fejezte be Sárszentmiklóson az általános is-
kolát Nagy Ilona és Kurucz György. Egy ifjonti ötlettõl vezérelve
2010. május 29-én osztálytalálkozóra invitálták szeretettel a
hajdani társakat.
Sem napló, sem tabló nem lévén, emlékezetbõl állították össze az
osztálynévsort. Kitartóan, telefonkönyveket végiglapozva, népes-
ség-nyilvántartót felkeresve, lépcsõházakban kérdezõsködve, ka-
landos fordulatokkal kutattak és kerestek fel végül sikeresen min-
denkit.
A 22 fõbõl nyolcan tudtak eljönni. Kilencükre meghatott csön-
dességgel, különös szeretettel gondoltak.
Idézet a szíves meghívóból: „Örülnénk, ha eljönnél, sok-sok évti-
zed után ismét láthatnánk egymást és örülhetnénk egymásnak, hi-
szen annak idején egy nagy család voltunk: összetartottunk és
szerettük egymást.”
1948-ban, az iskola államosításával, a három felekezeti iskolából
lett egy általános iskola Sárszentmiklóson. Õk tapasztalták meg
ebben elsõként a szakrendszerû tanítást, szinte tanáraikkal együtt
képezõdtek. Az akkori tantestület tagjai: Dancs Ferenc, Deák Fe-
renc, Deák Ferencné (Az államosítás után kerültek vissza Sárbo-
gárdról), Hart Vilma, Kálmán Irén, László János református lel-
kész, Mihály Sándor (osztályfõnökük), Pór János volt evangélikus
tanító, Szakács Mihály, Molnár László és Legeza Géza igazgató.
Molnár Lászlóné Ilike nénivel hol könnyezve, hol mosolyogva
emlékeztek a régmúlt, de nem feledett idõkre: a helyre, a tante-
remre, az ülésrendre, a délutáni néptáncolásra, a gyõztes foci-
meccsekre, kiváló játékosokra, az apróbb-nagyobb csínytevések-

re. Hányszor meg hányszor hangzott el a hat óra alatt: „Emlék-
szel, amikor…”, „És azt tudod, hogy…”! Megsárgult képek kerül-
tek elõ, jártak kézrõl kézre, szemek csillantak vidáman, cinkosan,
egy pillanattá téve az újra együtt töltött idõt.
Jelenlétükkel, egymás felé áradó szeretetükkel igazolták Kölcsey
Ferenc általuk a szép meghívóra választott gondolatait: „Nincsen
szebb kora az emberiségnek, mint az elsõ ifjúság évei. Azon lán-
cok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem
a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem a barátainkban
leltük fel az egész világot.”
Szívet melengetõ volt a körükben lenni, köszönöm!

Horváthné Mikuli Erzsébet igazgató

Repülni dallamok szárnyán
A Violin Mûvészeti Iskola sárszentmiklósi
diákjai adtak hangszereikkel, színes dalla-
mokkal szárnyat a közönség lelkének hét-
fõn délután.

A tanulók káprázatos tudásukat mutathat-
ták meg a közönségnek zongorán, fuvolán,
furulyán, gitáron, trombitán és klarinéton.
Olyan ismert dallamokat is játszottak,
mint például a „What a wonderful world”
címû szám Louis Armstrongtól, vagy a Pa-
rasztkantáta – Johann Sebastian Bach mû-
ve.
Minden diák nagyon ügyesen játszott a
hangszerén, s néhányan olyan odaadással
és átéléssel játszottak, ami már igazán pro-
fikhoz illõ. Abban az egy órában az ember
elfelejthette a hétköznapi gondjait, s sza-
badon röpülhetett a dallamok szárnyán.
Gratulálunk a növendékeknek, és sok si-
kert és kedvet kívánunk hangszereik meg-
ismeréséhez, a darabok mûvészi elõadásá-
hoz!

Hargitai Gergely

Siker a meseírók
versenyén

Májusban a Janikovszky Éva nevét viselõ
meseíró-pályázaton „A Királylepke” címû
mûvem elnyerte a szakmai zsûri tetszését,
ezért meghívtak május 21-én (pénteken)
Budapestre, a Szabó Ervin Könyvtárba, a
pályázat díjkiosztójára.
Nagyon szép volt a bálterem, ahová belép-
tünk. Az elején mindenki kapott egy em-
léklapot, egy könyvet és egy tollat. A bálte-
remnek két része volt, az egyikben élõben
folyt a rendezvény, a másikban pedig tévén
közvetítették a díjkiosztót. Hosszú beszé-
dek után kiosztották a különdíjakat, majd
az elsõ, második és harmadik helyezettek
jutalmát. Összesen tizennégyen kaptak ki-
emelt elismerést. A végén tombola zárta a
rendezvényt, melyen egy pólót nyertem.
Terveim szerint jövõre is indulok majd a
versenyen.

Horváth András 5. a

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik 2009-ben személyi jövedelemadó-
juk 1 %-ával a Sáregresi Református
Templomért Felújítási Alapítvány
munkáját támogatták! Kérjük, támo-
gassa továbbra is ügyünket!

Adószámunk: 18496457-1-07.
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Gyermeknapi vigasság
2010. május 28-án (pénteken) a Sárszentmiklósi Általános Iskolá-
ban gyermeknapi vigasságokat szervezett az iskola és a Sár-
szentmiklósi Katolikus Megújulásért Alapítvány. A programok
sorrendben: népzene és táncház a Bogyiszlói Hagyományõrzõ

Népi Együttes közremûködésével. Tanár–szülõ–diák meccsek:
kézilabda, foci, sakkverseny, íjászat, kézmûves-foglalkozások (fo-
natkészítés, nyaklánc, karkötõ, fonalgrafika, origami, gyöngyö-
zés, bábkészítés parafa dugóból, fafaragás, textil- és papírfigurák
készítése, agyagozás, arcfestés, aszfaltrajzverseny.

Köszönjük a szülõknek, a foglalkozásokat vezetõknek a vidám és
tartalmas délutánt!

Az álmatlanság súlyos
betegségek melegágya
Szív- és érrendszeri elváltozások, szívbetegség, elhízás és majdani agy-
károsodás – ezek az életminõséget jelentõsen rontó, vagy akár halálhoz
is vezetõ betegségek mind lehetnek az álmatlanság egyenes következ-
ményei. Ha idõben orvoshoz fordulunk, nemcsak a jó közérzetünket sze-
rezhetjük vissza, de ezeket a súlyos szövõdményeket is megelõzhetjük.
Magyarországon is csaknem minden harmadik felnõtt küzd azzal a
visszatérõ gonddal, hogy nehezen tud elaludni, vagy képtelen átaludni az
éjszakát. Másnap természetesen fáradt, feszült, ingerült, és munkáját
sem képes eredményesen elvégezni.

Kanadai kutatók – egy montréali alvászavar-központ és a Laval Egyetem
munkatársai – nemrég közzétett vizsgálatukban arra jutottak, hogy a kó-
ros álmatlanságban szenvedõ embereknek magasabb az éjszakai vér-
nyomása, ami hosszú távon szív- és érrendszeri kockázattal járhat és ká-
rosítja a szívet. Egy francia tanulmány szerzõi pedig azt valószínûsítik,
hogy az alváshiány lehet a járványos méreteket öltõ elhízás egyik oka.
Tizenkét átlagos testsúlyú, egészséges fiatalember „normális”, illetve 4
órára korlátozott alvását, étkezését és energia-felhasználását követték
nyomon. A kutatók azt tapasztalták, hogy a rövidre szabott alvás utáni
napon a férfiak átlagosan 22 %-kal, azaz 560 kalóriával több energiát vet-
tek magukhoz, mint akkor, amikor hagyták õket 8 órán át aludni.
Az alvás fontos szerepet játszik a regenerálódás mellett pl. az energiatá-
rolás és az emlékezés folyamatában is. A washingtoni St. Louis Egyetem
munkatársai állatkísérletes vizsgálataik során azt találták, hogy a króni-
kus alváshiány és a folyamatosan megzavart alvás–ébrenlét ritmus
olyan változásokhoz vezet az egér agyában, mint amelyek az Alzheimer-
kórban szenvedõ emberek agyában is megfigyelhetõek. Eredményeik
alapján hangsúlyozzák, hogy az alvási zavarokat a lehetséges késõbbi
agyi károsodás elkerülése érdekében is kezelni kell.
Mindezt érdemes végiggondolnia annak, akinek az alvása már legalább
egy hónapja nem eléggé pihentetõ. Ráadásul az álmatlanságnak nem-
csak a szövõdményei lehetnek ilyen ijesztõek, de gyakran már magát az
alvászavart is valamilyen meglévõ, hasonlóan súlyos testi és/vagy lelki
betegség okozza. Egy háziorvosi vizsgálat fényt deríthet erre, illetve to-
vábbi szakorvosi kivizsgálásra is elküldheti Önt a háziorvosa. A pontos ok
kiderítése azért fontos, hogy kezelõorvosa a nyugodt éjszakai pihenést
az Ön esetében leginkább elõsegítõ gyógymódot alkalmazhassa.
Sajnos, a betegek nagy száma miatt a szakvizsgálatok gyakran elhúzód-
hatnak. A kezelés azonban már ezek lezárulásáig is megkezdõdhet, hi-
szen hazánkban is rendelkezésre állnak a legmodernebb gyógyszeres és
nem gyógyszeres terápiák, és háziorvosa fel is írhatja Önnek a szükséges
készítményt. A szakvizsgálatok alapján javasolt oki terápia ezt egészíthe-
ti ki.
Ezek együttes eredményeként, továbbá a kezelõorvos(ok)tól kapott élet-
módbeli tanácsok betartásával lehet alvása ismét olyan pihentetõ, mint
korábban volt, és elõzhetõ meg egyben, hogy az alvászavar szövõdmé-
nyeként további betegségek alakuljanak ki.
Ne a bárányokat, hanem a nyugodt alvás óráit számlálja!
Nyereményjáték és további információk az alvászavarról, ahol szakér-
tõnktõl is kérdezhet: http://drinfo.hu/fokuszban/az-alvaszavar
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Pusztaszabolcs–Cece 2-2 (1-0)
Pusztaszabolcs, 100 nézõ, vezette: Jakab
Zoltán.
Pusztaszabolcs: Vágó, Berta (Csik), Né-
meth, Gábor, Budai, Schrick, Nagy (Réd-
li), Györök (Csányi), Kovács B., Kovács J.,
Joó.
Cece: Kimiti Z., Király L., Hegedûs, Kimiti
L., Miklós, Horog, Németh, Szabó, Király
G., Fülöp (Johánczi), Bánóczki.
A mérkõzés elsõ helyzete Bánóczki nevé-
hez fûzõdik: Király L. beadását kapu mellé
fejeli. 10. perc: Nagy 16 méteres lövése
száll kapu mellé. 18. perc: hazai szöglet,
Kovács J. szögletét Király L. kifejeli. 23.
perc: Gábor indításával Kovács J. kerül
gólhelyzetbe, lövése kapu mellé száll. 24.
perc: kényszerû csere, Fülöp megsérül, he-
lyére Johánczi áll a kapuba, Kimiti Z. pe-
dig kijön a mezõnybe. 30. perc: Horog
megy el a jobb oldalon, 14 méteres lövése a
felsõ kapufáról pattan a mezõnybe. 38.
perc: Györök közeli lövése kapu mellé
száll. 41. perc: az üresen hagyott Györök lõ
a hálóba, 1-0. 45. perc: Csányi kerül
gólhelyzetbe, lövése elkerüli a kaput.
A II. félidõ 5. percében Schrick növelhette
volna az elõnyt, lövését Johánczi bravúrral

üti a mezõnybe. 54. perc: Kovács B. közeli
lövését védi a kapus. 58. perc: Németh sza-
badrúgását Király L. lövi kapu mellé. 63.
perc: Schrick lövése száll kapu fölé. 65.
perc: Németh szabadrúgását Bánóczki kö-
zelrõl a kapus kezébe lövi. 70. perc: Király
G. szerez labdát, így kerül gólhelyzetbe, a
lövést azonban elhibázza. 73. perc: 11-es-
hez jut a hazai csapat, Kovács B. lövését
Johánczi kiüti, majd a védõk felszabadíta-
nak. 77. perc: Király G. beadását Kimiti Z.
fejeli kapu fölé. 81. perc: Kovács J. meg-
szerzi csapata második gólját, 2-0. 88. perc:
Kimiti Z. fejel Bánóczki elé, aki estében a
hálóba lõ, 2-1. 92. perc: újabb Kimiti Z.-
gólpassz, ezt Király G. értékesíti, ezzel 2-2.
Igazságos pontosztozkodás.

Ifjúsági mérkõzés
Pusztaszabolcs–Cece 2-1 (0-1)

Vezette: Vitányi László. Csapatunk végig
vezetve az utolsó percekben veszítette el a
mérkõzést. Góllövõ: Lakatos.
Június 13-án, vasárnap, hazai pályán 15.00
és 17.00 órakor Enying csapatát fogadjuk
bajnoki mérkõzésen.
Hajrá, Cece!

Pozsár László

SÍC-hírek
Egyesületünk serdülõ és gyermekíjászai az
elmúlt hétvégén a Mogyoródon megren-
dezett diákolimpia 3. fordulóján vettek
részt.
Eredményeik: Katona Dorottya a serdülõ
lányok között az 1. helyezést érte el.
A gyermek fiúk közül Stadler Balázs na-
gyon jól versenyezve a 4. helyre küzdötte
fel magát. Tóth Sándor a 8., Resch Gábor a
13. helyen végzett.

Gilicze László, Sárréti Íjász Club, Sárbogárd

Meghívó
Sok szeretettel várunk mindenkit a

2010. június 12-én
9.30 órai kezdettel
megrendezésre kerülõ

GYERMEKNAPPAL
EGYBEKÖTÖTT

JUNIÁLISRA.

Helyszín: pusztaegresi focipálya.

Gyermekprogramok: egész napos szí-
nezés, festés, aszfaltrajzverseny, kerék-
páros ügyességi verseny, málnaszörp-
ivó-verseny, palacsintaevõ-verseny, lu-
fifújás, arcfestés, lepkefogás, egyéb
meglepetések.

Felnõtteknek: foci, kötélhúzás, ügyes-
ségi versenyek. A focira a nevezési díj
600 Ft, mely tartalmaz egy ebédet és egy
üdítõt. Nevezni a helyszínen lehet. Nõi
focira is várjuk a sportot kedvelõ höl-
gyeket!

Ebéd: babgulyás (500 Ft/adag).

A programok közben tûzoltósági és
rendõrségi bemutatót is láthatnak az
ide látogatók.

Rossz idõ esetén a programok a mûve-
lõdési házban kerülnek megrendezés-
re!

Az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért
Egyesület tagjai

Tájékoztató
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az
ÁNTSZ Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi, Sárbogárdi
Kistérségi Intézete (7000 Sárbogárd, Ady E. út
164.) a „Szûrõprogramok országos kommuni-
kációja” elnevezésû, TÁMOP-6.1.3.-08/1-
2008-0002 azonosító jelû projekt keretén belül
a lakosság egészségi állapotának javítása, az
egészségesen eltöltött életévek számának nö-
vekedése célkitûzéssel 2 napos szemináriumot
szervez.
A szeminárium célja: a lakossággal szoros kap-
csolatban álló szakemberek (egészségügyi,
szociális ellátó rendszer) aktivizálása, kommu-
nikációs készségének fejlesztése, a szûrések-
kel kapcsolatos lakossági kommunikáció stra-
tégiájának ismertetése, mely különös figyelmet
fordít a tájékoztatásra, ismeretterjesztésre, be-
folyással van a lakosság információn alapuló
döntésére.
A szeminárium célcsoportja: a civil lakosság
képviselõi, továbbá a helyi döntéshozók, állam-
igazgatási, gazdasági, egyházi, társadalmi szer-
vezetek képviselõi, polgármesterek, pedagógu-
sok, szociális intézmények, kisebbségi önkor-
mányzatok.
A szemináriumra jelentkezni lehet pontos

név, cím, elérhetõség megadásával
2010. június 20-áig

a keresztes.andrea@kdr.antsz.hu
e-mail címen, vagy a 06 (25) 460 070,
06 (25) 413 929, 06 (25) 411 226-os

telefonszámokon.
A szemináriumok alatt étkezést, valamint utazá-
si költségtérítést a szervezõk biztosítanak, illet-
ve a jelentkezõknek megküldik a meghívót és a
szeminárium részletes programját.

Juhász János polgármester

Köszönet
A Városi Bölcsõde dolgozói köszönetü-
ket fejezik ki mindazoknak, akik társa-
dalmi munka keretében hozzájárultak
az intézmény udvarának rendbetétel-
éhez.

Ennek folyamán a homokozó felfris-
sült, új homokot és takarófóliát kapott,
a száraz, veszélyes ágak eltávolításra ke-
rültek, az udvar fáinak koronáit szépen
megmetszették, és kisebb asztalosmun-
kák is elvégzésre kerültek.

A tiszta, rendezett környezet kialakítá-
sában részt vállalt: Bódai Gábor képvi-
selõ, a Caloria Diszkont, Fodor János,
Orova József, Móré Péter, Szõnyegi
Tünde, Szakács Zoltán, Csöndes Sán-
dor és még sok szülõ és nagyszülõ.

Apróságaink nevében: a dolgozók

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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Bakonycsernye–Sárszentmiklós 1-3 (0-2)
Székesfehérvár, 80 nézõ, vezette: Kovács
II. Zoltán.
Bakonycsernye: Lukács, Zách, Hajnal,
Guitprecht, Hancsák, Osgyán, Hart, Csu-
por, Hanzli, Monostori (Répási), Schne-
ider (Strommer). Edzõ: Osgyán Gábor.
Sárszentmiklós: Papp Z., Szabó G., Papp
A., Szabó L., Palotás, Emperger, Huber,
Markovics, Vámosi D., Gráczer B. (Grác-
zer G.), Král (Arany). Edzõ: Masinka
László.
Bakonycsernyén az elmúlt idõben bekö-
vetkezett katasztrofális idõjárás miatt nem
lehetett megrendezni a mérkõzést, ezért a
szövetség rendelkezésre bocsátotta a
Videoton mûfüves pályáját.
A mindkét csapat számára szokatlan pá-
lyatalajhoz csapatunk hamarabb alkal-
mazkodott, melynek eredményeként már
a 6. percben vezetést szereztünk Král ré-
vén, aki a kint álló Lukács fölött a hálóba
emelt, 0-1. A játékrész további részében is
támadásban maradtunk, így a 13. percben
Palotás révén növeltük az elõnyünket, 0-2.
Kijelenthetõ, hogy ebben a játékrészben a
bakonycsernyei csapat semmilyen veszélyt
nem jelentett kapunkra, mert nem tudták
azt célba venni.

A szünetben a vendégszurkolók további
gólokat vártak csapatunktól; sokan már a
gólarány javítását emlegették.
Ezzel szemben a második játékrészt a ha-
zai csapat kezdte jobban, amit a 72. perc-
ben Hanzli (majdnem az alapvonalról lõ-
ve) gólra váltott 1-2. Ezután még vezettek
néhány huszáros hajrát. Benne volt a leve-
gõben az egyenlítés lehetõsége, amit a 86.
percben Huber beadása után Arany hûtött
le a szerzett góljával, 1-3.
Összegezve a látottakat: egy közepes ira-
mú mérkõzésen megérdemelten hoztuk el
a három pontot, mellyel talán bebiztosítot-
tuk 6. helyünket a tabellán. Igaz, ehhez az
utolsó, Sárosd elleni rangadón is nyernünk
kell, ami nem lesz egyszerû.
A mérkõzésbõl számomra a legnagyobb
pozitívum Gráczer B. középpályán nyúj-
tott játéka volt, aki jelentõs mennyiségû
labdát szerzett, amiknek jelentõs részét
meg is játszotta. Kifejezetten jó teljesít-
ményt nyújtott. De mindezek elmondha-
tók az összes pályára lépett (5 fõ) ifjúsági
korú játékosunkról is.
Hétvégén – szomszédvárak rangadóján –
Sárosd csapatát fogadjuk. Nekik az egyet-
len esélyük a bent maradásra a gyõzelem,

mely már most elõrevetíti a hatalmas küz-
delmet.

Ifjúsági mérkõzés:
Bakonycsernye–Sárszentmiklós 7-0

Az eredménybõl nem kell semmilyen
mélyreható következtetést levonni, már
csak azért sem, mert ennyire foghíjasan
ebben a bajnokságban még nem állt fel
csapatunk, amely zömmel az U16-ból lett
feltöltve, és a mérkõzést csere nélkül ját-
szották le.

Itt kell megjegyeznem: jó néhány „sztárjá-
tékosnak” el kell gondolkozni az elkövet-
kezendõkrõl, mivel nem csak a hazai mér-
kõzéseken kell „villogni”. Igaz, ezzel a cse-
lekedetükkel megkönnyítették az edzõ
dolgát az erõteljes fiatalítás tekintetében,
amit a vezetõség határozott meg számára.

Befejezõdik a bajnokság, mely nem igazán
a várt eredményt hozta. A továbbiakban
folytatni kell a fiatalok beépítését, de erõ-
sítések is szükségesek néhány poszton.
Emiatt néhány játékostól meg kell vál-
nunk, ami már folyamatban van.

Szabó Béla

A Femol-csoport
eredményei

Szabadegyháza–Adony 3-2 (2-1)

Góllövõk: Tóth, Baló (2), illetve Tamon
(2). Kiállítva: Kármán (Adony). Ifjúsági
mérkõzés: 1-5.

Pusztaszabolcs–Cece 2-2 (1-0)

Gólszerzõk: Györök, Kovács, illetve
Bánóczki, Király. Ifjúsági mérkõzés: 2-1.

Aba-Sárvíz FC–Rácalmás 5-2 (1-0)

Gólszerzõk: Berengyán (4), Gyuricza, il-
letve Antal (2). Ifjúsági mérkõzés: 6-1.

Mezõszilas–Mezõfalva SE 3-2 (2-1)

Gólszerzõk: Nagy (2), Szilágyi, illetve Tó-
rizs, Szüsz. Ifjúsági mérkõzés: 0-11.

Lajoskomárom–LMSK 4-4 (4-2)

Gólszerzõk: Reichardt, László, Orosz,
Szalai, illetve Csizmadia (4). Kiállítva:
Varga (LMSK). Ifjúsági mérkõzés: 1-4.

Sárbogárd SE–Seregélyes 0-2 (0-1)

Gólszerzõk: Takács, Polányi. Kiállítva:
Sipõcz (Sárbogárd). Ifjúsági mérkõzés:
0-11.

Nagyvenyim–Iváncsa 1-4 (0-1)

Gólszerzõk: Tóth, illetve Kovács (3),
Rakvács. Ifjúsági mérkõzés: 4-4.

Enying–Dég 1-0 (1-0)

Gólszerzõ: Brunszfik. Ifjúsági mérkõzés:
1-3.

A Déli-csoport végeredménye
1. Kulcs 26 17 5 4 84-34 56
2. Vajta 26 17 4 5 74-38 55
3. Sárszentágota 26 17 2 7 87-43 53
4. Perkáta 26 17 2 7 65-29 53
5. Tác-Csõsz 26 13 4 9 62-52 43
6. Zichyújfalu 26 12 4 10 65-37 40
7. Nagylók 26 11 7 8 62-44 40
8. Alap 26 11 4 11 53-43 37
9. Dunapentele 26 11 2 13 51-61 35
10. Elõszállás 26 10 3 13 50-53 33
11. Soponya 26 8 7 11 41-44 31
12. Besnyõ 26 9 3 14 55-57 30
13. Mezõkomárom 26 3 3 20 25-111 12
14. Kisapostag 26 - 2 24 18-146 2

A Femol-csoport állása
1. Iváncsa 29 25 1 3 98-15 76

2. Szabadegyháza 29 24 2 3 102-38 74

3. Adony 29 18 7 4 75-38 61

4. Aba-Sárvíz 29 17 4 8 81-35 55

5. Sárbogárd 29 14 7 8 55-40 49

6. Mezõfalva 29 15 2 12 74-51 47

7. Pusztaszabolcs 29 12 6 11 58-64 42

8. Seregélyes 29 12 2 15 70-59 38

9. Lajoskomárom 29 10 5 14 68-77 35

10. Mezõszilas 29 10 4 15 42-71 34

11. Cece 29 8 7 14 41-67 31

12. Dég 29 9 1 19 40-75 28

13. Rácalmás 29 7 5 17 41-82 26

14. Enying 29 6 8 15 52-79 26

15. LMSK 29 7 4 18 45-83 25

16. Nagyvenyim 29 4 1 24 44-112 13

A Déli-csoport
eredményei

Nagylók–Kisapostag 5-1 (2-0)
Gólszerzõk: Nagy, Killer (2), Bakos, Tóth,
illetve Schneider.

Elõszállás SE–Besnyõ 4-0 (2-0)
Gólszerzõk: Puskás, Felföldi, Lelki, Ko-
vács.

Tác-Csõsz–Soponya 3-3 (1-1)
Gólszerzõk: Pál, Nagy, Kovács, illetve Si-
mon, Babai, Farkas.

Mezõkomárom–Alap 1-5 (0-2)
Gólszerzõk: Bellér, illetve Fenekes (2),
Major (3).

Zichyújfalu–Dunapentele 7-0 (2-0)
Gólszerzõk: Rigó (4), Káplár, Winklár,
Szegi.

Sárszentágota–Kulcs 0-2 (0-1)
Gólszerzõk: Fehér, Simon. Kiállítva: Faze-
kas, Magyar, illetve Mészáros.

A Roneko-csoport állása
1. Pálhalma 29 24 3 2 102-17 75
2. Csákvár 29 21 1 7 86-34 64
3. Bicske 29 19 6 4 67-23 63
4. Velence 29 17 6 6 66-31 57
5. Martonvásár 28 15 7 6 61-25 52
6. Sárszentmiklós 29 14 6 9 49-44 48
7. Kisláng 29 14 4 11 57-43 46
8. Kápolnásnyék 27 10 10 7 39-49 40
9. Maroshegy 29 10 3 16 41-65 33
10. Baracs 29 8 8 13 39-44 32
11. Bakonycsernye 28 8 3 17 26-53 27
12. Káloz 29 8 3 18 39-84 27
13. Pákozd 29 8 1 20 32-71 25
14. Pusztavám 29 6 4 19 23-57 22
15. Sárosd 29 6 3 20 26-58 21
16. Polgárdi 29 4 8 17 28-83 20
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Hitvallás
„Akikben pedig nincs a Krisztus

Lelke, az nem az övé.” (Róm 8,9)
Egy idõs tanfelügyelõnek a következõ volt
a szokása az iskolalátogatások alkalmával:
a nyelvtan, matematika, földrajz, történe-
lem és más tantárgyak körében feltett gya-
korlati kérdések után megkérdezte a gye-
rekeket a hitvallás felõl. Mivel a tanárok
tapasztalatból tudták, hogy a tanfelügyelõ
minden látogatásának végén ezután ér-
deklõdik, három különösen jó tanulóval
mindig kívülrõl megtanultatták a hitvallás
három tételét.
Egyik nap azonban rendkívüli dolog tör-
tént. A tanfelügyelõ kérdésére jelentke-
zett az elsõ diák, és folyékonyan felmondta
az elsõ tételt: „Hiszek az Istenben, min-
denható Atyában, Mennynek és Földnek
Teremtõjében.” A tanfelügyelõ helyeslõ-
en bólintott. A következõ diák belefogott a
második tételbe: „Hiszek Jézus Krisztus-
ban, az Õ Egyszülött Fiában, aki foganta-
tott Szent Lélektõl, született Szûz Máriá-
tól.” A felügyelõ ismét elégedetten bólin-
tott, és ezt mondta: „És most kérem a har-
madik tételt: „Hiszek a Szent Lélekben”.
Hallgatás töltötte be az egész osztályter-
met, a tanár ideges lett, egyetlen gyermek
sem jelentkezett. A tanfelügyelõ csodál-
kozva felpillantott, de az osztályban senki
sem mozdult. Csak hosszabb habozás után
jelentkezett mégis egy gyermek. A tanár
megkönnyebbült, a tanfelügyelõ barátsá-
gosan bólintott feléje. A gyermek azonban
bocsánatkérõen csak ennyit mondott:
„Tanfelügyelõ úr, az a gyermek, aki a Szent
Lélekben hisz, hiányzik ma” – és visszaült a
helyére.
A tanfelügyelõ biztosan elnézõ volt, de mi-
ért ismerjük még ma is ezt a régi idõkbõl
származó történetet, amikor még ilyen hí-
võ tanfelügyelõk voltak? Hiszen olyan mé-
lyen beleivódott az emberek emlékezeté-
be, hogy még évtizedek múlva is mesélik:
„Az a gyermek, aki a Szent Lélekben hisz,
hiányzik ma!” Vajon csak egy régi történet
ez, egy kis élmény, amelyen mosolygunk?
Ez az élmény bizonyára több ennél, fel
akar bennünket rázni, mivel valóban olyan
sok ember van, akik magukat mind hívõ-
nek nevezik, és akikre ez érvényes: „Azok,
akik a Szent Lélekben hisznek, ma hiá-
nyoznak!” Igen, ma, amikor Jézus Krisztus
követése és önmagunk átadása a hitélet-
ben csak a Szent Lélek által valósítható
meg.
„Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az
nem az övé” – olvassuk a Róma 8,9-ben. A
Szent Lélek nélkül lehetetlen hitben élni
és Krisztust követni. A Szent Lélek nélkül
nem tudjuk szolgálni az Úr Jézust, és a
Szent Lélek nélkül arra sincs erõnk, hogy
nemet mondjunk a világra és a bûnre, és
hogy harcoljunk az utolsó idõk sodrása
ellen.

Joachim Langhammer:
Példázatok, igaz történetek

Adománygyûjtés
A FELSÕZSOLCAI ÁRVÍZKÁRO-
SULTAK javára adománygyûjtést kez-
deményezünk, mely gyûjtéshez csatla-
kozott a Sárszentmiklósi Katolikus
Megújulásért Alapítvány.

A gyûjtés ideje: 2010. június 8-ától na-
ponta 8–20 óráig.

A gyûjtés helye: Sárszentmiklósi Könyv-
tár és Klub (Köztársaság út 175.).

CSAK TERMÉSZETBENI
ADOMÁNYOKAT FOGADUNK

(ásványvíz, üdítõ, tisztító-, takarító- és
fertõtlenítõszerek, tartós élelmiszerek
stb.)!

Az összegyûjtött adományok helyszínre
juttatásáról az ott lakók visszatelepítése
után gondoskodunk.

Sokan kicsivel is sokat segíthetünk!

Sárszentmiklós Egyesület, Sárszentmiklósi
Katolikus Megújulásért Alapítvány

Segítségkérés

Az Életrevaló Gyermekmisszió hor-
gász- és vízitúra-táborába keres olyan
sátrat, hálózsákot, horgászfelszerelést,
kempingeszközt, amit már nem hasz-
nálsz, a garázsban, padláson porosodik,
és felajánlanál erre a nemes célra.

A tavalyi táborunkban készült kisfilmet
itt találod:
http://www.keresztenytv.hu/in-
dex.php?p=video&id=56

A gyermekmisszió tevékenységeit pe-
dig itt: www.gyermekmisszio.hu

Minden nemes felajánlásnak hatalmas
hasznát vesszük.

A postaköltséget természetesen megté-
rítjük.

Info: 06 (30) 8224145.

Hálás köszönettel:

Életrevaló Gyermekmisszió

Emlékezés a zsidó áldozatokra
A holokauszt sárbogárdi és környékbeli ál-
dozatainak emlékére rendeztek megemlé-
kezést a sárbogárdi izraelita temetõben
vasárnap délben. Az ünnepséget Lakk
Norbert nyitotta meg, majd Agyagási Ist-
ván református esperes osztotta meg gon-
dolatait a jelenlévõkkel, illetve Bõjtös At-
tila evangélikus lelkész gitárkísérettel éne-
kelt egy héber dallamot. Baki Mónika egy
Radnóti-verset szavalt. Az izraelita hitkö-
zösséget Vencel György kántor képviselte,
aki tolmácsolta Tota Péter Páva utcai rab-
bi gondolatait, és megkapóan imádkozott
a haláltáborokban elhunytakért valamint
az életben maradottakért.
A megemlékezésen résztvevõk virágot, il-
letve a zsidó hagyományok szerint egy-egy
kavicsot helyeztek el az emlékmûnél, me-
lyen végeláthatatlanul sorakoznak az el-

hurcolt, meggyilkolt emberek, családok
nevei – felkiáltójelként az utókornak.
Az itt élt zsidó közösségbõl senki nem ma-
radt hírvivõnek. Így nekünk kell gondosan
megõrizni minden ránk hagyott szellemi és
tárgyi emléket.

Hargitai Kiss Virág
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Malom galéria Simontornyán
Simontornyán a Sió partján áll egy régi
malom. Még a múlt század elején épült, a
nagy ipari forradalom idején. Az 1960-as
évek közepéig szolgálta a térség gabona-
iparát. Ekkor a berendezését leszerelték, s
azóta az épületet raktárként használták. A
rendszerváltás után több tulajdonosa volt,
de senki sem tudott vele mit kezdeni, míg-
nem kulturális célra megvásárolta Dénus
Kiss Jenõ mûvészetbarát, amatõr fes-
tõ-grafikus. Saját pénzén korhûen felújí-
totta, a környezetét parkosította. A ma-
lomban különleges, többszintes, galériás
kiállítótermet és mûtermet rendezett be.
A családban van szobrász is. Május 28-án
egy családi kiállítással nyitották meg a Ma-

lom galériát. A család szeretné, ha rend-
szeresen lennének itt kiállítások, mûvész-
találkozók, de egyéb rendezvényekre is le-
hetõség nyílik majd.
A kiállítást Könyv István János grafikus-
mûvész nyitotta meg.
A kiállítás az érdeklõdõk számára látogat-
ható lesz.

Hargitai Lajos

„Most már
ráérek alkotni”

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
meghívja Önt

a helyi nyugdíjasklub tagjainak
mûveibõl összeállított kiállítására.

Megnyitó: 2010. június 14-én
17 órakor a régi községháza

kiállítótermeiben.
A kiállítást megnyitja:

Juhász János polgármester.

Mindenkit szeretettel várunk!

Átadták az okleveleket
A sárbogárdi városi nyugdíjasklub több tag-
ja részt vett alkotásaival az „Életet az Évek-
nek” Budapesten rendezett országos kiállí-
tásán.
A szervezõk által adott elismerõ oklevele-
ket Szabóné Czuczai Katalin adta át a részt-
vevõknek: Molnár Istvánnénak, Schönborn
Józsefnének, Schwarcz Istvánnénak, Szabó
Károlynénak.
A klub énekkara országos klubtalálkozón
vett részt, és ott felléptek a mûsorban. Sári
Andorné, a nyugdíjasok énekkarának veze-
tõje bemutatta a szereplésükért kapott
oklevelet.
Az oklevelet kapó tagok tiszteletére Simon
Jánosné Juliska néni elénekelte – a nagy ár-
vízre való tekintettel – az „Árad a Duna vi-
ze” címû nótát.

/H/

A XX. század elsõ
évtizedeinek emlékei

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
meghívja Önt

az elmúlt évszázad elsõ felét felidézõ

numizmatikai kiállítására.
Megnyitó: 2010. június 17-én
18 órakor a mûvelõdési ház

kiállítótermében.

Mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó
Június 13-án, vasárnap,

15.00 órakor
a Sárbogárdi Református

Gyülekezeti Énekkar

ÉVZÁRÓ HANGVERSENYT ad

az alapi református templomban.
Az alkalomra mindenkit

szeretettel várunk!

A MIGRÉN: AZ AGY SZOFTVERHIBÁJA
A Magyar Fejfájás Társaság a napokban tartotta
XVII. kongresszusát, melyen a szegedi Neurológi-
ai Klinika munkacsoportjának kutatásai megerõ-
sítették, hogy a migrént a központi idegrendszer
mûködészavara okozza. Egy referátum pedig fel-
hívta a figyelmet, hogy egyes migréntípusok
fennállása esetén megnõ az agyi érbetegségek il-
letve a szív- és érrendszeri betegségek kockáza-
ta, ami abból is adódhat, hogy a migrénesek je-
lentõs részének magasabb a koleszterinszintje.

Dr. Ertsey Csaba neurológus, a Magyar Fejfájás
Társaság elnöke elmondta, hogy hazánkban leg-
alább egymillió ember szenved a súlyos, sokszor
akár elviselhetetlenül erõs fájdalommal együtt já-
ró migrénben, ami mind a munkavégzést, mind a
legegyszerûbb hétköznapi teendõk elvégzését is
gátolhatja.

Ez a különösen a nõket gyakran elérõ fejfájás az
agy, az ép idegrendszer mûködészavara követ-
keztében alakul ki, mintegy annak „szoftverhibá-
ja”. Egyénenként változó rendszerességgel lép
fel, sokaknál havonta többször is. Ajánlatos minél
elõbb kideríteni, hogy a sûrû fejfájás valamilyen
más betegség kísérõtünete-e, vagy pedig az

önálló fejfájás-betegségek egyike. Ezek közül –
súlyosságát és elõfordulási gyakoriságát tekint-
ve – a többnyire fél oldalon jelentkezõ, lüktetõ,
mozgásra fokozódó, esetleg hányingerrel, há-
nyással, fény- és hangérzékenységgel együtt járó
migrén a legfontosabb. Kezeletlen esetben 4 órá-
tól akár 3 teljes napig eltarthat. Érdemes felkeres-
ni az országban mûködõ mintegy 30 fejfájáscent-
rum valamelyikét a háziorvos beutalójával. Itt ne-
urológus szakorvosok – a migrén diagnózisának
felállítását követõen – hatékony rohamgyógy-
szert, azaz a már meglévõ fejfájást megszüntetõ
készítményt tudnak adni a betegnek. Ezt az õ ja-
vaslatukra késõbb a háziorvos is felírhatja. Azok-
nak, akiknél nagyon sûrûn jelentkeznek a migré-
nes rohamok, ajánlottak a megelõzõ gyógyszerek
is, illetve az olyan életmódbeli változtatások (rit-
musos életvitel, mozgás stb.), amelyek ugyan-
csak a rohamok számát mérséklik.

A fejfájáscentrumok listája a
www.fejfajas-tarsasag.hu oldalon található.

További információ: Bariczki Erika,
bariczki.erika@upcmail.hu,

06 (30) 9661 748.
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Hagymás mozzarellás csirke
Hozzávalók: 1 kg csirkehús bõr nélkül (mell, alsó- vagy fel-
sõcomb), 2 fej vöröshagyma, 15-20 dkg mozzarella sajt, (ízlés sze-
rint a fûszerezéshez) fokhagymakrém, fûszerkeverék, bors, mus-
tár, olívaolaj.
A bõrétõl megszabadított, megmosott húsokat egy tálba helyez-
zük, és ízlés szerint fûszerezzük a fûszerkeverékkel, fokhagyma-
krémmel, mustárral, borssal, végül egy kevés olívaolajat is öntünk
rá. Egy kicsit állni hagyjuk, hogy jobban érvényesüljenek az ízek,
majd egy hõálló edényben (kevés olívaolajat teszünk alá) elhe-
lyezzük egymás mellé a húsokat. A karikára vágott hagymával be-
borítjuk, és alufóliával lefedjük. A sütõben 20 percig magas foko-
zaton, majd kisebb lángon készre pároljuk (kb. 50 perc), majd le-
vesszük a fóliát. Akkor jó, ha a hús megpuhult. Ezután ráhelyez-
zük a húsokra a felszeletelt mozzarellát, és kb. 15 perc alatt kész.
Köret nélkül is fogyasztható, de savanyúsággal vagy friss paradi-
csommal is nagyon finom!

Sörös, töltött csirkecombok
4 egész csirkecomb, 2 szelet kenyér, 1 dl tej, 1 tojás, 3 dkg feta sajt,
15 dkg csirkemáj, 1 pici fehérrépa, 1 kk. olaj, só, bors, olaj, 0,5 dl
sör, 1 ek. cukornádszirup, vagy méz.
A kenyérszeleteket beáztatjuk tejbe. A combok bõrét fellazítjuk,
üreget alakítunk ki. A kenyereket kicsavarjuk, hozzáadjuk az ap-
róra vágott májat, a tojást, a fetát és a reszelt fehérrépát, a kiska-
nál olajat, óvatosan sózzuk és borsozzuk. A tölteléket a kialakított
üregekbe töltjük. Fél deci sört elkeverünk a sziruppal, vagy méz-
zel. A csirkecombokat olajozott sütõedénybe sorakoztatjuk és e
keverékkel megkenegetjük. 40 perc alatt 200 fokra elõmelegített
sütõben készre sül. Köretnek rizs, vagy sütõben sült krumpli me-
het mellé.

NAGYMAMA RECEPTJEI KÓRUSMINÕSÍTÉS
Például alakul egy kis kórus. Egy kottaértõ ember hívására össze-
áll néhány ember, esténként találkoznak, énekelgetnek. Miért te-
szik õk ezt, kérném tisztelettel? Kijelenthetem: azért, mert jó do-
log énekelni. Hogy miért jó, ezt a kérdést ne tessék feltenni. Ez
olyan lenne, mintha azt kérdeznék, hogy miért vagyunk emberek.
Emberek vagyunk, slussz. Jó dolog énekelni.
Na mármost, ez a kis kórus egyre jobban belemelegszik a nótázga-
tásba. Közönséget hívnak, énekelnek nekik. Azok meg tapsolnak.
Tapsoltak már Önnek, kedves olvasó? Ha igen, jól tudja, hogy ez
bizonyos mértékben mámorító esemény. Azt fejezi ki, hogy egy
csoport ember elismeri az Ön produktumát, szinte igazolást nyújt
arról, hogy Ön valaki. Hogy miért jobb valakinek lenni, mint sen-
kinek, ez megint egy bonyolult ügy. Ismerünk senkiket. Néha mi is
vagyunk senkik. Nem jó érzés. Ha viszont valaki az ember, az ön-
tudatot ad. Most meg itt ez az öntudat fogalom. Mi a fene ez?
Konkrétan azt jelenti, hogy nyugodtan nézhetek akárki szemébe.
Ez se kis dolog. Érek annyit, mint akárki más.
Szóval ez a kis kórus nem fér a bõrébe. Tudni akarják, hogy
mennyit ér az, amit õk dalolásznak. Mert maga a taps kevés. Ott
ülnek a nézõtéren a rokonok, persze, hogy összeütögetik a tenye-
rüket. Objektív mérce kell. Ez szükséges az öntudathoz.
Mi sem könnyebb! Létezik minõsítõ bizottság! Vannak vájt fülû
emberkék, akiknek a kisujjában van a zene, egész életükben ezzel
foglalkoztak, odateszel eléjük egy kottát, kapásból eléneklik tisz-
tán, megadott ritmusban. Némelyiknek abszolút hallása van,
hangvilla sem kell a tiszta intonáláshoz. Egy ilyen bizottságot kell
felkérni, majd azok megmondják, mi az ábra.
De mi van, ha a bizottság azt mondja a mi szegény kis kórusunk-
nak, hogy hát bizony hamiskás volt a nóta, a ritmus se klappolt?
Nem olyan fából vannak faragva õk, hogy összeomlanának ettõl.
A karvezetõ most már komolyra fogja a dolgot, hangvillát szerez,
vezényelni kezdi a ritmust. És mit ad Isten? Legközelebb már azt
mondja a minõsítõ, hogy sokat fejlõdtek, megérdemlik a bronz
fokozatot.
A minap hallottam, hogy egy szépen éneklõ együttes ezüst foko-
zatot kapott. Biztos örültek. De létezik ám arany fokozat is!
Amikor évtizedekkel ezelõtt elkezdték ezt a minõsítési rendszert,
az énekkarok között elkezdõdött valami vetélkedés. Az egész kó-
rusmozgalom lázba jött. A verseny megint mélyen emberi tulaj-
donság. Lehet komoly hajtóerõ. Állítólag az ókori görögök fan-
tasztikus teljesítménye mögött ott volt az agón, a vetélkedés, a
drámaversenyek, olimpiai játékok elve. Persze, lehet ez taposás
is, ahogy a pályán az egyik játékos felrúgja, az egyik versenyautó
felborítja a másikat. A kórusok nem taposták egymást, hanem
igyekeztek jobbak lenni. Egyre több lett az arany fokozatra érté-
kelt együttes. Hát úgy döntöttek az illetékesek, hogy legyen akkor
egy még magasabb kategória, a „fesztiválkórus” rang.
A sárbogárdi felnõtt vegyes kar több mint másfél évtizeddel ez-
elõtt már megkapta ezt a címet.
Múlt vasárnap újra minõsítõ hangversenyt hirdetett meg kóru-
sunk. Beült a nézõtérre egy hölgy és két tekintélyes úr, figyelték az
elõadott mûveket. Összegyûlt szép kis közönség is. Volt taps, sõt
vastaps, ujjongás a széksorok között. A magas bizottság szinte hi-
hetetlen értékelést jelentett be. A csapat a fesztiválkórus címnél is
magasabb szintet, a „hangversenykórus” kategóriát érte el.
Brávó! Büszkék lehetünk.

(L. A.)

Heti idõjárás
Túlnyomóan napos, nyári idõ várható. A hét legvégén, illetve a
jövõ hét elején már több felhõ lesz az égen, és fõként az északi
és nyugati megyékben elõfordulhat zápor, zivatar. Pénteken és
szombaton országos kánikula várható, majd 4-5 fokkal mér-
séklõdik a nagy meleg.

www.metnet.hu

Természetjárók hírei

A városi bizottság következõ túrájára június 12-én kerül
sor. Úti cél: a Balatontól délre fekvõ község, Kötcse, ami az
Orbán- és Gyurcsány-birtokok miatt mostanában gyakran
szerepel az újságokban. Megtekintjük a község mûemlék
evangélikus templomát, majd túrát teszünk Somogyország
legmagasabb pontjára. A kilátóból gyönyörû panoráma tá-
rul elénk. Délután a bátrabbak a Balatonban is megmártóz-
hatnak.

Indulás: 6.30-kor.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Az okos leány
(Szicíliai népmese)

Volt egyszer két testvér, az egyiknek hét fia volt, a
másiknak hét leánya. Ha a hét fiú apja találkozott a
testvérével, mindig gúnyolódott, csúfondárosko-
dott.
– Hej, testvér – mondogatta neki –, neked hét vi-
rágcsereped van, nekem pedig hét kardom!
Szörnyen bosszankodott emiatt a hét leány apja, s
valahányszor hazament, mindig igen szomorú, min-
dig igen bosszús volt. Egyszer aztán a legkisebb le-
ánya, aki csudaszép volt, s amellett igen okos, igen
ravasz, megkérdezte az apját:
– Édesapám, miért vagy olyan szomorú mindig?
– Ó, leányom, ne is kérdezd – mondotta az apja – az
én testvérem, valahányszor találkozunk, mindig
csúfolódik velem. Merthogy neki hét fia van, ne-
kem meg hét leányom. Folyton azt mondja: „Hej,
testvér, testvér, neked hét virágcsereped van, ne-
kem pedig hét kardom!”
Mondotta az okos leány:
– Édesapám, egyet se bosszankodj emiatt. Ha még
egyszer a testvéred csúfolódik, mondjad neki: „Hi-
szen jó, jó, neked hét fiad van, nekem meg hét leá-
nyom. De az én leányaim okosabbak, mint a te fia-
id.” Fogadj vele: mondjad neki, küldje ki a legkisebb
fiát, te is kiküldöd a legkisebbik lányodat, s majd
meglátjuk, hogy melyik hozza el a királyfi koronáját.
– Jól van – mondotta az apja –, úgy is teszek,
ahogy mondod.
S amint elõször találkozott a testvérével, s az
megint csúfondároskodott, mondotta neki:
– Jó, jó, igaz, hogy neked hét fiad van, s nekem hét
leányom. De az én leányaim okosabbak ám, mint a
te fiaid. Ha nem hiszed, tegyünk próbát! Indítsuk út-
nak egyszerre az én legkisebb leányomat meg a te
legkisebb fiadat. Menjenek el a királyfihoz. Hadd
lám, melyik tudja elhozni a királyfi koronáját!
– Helyes – mondotta a testvér –, próbáljuk meg!
Azzal elindították a legkisebb fiút, s a legkisebb le-
ányt, azok mentek is együtt szép csendesen, addig
mentek, mendegéltek, amíg egy folyócskához nem
értek. De abban a folyócskában sok víz volt ám, ne-
héz volt átmenni rajta.
A leány nem gondolkozott sokáig; leült a földre, a
cipellõit lehúzta, a szoknyáját fölfogta, s szépen át-
ment a vízen. A fiú is leült szépen a patak partjára,
de gondolta magában: „Hát aztán minek áztassam
én a lábamat? Várok, amíg a víz mind lefolyik.”
Úgy tett, ahogy gondolta. Leült, közben kikotorá-
szott a zsebébõl egy mogyorót, azt felvágta, s an-
nak a héjával kezdette meregetni a vizet. S ahogy
meregette, szépen öntötte ki a homokba. „Majd el-
fogy a víz” – gondolta magában.
Ezalatt a leány már rég általment a patakon, s amint
ment, mendegélt, találkozott egy parasztfickóval.
– Hallod-e, fickó! Add ide nekem a ruhádat, én meg
neked adom az enyémet! Cseréljünk!
A fickó szívesen ráállt a cserére, a leány a férfiruhá-
ba öltözött, aztán meg se állott, amíg abba a város-
ba nem ért, ahol a királyfi lakott. Ahogy a palota elé
ért, ott fel s alá sétált. A királyfi éppen kinn állott az
erkélyen, meglátta a szép fiút, egyszeriben szólott
neki, felhívta, s kérdezte, hogy ki s mi õ.
– Az én nevem – mondotta a fiú – Giovanni. Idegen
vagyok, itt szeretnék szolgálatot találni.
– Bizony, ha szolgálatot szeretnél találni, gyere hoz-
zám, légy az én titkárom – mondotta a királyfi.
Giovanni azonnal a királyfi szolgálatába állott, s bi-
zony jól folyt a dolga; csak írta, írogatta a leveleket,
amiket a királyfi diktált neki, annak pedig napról

napra jobban megtetszett a fiú. Hanem amint írta,
írogatta a leveleket, a királyfinak folyton a Giovanni
kezén volt a szeme. Nézte, nézte, gyönyörködött
benne, merthogy gyönyörû szép fehér keze volt
Giovanninak. Mondotta magában a királyfi: „Hej,
hej, nem férfikéz ez! Bizony mondom, hogy leány ez
a Giovanni!”
Mondotta is az anyjának a királyfi egyszer:
– Édesanyám, hisz-e, hogy az én titkárom leány?
– Ugyan, ne bolondozz! – mondotta a királyné. –
Már hogy volna leány?
– De bizony mondom, hogy leány az én titkárom, s
nem férfi, mert férfinek nincsen olyan szép fehér
keze. Fehér a keze, gyöngyszem az írása, leányos a
tartása. Bizony mondom, halálos betege vagyok én
az én íródeákomnak!
Mondotta a királyné:
– Fiam, fiam, ne beszélj ilyen bolondokat, nem le-
ány az! De ha éppen meg akarsz bizonyosodni,
hogy fiú-e, vagy leány, hívd le a kertbe. Ha aztán
szegfût szakít a kertben, akkor bizonyosan leány,
de ha rózsát szakít, bizonyos lehetsz benne, hogy
férfi.
Még aznap lehívta a királyfi Giovannit a kertbe, s
amint ott mentek, sétáltak, Giovanni egyszerre le-
szakított egy szép rózsát.
– Ej, ej – mondotta a királyfi –, hát miért szakítsz te
rózsát, amikor itt ilyen szép szegfûk vannak?
Mondotta Giovanni:
– Miért szakítanék én szegfût? Nem vagyok én le-
ány!
Akkor felment a királyfi az anyjához, elbeszélte,
hogy mi történt, az meg mondta:
– Látod, látod, hogy igazam van!
– Nem, nem, édesanyám! Ismételten mondom: le-
ány Giovanni, s nem fiú!
– No, jó – mondotta a királyné –, mondok neked
mást. Vidd el a tengerre, mondjad neki: „Gyere,
Giovanni, fürödjünk meg!” Akkor bizonyosan meg-
tudod, hogy fiú-e, vagy leány.
Még aznap mondotta a királyfi Giovanninak:
– Hallod-e Giovanni, gyere velem a tengerre, füröd-
jünk meg! Megfürdesz-e?
– Miért ne fürödnék? – mondá a leány.
Azzal elindultak, a tengerig meg sem álltak. De mi-
kor a tenger partjára értek, egyszerre csak megszó-
lalt Giovanni:
– Felséges királyfi, otthon feledtem a törülközõken-
dõt. Engedd meg, hogy visszaszaladjak. Egyszeribe
itt leszek!
Azzal felszaladt a palotába, ment egyenesen a ki-
rálynéhoz, és mondta:
– Felséges királyné, a királyfi azért küldött vissza,
hogy vigyem el neki az aranykoronát, mert fel akar-
ja tenni a fejére.
A királyné nem gondolt semmi rosszat, odaadta ne-
ki az aranykoronát, a leány pedig hirtelen egy cédu-
lára ezt írta:

Leány voltam, mikor jöttem,
Leány vagyok, mikor mentem.
Becsaptalak ám királyfi,
Nem is vagyok én Giovanni!

Ezt a cédulát felszegezte az ajtóra, aztán hirtelen rá-
pattant egy lóra, s a koronával sebes szélnél sebe-
sebben elvágtatott. Mikor a folyócskához ért, a ro-
kona még mindig ott ült a partján, meregette a vizet
a mogyoróhéjjal. A leány pedig nagyot nevetett,
mutatta neki az aranykoronát, s mondta:

– Hát nem mondotta az apám, hogy mi okosabbak
vagyunk, mint ti?! – azzal átugratott a patakon, s
nagy vígan hazalovagolt.

Eközben a királyfi csak várta, várta Giovannit, de bi-
zony az nem jött. Végre is elszakadt a türelme fona-
la, hazament, de már messzirõl látta a palota ajta-
ján a cédulát. Szaladt oda, olvasta, s hej, elszomo-
rodott kegyetlenül! Futott az anyjához:

– Látod, anyám, látod! Ugye, megmondottam,
hogy Giovanni leány! De most nincs is itthon mara-
dásom: megyek utána, s addig meg nem pihenek,
amíg feleségül nem veszem!

Azzal lovat nyergeltetett, felpattant rá, s elvágta-
tott. Amint vágtatott, ahány emberrel csak találko-
zott, mindenkitõl megkérdezte, hogy nem láttak-e
egy ilyen meg ilyen szép fiút, aki aranykoronát vitt
magával. De bizony nem látta senki. Aztán elérke-
zett a patakhoz, s hát ott volt a legény, meregette a
vizet a mogyoróhéjjal. Megkérdezte azt is:

– Hallod-e fiú, nem láttál-e erre lovagolni egy fiút,
akinek a kezében aranykorona volt?

– Dehogynem láttam! – mondotta a legény. – Az én
unokahúgom volt az. Eddig bizonyosan hazaért.

– Hát vezess a házukhoz! – mondotta a királyfi, s
együtt mentek a leány házához. Azalatt a leány is-
mét felvette az igazi ruháját, s ahogy meglátta a ki-
rályfi, szeme-szája elállott a csudálkozástól, mert
most még százszorta szebb volt, mint annak elõtte.
Mondotta is egyszeriben:

– No, Giovanni, tudtam én, hogy leány vagy, nem
csalódtam! De bizony enyém is vagy te ettõl a pilla-
nattól fogva! Te az enyém, én a tied!

Azzal felkapta a paripájára, elvágtatott vele a palo-
tájába. Még aznap megtartották a lakodalmat, az-
tán elvitték a király palotájába a leánynak az apját
is, a többi leánytestvéreit is. Volt nagy öröm, volt
nagy boldogság!

Még máig is élnek, ha meg nem haltak.

(Fordította: Végh György)

Különös tojások

Bognár Józsi hozta be a Lázár utcából eze-
ket a különleges, önmagában díszes mintá-
zatú tyúktojásokat.

/H/
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Június 12., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Európa Magyarországon 8.40 Szezon 2010: Kapcsolódjunk ki! 9.10 Bob, a mes-
ter 9.30 Thomas és barátai 9.55 A kis Amadeus – Az ifjú Mozart kalandjai 10.20
Clic és Kat 10.30 Inami 10.55 Vízi duma 11.00 Ötös fogat 11.30 Sötét jóslat
12.00 Hírek 12.10 Fogadóóra 12.35 Nõi szemmel 13.10 FIFA 2010 Labdarúgó-vb
18.20 Életképek 19.00 Szerencseszombat – a Luxor sorsolása 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.00 Szerencseszombat – az Ötöslottó és a Joker sorsolása
20.10 FIFA 2010 Labdarúgó-vb: Anglia–USA 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 22.50
Messze fuss, soká maradj! 0.45 FIFA 2010 Labdarúgó-vb
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek 10.00 Slayers
– A kis boszorkány 10.25 Játék 11.25 A dadus 12.00 Híradó 12.10 Autómánia
12.45 Daybreak – Idõbe zárva 13.35 A dadus 14.05 Tengeri õrjárat 15.10 Robin
Hood 16.05 Válás francia módra 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.35 Csoda-
csibe 21.05 Halálod napja 22.50 Forma-1 0.30 Kemény zsaruk 1.30 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2-matiné 8.05 Nickelodeon kedvencek
10.05 Mókás állatvilág 10.35 Szurikáták udvarháza 11.05 Doktorológia Leslie
Nielsen módra 11.35 Két testõr 12.05 Babavilág 12.35 A láthatatlan ember
13.35 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.35 Rejtélyek kalandorai 15.35 Dok-
torok 16.35 Trinity kórház 17.30 Knight Rider: Álarc 18.30 Tények 19.05
Magellán 19.35 Jégi dicsõségünk 21.15 Vámpír Brooklynban 23.15 A bosszú íze
0.50 Ezo.tv 1.45 Kalandjárat 2.10 Teleshop 3.10 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Kaba-
réklub 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 A Metro Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés
másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúrá-
ról 19.50 Mese 19.58 Zene 20.05 Rádiószínház 21.19 Rádiószínház 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Június 13., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.05 Engedjétek hozzám 9.15 „Így szól az Úr!” 9.20 Katolikus krónika 9.45
Útmutató 10.10 A sokszínû vallás 10.25 Református magazin 10.50 Református
ifjúsági mûsor 11.00 Római katolikus szentmise közv. 12.00 Hírek 12.10
Kul-Túra 2010 12.35 Sport7 13.05 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 12.40 Készüljünk
együtt: Labdarúgó-vb 2010 18.05 Panoráma 18.35 Hogy volt!? – Extra 19.30 Hír-
adó 19.50 Sporthírek 20.00 FIFA 2010 Labdarúgó-vb: Németország–Ausztrália
22.40 Kultúrház 23.35 Innováció az emberért 0.00 Hírek 0.05 Sporthírek 0.15
FIFA 2010 Labdarúgó-vb 2.15 TS – Motorsport 2.40 Panoráma
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.40 Játék 11.40
Menetrend 12.00 Híradó 12.10 Nagymenõk 13.05 Magyar autósport-magazin
13.25 Red Bull Air Race 2010 14.00 Tuti gimi 14.55 Divatdiktátorok 15.50 Mi a
manó 17.35 Forma-1 19.55 Híradó 20.15 Az õserdõ hõse 21.55 Hatodik érzék
0.10 Portré 0.40 Kung-fu
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2-matiné 8.05
Nickelodeon kedvencek 10.05 Nagy vagy! 11.05 Stahl konyhája 11.35 Kalandjá-
rat 12.05 Száguldó vipera 13.05 Hegylakó 14.05 Álomgyári feleség 15.00
Baywatch Hawaii 16.00 Blues Brothers – A blues testvérek 18.30 Tények 19.00
Napló 20.05 Lara Croft – Tomb Raider 21.50 Az ügyfél 0.05 Legbelsõ félelem
2.35 Ezo.tv 3.25 Napló 4.15 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 Emlékhelyek üzenete 9.05 Anyanyelve: magyar 10.04 Római ka-
tolikus szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika
12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén
15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 21.11 Rádiószínház 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Június 14., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Szí-
nészpalánták 10.00 Roma Magazin 10.30 Domovina 11.00 Parlamenti napló
12.00 Híradó 12.15 Körzeti híradók 12.25 Kárpát expressz 12.55 FIFA 2010 Lab-
darúgó-vb 18.10 Hírek 18.15 Pörög az élet! 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.00 FIFA 2010 Labdarúgó-vb: Olaszország–Paraguay 22.40
Hétfõ este 23.05 Prizma 23.20 Hírek 23.25 Sporthírek 23.30 Memento 23.40
FIFA 2010 Labdarúgó-vb 1.45 Parlamenti napló
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Já-
ték 13.30 Fél kettõ 14.25 Kung-fu 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.25 Mó-
nika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt
21.20 Hazudj, ha tudsz! 22.20 A rejtély 23.25 Poker After Dark 2009 0.20 Reflek-
tor 0.40 Nem szentírás

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.15 Teleshop 11.15 A nagy Waldo
Pepper 13.15 Kvízió 14.45 Lessie 15.20 Capri – Az álmok szigete 16.30 Bûbájos
boszorkák 17.35 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 A sztárok a fejükre estek
20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.20 Kü-
lönleges ügyosztály 0.20 Tények este 0.50 Válságstáb 1.20 Ezo.tv 2.10 Darkman
3.40 Magellán 4.05 Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Vers 13.30 A görög katolikus egyház
félórája 14.05 Szkeccspályázat 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 Népzene 0.10 Éjszaka

Június 15., KEDD

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Szí-
nészpalánták 10.00 Srpski Ekran 10.30 Unser Bildschirm 11.05 Nappali 12.00
Híradó 12.15 Körzeti híradók 12.25 Kárpát expressz 12.55 FIFA 2010 Labdarú-
gó-vb 18.10 Hírek 18.15 Pörög az élet! 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 FIFA 2010 Labdarúgó-vb: Brazília–Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság 22.40 Kedd este 23.05 Prizma 23.20 Hírek 23.25 Sporthírek 23.30
Memento 23.40 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 1.45 Nappali

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Já-
ték 13.30 Fél kettõ 13.55 Dallas: Ahogy kezdõdött 16.25 Rubi, az elbûvölõ ször-
nyeteg 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.10 Fókusz
20.45 Barátok közt 21.20 A mentalista 22.20 A Grace klinika 23.25 XXI. század –
A legendák velünk élnek 0.00 13 1.55 Reflektor

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.20 Drágaságom
13.15 Kvízió 14.45 Lessie 15.20 Capri – Az álmok szigete 16.30 Bûbájos boszor-
kák 17.35 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Sztárok a fejükre estek 20.10 Aktív
20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Holtpont 23.50 A médium 0.45 Tények este 1.15
Ezo.tv 2.05 Nexxt 3.30 Babavilág 3.55 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 13.24 Vers 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Kró-
nika 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 Rádió-
színház 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

Június 16., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Szí-
nészpalánták 9.55 Hrvatska krónika 10.25 Ecranul nostru 10.55 Nappali 12.00
Híradó 12.15 Körzeti híradók 12.25 Kárpát expressz 12.55 FIFA 2010 Labdarú-
gó-vb 18.10 Hírek 18.15 Pörög az élet! 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 FIFA 2010 Labdarúgó-vb: Dél-Afrikai Köztársaság–Uruguay
22.40 Szerda este 23.05 Prizma 23.20 Hírek 23.25 Sporthírek 23.30 Memento
23.40 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 1.45 Nappali

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Já-
ték 13.30 Fél kettõ 14.30 A három királyok 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.10 Fókusz 20.45 Bará-
tok közt 21.20 Nászok ásza 23.20 Solaris 1.10 Reflektor

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.30 Bankrabló a fele-
ségem 13.15 Kvízió 14.45 Lessie 15.20 Capri – Az álmok szigete 16.30 Bûbájos
boszorkák 17.35 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Sztárok a fejükre estek 20.10
Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Mercy angyalai 23.20
Szellemekkel suttogó 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.40 Így készült a Látogatás
címû magyar film 2.10 Szemet szemért 4.05 Két testõr 4.30 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 13.23 Vers 13.30 A református egyház félórá-
ja 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
20.21 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka
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A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, 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.
Június 12., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Futball: S.bogárd–Seregé-
lyes (100’) 13.00 Lapszemle 15.00 Gyermeknapok: Zengõ Óvoda (30’),
Bölcsõde (22’), Kippkopp Óvoda (15’), A sárbogárdi zeneiskola évzárója
(40’) 19.00 Lapszemle 20.00 Sárkeresztúri sportbemutató (30’) és fogat-
hajtás (60’), U11 (12’), Bruzsa-emléktorna
Június 13., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Gyermeknapok: Zengõ Óvoda
(30’), Bölcsõde (22’), Kippkopp Óvoda (15’), A sárbogárdi zeneiskola évzá-
rója (40’) 13.00 Heti híradó 15.00 Testületi ülés 19.00 Heti híradó 20.00
Bibliafordítók (ism.)
Június 14., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Sárkeresztúri sportbemutató
(30’) és fogathajtás (60’), U11 (12’), Bruzsa-emléktorna 13.00 Heti híradó
15.00 Futball: S.bogárd–Seregélyes (100’) 19.00 Heti híradó 20.00 Virág-
kiállítás (20’), Molnár László trombitamûvész itthon (30’), A sárszent-
miklósi hangszeresek évzárója (60’)
Június 15., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Bibliafordítók (ism.) 13.00 He-
ti híradó 15.00 Virágkiállítás (20’), Molnár László trombitamûvész itthon
(30’), A sárszentmiklósi hangszeresek évzárója (60’) 19.00 Heti híradó
20.00 Emlékezés az izraelita temetõben (40’), Közmeghallgatás Sárbogár-
don (75’)
Június 16., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Emlékezés az izraelita teme-
tõben (40’), Közmeghallgatás Sárbogárdon (75’) 13.00 Heti híradó 15.00
Polgárõrtemetés Alsószentivánon (35’), Horgászverseny a Benedek-tónál
(10’), Pedagógusnap Sárbogárdon (60’) 19.30 Lapszemle 20.00 Futball:
Cece–Enying (100’)
Június 17., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Futball: Cece–Enying (100’)
13.00 Lapszemle 15.00 Emlékezés az izraelita temetõben (40’), Közmeg-
hallgatás Sárbogárdon (75’) 19.00 Lapszemle 20.00 Bibliafordítók (ism.)
Június 18. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Polgárõrtemetés Alsószent-
ivánon (35’), Horgászverseny a Benedek-tónál (10’), Pedagógusnap Sár-
bogárdon (60’) 13.00 Lapszemle 15.00 Bibliafordítók (ism.) 19.00 Lap-
szemle 20.00 Emlékezés az izraelita temetõben (40’), Közmeghallgatás
Sárbogárdon (75’)

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle 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, Hõ-
sök 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.

Június 17., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Szí-
nészpalánták 9.55 Rondó 10.50 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Körzeti híradók
12.25 Kárpát expressz 12.55 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 18.10 Hírek 18.15 Pörög
az élet! 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 FIFA 2010
Labdarúgó-vb: Franciaország–Mexikó 22.40 Csütörtök este 23.05 Prizma 23.20
Hírek 23.25 Sporthírek 23.30 Memento 23.40 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 1.45
Nappali

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Já-
ték 13.30 Fél kettõ 14.40 Casper és Wendy 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.10 Fókusz 20.45 Bará-
tok közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.10 Holtodiglan, holtodiglan 0.10
Helyszíni szemle 1.05 Reflektor 1.20 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 10.35 Teleshop 11.35 Három apá-
nak mennyi a fele? 13.15 Kvízió 14.45 Lessie 15.20 Capri – Az álmok szigete
16.30 Bûbájos boszorkák 17.35 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Sztárok a fe-
jükre estek 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Sulihuligánok 23.05
Painkiller Jane 0.00 Tények este 0.30 Ezo.tv 1.20 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 13.22 Vers 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Kró-
nika 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 Rádió-
színház 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

Június 18., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Szí-
nészpalánták 10.00 Körzeti magazinok 10.50 Közlekedõ 11.00 Nappali 12.00 Hír-
adó 12.15 Körzeti híradók 12.25 Kárpát expressz 12.55 FIFA 2010 Labdarúgó-vb
18.10 Hírek 18.15 Pörög az élet! 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sport-
hírek 20.00 FIFA 2010 Labdarúgó-vb: Anglia–Algéria 22.40 Péntek este 23.05
Prizma 23.20 Hírek 23.25 Sporthírek 23.30 Memento 23.40 FIFA 2010
Labdarúgó-vb 1.45 Nappali

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Já-
ték 13.30 Fél kettõ 14.40 A fogtündér 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.25
Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.20 CSI: A helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 0.25 Reflektor 0.40 Itthon
1.00 Alias 1.50 Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.30 Az Alpesi
Klinika 2. – Dr. Daniel Guth, egy orvos szívvel-lélekkel 13.15 Kvízió 14.45 Lessie
15.20 Capri – Az álmok szigete 16.30 Bûbájos boszorkák 17.35 Joshi Bharat
18.30 Tények 19.05 Sztárok a fejükre estek 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban
21.20 NCIS 22.20 Trauma 23.20 Hõsök 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.40 Kyle, a
rejtélyes idegen 3.20 Alexandra pódium 3.45 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 13.23 Vers 13.30 A zsidó vallási felekezet fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Króni-
ka 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 Rádió-
színház 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
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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Eladó egy alig használt, szép állapotban lévõ
Padovano Parma, 45-ös munkavédelmi félcipõ. A
szabványoknak megfelelõ, kívül-belül valódi bõr.
Telefon: 06 (30) 386 4133.
Redõnyök: 06 (30) 507 3344.
Németjuhász kölyökkutyák eladók. 06 (20) 278
8208.
MF 620 kombájn, gabona- és kukoricaasztallal el-
adó. 06 (30) 431 4374. (276471)

Bontott cserép eladó (bátaszéki, mázas) 40 Ft/db.
06 (30) 994 6833. (276840)

Gyermekfelügyelõt keresek másfél éves kislá-
nyom mellé Angliába 6 hétre. Kérlek, hívj fel, hogy
visszahívhassalak. Elõre is köszönöm. Üdvözlettel:
+ 44 (799) 080 3049.
Kiadó kétszobás lakás 06 (30) 863 5196. (276866)

Szekrénysor eladó 06 (30) 969 1266. (276864)

Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869. (276862)

Lakás eladó. Irányár: 4,7 M Ft. 06 (70) 244 4983.
Sárbogárd központjában 2400 m2-es telken, 70
m2-es, részben felújított családi ház eladó. 06 (30)
501 6970. (276498)

Harkányban strandközeli apartman kiadó. 06 (25)
460 895, 18 óra után. (276496)

Eladó Sárszentmiklós határában 3,3 hektár szántó-
föld. Telefon: 06 (30) 861 5329. (276495)

Albérletet keresünk, családi ház is érdekel. 06 (30)
561 3750. (276893)

Szivárvány Stúdióba kozmetikust keresek. 06 (30)
380 8330. (276890)

Árpád-lakótelepen földszinti felújított, háromszo-
bás lakás és garázs eladó. 06 (30) 645 7124. (2768899)

Kedvezõ áron csirke, kacsa, májkacsa elõnevelten
kapható minden nap 8-12-ig, 14-18-ig. Cece, Hu-
nyadi u. 12., Szabóék.
Pecsenyekacsák (3-3,5 kg) 1500 Ft/db áron, pu-
colva 2500 Ft-ért eladók. 25 db-tól ingyenes ház-
hozszállítás! 06 (70) 610 8680. (276380)

Sárbogárdon és környékén eladó vagy kiadó csa-
ládi házat, lakást vagy ingatlant keresek. Patakiné
06 (30) 520 4512. (276375)

Krisztina presszó kiadó 06 (20) 462 1990.
Családi ház kiadó. 06 (30) 330 2615.
Telek eladó. 06 (30) 330 2615.
Leinformálható hölgy takarítást vállal. 06 (20) 452
1503. (276907)

Táp árusítására C-kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkezõ mozgóbolti eladókat felveszünk. 06 (30)
382 4133.
Kukoricát, búzát, tritikálét, árpát, napraforgót vá-
sárolnék. 06 (30) 382 4133.
Családi ház eladó. 06 (70) 4104 917. (276906)

Építési telek eladó. 06 (70) 410 4917. (276906)

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.

06 30 444 1602

AKCIÓ! www.glance1.mukorom.hu

CLUB SILVER
(Sárbogárd, Haladás út – régi Videoton)

Retro & Nosztalgia Diszkó
2010. június 12. szombat

DJ SAM
Jegyinfó: 06 30 336 1027

Jegyek elõvételben: 800 Ft,
a helyszínen: 1000 Ft.

+22 KORHATÁR!

DINAMIKA AUTÓSISKOLA
Telefon: 06 22 500 180.

Vizsgadíját 20.300 Ft értékben
átvállaljuk.

Gépjármûvezetõi tanfolyam indul
június 16-án, 17.30-kor

Sárbogárdon a mûvelõdési házban.
DIÁKKEDVEZMÉNY!

RÉSZLETFIZETÉS!

ÁPOLÁSBAN JÁRTAS,
háromgyermekes édesanya
ELLÁTÁSI SZERZÕDÉST

kötne ottlakással.
Érdeklõdni a szerkesztõségben.

JOGOSÍTVÁNY!
Nyári tanfolyamok indulnak

2010., június 18-án, július 2-án,
18 órakor

a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Részletfizetés, diákkedvezmény.

Jelentkezni:
Fûrész József, 06 30 290 3744

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
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Szem elõtt a minõség!

Hûségakció a sárbogárdiaknak!

Minden új szemüveg készítése
esetén az optikai keret ára:

CSAK 1000 Ft.CSAK 1000 Ft.
Az Önök részére összeállított

minõségi, divatos kollekcióból!

Rendkívüli AKCIÓ!
Csak a sárbogárdi üzletünkre érvényes!

Beck Optika Kft.
Sárbogárd, Ady E. út 159.
Telefon: 06 (25) 462 006

Nyitva tartás: hétfõ: 9-12 óráig, 13-17 óráig,
kedd: 9-12 óráig, 13-17 óráig,

csütörtök: 9-12 óráig, 13-17 óráig
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EMLÉKEZÉS
Ifj. Juhász Ferenc halálának

5. évfordulójára

Virágot viszek egy néma sírra, de tudom, hogy
ezzel nem hozhatom vissza. Csak addig voltam
boldog, míg élt és szeretett, aki a bajban is meg-
fogta a kezemet. Hogy milyen fontos volt õ ne-
kem. Csak most tudom, mivel már nincs velem.
De bennem él egy arc, s egy végtelen szeretet,
amit tõlem soha senki el nem vehet. Telhetnek
hónapok, múlhatnak majd az évek, szívbõl sze-
rettelek, s nem feledlek téged.

Szeretõ feleséged és gyermekeid

Búcsú egy alapító polgárõrtõl
Június 8-án délután búcsúztatták az alsószent-
iváni temetõben a 62 éves korában tragikus hir-
telenséggel elhunyt Katona Istvánt.
Katona István az alsószentiváni polgárõregye-
sület alapító tagja volt, s lelkes, önzetlen mun-
kájával jelentõs mértékben hozzájárult a tele-
pülés biztonságához.
Halálának híre az egész települést megrendí-
tette. Nagyon sokan eljöttek a temetésére. Ko-
porsójánál díszsorfalat álltak a polgárõrtársak,
s temetésére eljött a Fejér Megyei Polgárõr
Szövetség elnöke is. Koporsóját katolikus szer-
tartás szerint helyezték a sírba.

Hargitai Lajos

Gondolkodjunk!
Köszönöm kérdésüket, nem vagyok beteg,
csak átmenetileg mezõgazdasági össze-
írásban veszek részt, és ez kitölti minden
idõmet. Már természetes, hogy velem min-
dig történik valami, most is ez történt.

Nem akarom a mezõgazdasági összeírás-
ban résztvevõket aranyba foglalni, min-
denki fölé helyezni, de ritkán fordul elõ,
hogy június elején téli kabátban kell róni
az utcákat, teljesen átázva hazaérkezni,
majd tûzõ napon megfõve, kiszáradva, le-
égve, „leharcolt állapotban” lezárni a na-
pot.

Aki emberekkel foglalkozik, természetes
számára, hogy „nagy az Isten állatkertje” –
sokféle módon reagáltak az emberek a jö-
vetelünkre. Másokkal is beszéltem róla, te-

hát kezdhetek általánosítani. Sok mindent
átéltünk, de túléljük, csak azért is.
Az emberek egy része barátságosan foga-
dott, betessékelt, vendégül látott innivaló-
val, sõt ennivalóval is. Náluk több idõt is el-
töltöttem, mint szükséges volt, kitárgyal-
tuk a családom tagjait, érdeklõdtek, mi van
velük.
Voltak olyanok, akik ordítva jöttek ki, és
szidták a polgármestert, a jegyzõt, és úgy
általában a hivatalokat, legfõképpen az
APEH-et. Az összeírás mögött a vagyon-
adó kivetését, vagy újabb pénzbeli sanyar-
gatást sejtettek, mindent letagadtak, még
az udvarban kapirgáló tyúkokat is.
Mit tehet ilyenkor egy összeíró? Egyes ese-
tekben bõszen egyetért a felvetéssel, más
esetekben csak bólogat és hallgat. Egyet-
értettem az elszámoltatással, mert lesz mi-
rõl elszámolni a város vezetésének. Egyet-
értettem a közhivatalok megítélésével,

mert magam is tapasztaltam, hogy „elsza-
ladt velük a ló”. Egyetértettem az erkölcs-
telen emberek eltávolításával a közéletbõl,
mert mi más lehetne az elvárás. Hallgat-
tam és bólogattam akkor, amikor a belvíz-
zel kapcsolatos problémákat és a szúnyog-
inváziót említették az emberek, s közben
csapkodtam magamon a vérszívókat, má-
sokat képzelve a helyükbe.
De hogy ne csak a negatív élményeket em-
lítsem: megismerhettem nagyon értékes
embereket, fiatalokat és idõseket egy-
aránt. A humor nagy úr, sok nehéz helyze-
ten átsegítheti az embert – ez történt most
is sok esetben.
Konstatáltuk: az idén Töbörzsökön min-
denkinek van halastava, bár nem vágyott
rá, akarta, nem akarta, megkapta. Az „égi-
eken” kívül megköszönik ezt majd a követ-
kezõ helyi választásokon.

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Trianon emlékére
Egy szépen faragott trianoni emléktáblát
avattak fel Sárszentmiklóson, a katolikus
templom kertjében szombaton este, egy
emlékezõ szentmisét követõen. A nemes
kezdeményezés egy körülbelül húszfõs, fi-

atal, miklósi baráti társaságtól ered, akik a
helyi katolikus alapítvánnyal közremûköd-
ve állítottak emléket a nemzet erõszakos
szétdarabolásának.

Az avatáson Varga Júlia szavalt, Varga
László képviselõ mondott ünnepi beszé-
det, majd Mészáros János plébános áldot-
ta meg a táblát.
Az európai közösségek viszonyainak vál-
tozásával remélhetõleg a papíron meghú-
zott határok egyre inkább elhalványulnak.
Ehhez a mindennapi életben és a fejekben
is szükség van a változásra. Nem hordoz-
hatjuk örökké a szívünkben a sértettséget
és a fájdalmat, amit a trianoni döntés oko-
zott az itt élõ népeknek. Õszintén meg kell
bocsátanunk ahhoz, hogy békében,
egyetértésben élhessünk egymás mellett.
„Dunának, Oltnak egy a hangja…” (Ady
Endre: Magyar jakobinus dala)

Hargitai Kiss Virág


