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Nyolcadikosok szerenádja

A Sárszentmiklósi Általános Iskola végzõseit kedden este kaptam
lencsevégre Nagy Sándor volt iskolaigazgató és felesége nyugal-
mazott pedagógusok háza elõtt. A ballagók nemcsak énekkel, ha-
nem egy-egy szál virággal is köszöntötték a házaspárt.

Hargitai Kiss Virág

Gyermekek kánaánja
Pusztaegresen az elmúlt szombaton ren-
deztek gyermeknapot nagyszerû idõben, a
focipályán, ahol a felnõttek is találhattak
maguknak kedvükre való programot.

Nem volt ideje senkinek sem unatkozni,
mert a lelkes, fiatal szervezõk (az Összefo-
gás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület tag-
jai) gondoskodtak arról, hogy egy pillanat
se teljen el kihasználatlanul. Lufifújó-
versenyen edzhették tüdejüket az aprósá-

gok, majd egy kis felfrissülést követõen já-
tékos vetélkedést rendeztek labda, bicikli,
majd késõbb a megérkezõ tûzoltóság fecs-
kendõi segítségével. Akiknek rajzolni, szí-

nezni támadt kedvük, azoknak egy asztal
állt rendelkezésükre ezernyi színes ceruzá-
val.
Közben folyamatosan zajlottak a baráti
mérkõzések a környékbõl érkezett és a he-
lyi focisták részvételével, Bihar Ferenc já-
tékvezetése mellett, Farkas Pityu szép lo-
vas fogatával sétakocsikáztatta az érdeklõ-
dõket, a fák alatt pedig fõtt az ebéd, készült
a megszámlálhatatlan palacsinta, és gyüle-
keztek a házi sütemények, frissítõk.

Hargitai Kiss Virág

Bolondballagás
az általános iskolákban

Sárbogárd iskoláiban a héten befejezõdött a tanítás. Az utolsó ta-
nítási nap reggelén a búcsúzó nyolcadikosok járták a város utcáit.
A Mészöly Géza Általános Iskola nyolcadikosait kedden reggel
fényképeztük le a József Attila Mûvelõdési Központ elõtt.
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Kérdezték

Az autók tetejéig ér a gaz
Az Árpád-lakótelepen a parkolók, a háló-
val kerített sportpálya és a lakótelep elõtti
árok is az önkormányzat kezelésében van-
nak. A többi területet a társasház tartja
rendben A társasházi területeken nincs is
gond, az önkormányzati területek azon-
ban kritikán aluli állapotban vannak. Las-
san már magasabb a gaz, mint a parkoló-
ban álló autók, a sportpályát pedig a magas
fû miatt nem lehet használni. Az árokban
is derékig érõ fû van. Többször is szóltunk már a polgármesteri

hivatal illetékeseinek, ennek ellenére máig
nem történt semmi.
Mi szégyelljük magunkat az önkormányzat
helyett, mert emiatt a lakótelep környéke
nagyon elhanyagoltnak látszik. Ráadásul
sok helyen virágzik már a parlagfû, ami az
allergiásokra jelent veszélyt. Ezért máso-
kat büntetnek.
Ezúton is kérjük az illetékeseket, hogy mi-
elõbb intézkedjenek!

Az Árpád-lakótelep lakói

A Vasút utca
mit vétett

a bogárdiaknak?
Tisztelt Szerkesztõség!

Szeretném megkérdezni: a Vasút utca mit
vétett a bogárdiaknak? Mert minden
rossz, ami a környéken megtalálható, erre
az átkozott utcára zúdul.
Kezdem mindjárt a kombináttal. Ha déli
szél fúj, nem lehet kibírni, olyan bûz jön.
Ez nem környezetszennyezés? Ha északi
szél fúj, akkor vagy a szennyvízteleprõl jön
a förtelem, vagy kábelt égetnek. Aztán
meg a szárítóhoz jönnek a hatalmas autók,
járó motorral megállnak a házak elõtt, és –
hogy hallják egymást – üvöltöznek, akár
késõ este is.
A polgármesterhez hiába fordulunk, nem
segít. Pedig ezeket már nem egyszer tettük
neki szóvá. Ha ez mind a polgármester úr
házánál történne, biztosan tett volna már
valamit.

Név és cím a szerkesztõségben

FELHÍVÁS
Felhívom a tisztelt lakók figyelmét,
hogy a saját érdekükben gondoskodja-
nak az út mentén haladó csapadék-
víz-elvezetõ árkon létesített, kapube-
hajtó alatti áteresz tisztításáról a csapa-
dékvíz szabad elfolyása érdekében.
Amennyiben a kapubejáró alatti át-
eresz keresztmetszete, vagy annak
szintbeli elhelyezése az árok jelenlegi
kialakításához képest nem megfelelõ,
úgy annak átépítésérõl az ingatlan tulaj-
donosa köteles gondoskodni 2010. júli-
us 31-éig. A polgármesteri hivatal a csa-
padékvíz-elevezetõ árkon létesített át-
ereszek állapotát ellenõrzi fogja.
Amennyiben az nem megfelelõ, úgy
szabálysértési eljárást kezdeményez az
érintett ingatlan tulajdonosa ellen. A
közterületek használatának szabályo-
zásáról és rendjérõl szóló 11/1997. (V.
21.) önkormányzati rendelet 12. § (6) és
(7) bekezdése alapján az önkormányza-
ti utak mentén húzódó csapadékvíz-el-
vezetõ árokba az áteresz, kapubehajtó
megépítése, karbantartása az ingatlan
tulajdonosának feladata. A már meg-
épített, de nem megfelelõ szinten lévõ,
vagy kis keresztmetszetû átereszeket, il-
letve kapubehajtókat a csapadékvíz-el-
vezetõ árok tulajdonosa, vagy az önkor-
mányzat polgármestere jogosult elbon-
tani, és az újjáépítés az ingatlan tulajdo-
nosa, használója feladatát képezi.

Juhász János polgármester

Árvíz-belvíz Rétszilason
Az elõzõ hetekben Rétszilast fenyegette a
Bércesen és a Nádor-csatornán levonuló
árhullám. A sok esõ miatt számos helyen
akkora volt a belvíz, hogy több házat is ve-
szélyeztetett. Egy kis területen még ho-
mokzsákokkal is kellett védekezni. Sze-
rencsére a tömérdek víz, amilyen gyorsan
jött, le is vonult, miután megszûnt az esõ-
zés. Van azonban néhány olyan rész is,
ahol belvíz formájában megmaradt a víz
máig is.
Schõn János a Fehérvári úton lakik, a vasút
mellett. A háza az egyik legmélyebb fekvé-
sû területre épült, régi, sárfalú épület. A
víz a múlt hetekben hozzá az udvarba is be-
jött. A kamrában a boroshordók úsztak, a
lakásban pedig, a szobában, erõsen átvize-
sedett a padozat és a több helyen a fal is.
Schõn János attól tart, hogy ha ismét lesz
egy nagyobb esõzés, a fejére dõl az épület.
A szépen gondozott kertben is siralmas
látvány fogadja az embert. A víz kiölte a
krumplit, zöldséget, kukoricát. Kárba ve-
szett az idei munka. Schõn János nagyon
elkeseredett, hogy hiába volt az ígéret, raj-
ta mégsem segített senki. Az egyre növek-
võ víz elvezetésére senkitõl nem kapott se-
gítséget. Úgy gondolja, ha kiásnák az árkot
a kerteken át a kocsma utcája felé, arra
már elmenne tõle is a víz. Hiába tett pa-
naszt a polgármesteri hivatal mûszaki
osztályán, senki még csak ki se ment, hogy
megnézze, mit lehet tenni.
Rétszilason többekkel is beszélgettem a
problémáról. A másik utcán lakók se vol-
tak jobb helyzetben az árvíz idején, ahová
Schõn János remélte a víz leeresztését. El-
mondták, hogy az egész határ egy össze-
függõ vízfelület volt. A birkás az állataival

egy kis dombra szorult vissza. A kertekben
mindenhol állt a víz, és az árkok már
visszafelé folytak. Ha kiöntött volna a Ná-
dor, víz alá került volna a falu mélyebben
fekvõ része.

Rigó László helyi önkormányzati képvise-
lõ érdeklõdésemre elmondta, hogy tud
Schõn János bajáról, és azon dolgozik,
hogy a kérdésre megoldást találjanak víz-
ügyes szakemberek bevonásával. Árkot
azonban csak akkor lehet építeni, ha azt
szakember megtervezi, és a hatóság jóvá-
hagyja.

Most a vízkárok helyreállítására remélhe-
tõleg lesz állami segítség, és talán Rétszilas
legnagyobb gondjaira is lesz megoldás.

A Nádor-csatorna vízrendszerét és a hozzá
kapcsolódó árokrendszert állami eszkö-
zökkel fel kell újítani, kialakítani megfele-
lõ szükségtározókat, amelyek a fölösleges
vizet befogadják. Ezt a vizet nyáron öntö-
zésre lehet majd használni. Azt mindenki-
nek be kell látnia, hogy több évtizedes ha-
nyagság következményeit nem lehet egyik
napról a másikra felszámolni.

Hargitai Lajos
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Jubiláló templom – bérmálással
2010. június 13-án dr. Spányi Antal megyés püspök meghívásra
Nagylókra látogatott. A szebbnél szebb virágokkal, kegytárgyak-
kal feldíszített templomban fogadta õt Reiter József, az egyház-
község vezetõje, Szabó István helyi plébános, Nagykarácsony és
Mezõfalva plébánosai, valamint Tóth József, Nagylók polgármes-
tere. Az ünnepségen újra felszentelték a katolikus templomot,
annak 50 éves évfordulója alkalmából, valamint sor került Sárosd,
Nagylók és Hantos községek gyermekeinek a bérmálási szentség
átadására a püspök részérõl.

A püspök mindenekelõtt megköszönte a meleg fogadtatást, a
névnapi köszöntést, majd szentmisét celebrált a templomot telje-
sen megtöltõ, mintegy 200 fõnyi hívõnek. A szertartás során kitért
arra, hogy napjainkban mennyire jelentõségteljes a katolikus egy-
ház és híveinek egysége. Korunkban igen nagy összefogás szüksé-
ges mind a hit megõrzésében, mind pedig a hit terjesztésében. A
püspök utalt az ifjúság vallásos szellemben való nevelésére is.
19 fiatal részére került átadásra a bérmálási szentség. A bérma-
keresztszülõk a gyermekek vállára tették a kezüket, miközben a
püspök Jézus testét adta át nekik ostya alakjában.
A misét követõen Nagylók lelkes híveinek jóvoltából ünnepi
agapén vendégelték meg a bérmálókat és az összes jelenlévõt.
Szabó István elmondta, hogy éppen tizenöt éve gondozza a hely-
ség híveinek lelki életét, és nagyon jólesett neki, hogy ezt az ese-

ményt ilyen nagy családi közösségben ünnepelheti meg velük
együtt. Meleg szavakkal köszönte meg, hogy mindig friss virágok
tömege díszíti az összejöveteleket.
Végezetül a püspök szólt a nagyszerû vendéglátásról, elragadta-
tásának adott hangot az ünnepi esemény lebonyolítását, a hívõk
nagy létszámú megjelenését, valamint a csodálatos szépségû
környezet kialakítását illetõen.

Tauz Józsefné pedagógus

A PHILIA Egyesület szeretettel meghívja

a Trio Enigma együttes
koncertjére, amelyet

2010. június 19-én, szombaton, 18 órakor
tartunk a sárbogárdi polgármesteri hivatal

dísztermében.

A koncert programja:

G. F. Händel: Sába királynõ bevonulása,
J. S. Bach: V. Triószonáta, W. A. Mozart:

Divertimento II-III. tétel, G. Bizet: Carmen szvit,
J. Strauss: Trisch-Trasch polka, A. L. Webber:
Macskák – Memory, S. Joplin: Maple Leaf Rag,
J. F. Hanley: Indiana, G. Gershwin: Fascinating

Rhythm, Ray Charles: Hallelujah.

A koncertet a XIX. Sárbogárdi Napok keretében
szervezzük.

Korábban már hírt adtunk róla, hogy a miklósi gabonánál lévõ hidat le fog-
ják bontani. Íme, megörökítettük, milyen is a látkép a megszokott híd nél-
kül. Csupán a vasszerkezet néhány – egyelõre le nem bontott – eleme emlé-
keztet a hajdani idõkre.

Hargitai Kiss Virág

Lebontott híd
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Újabb aranydiplomás
Sárszentágotán

„A végtelen falban legyek egy tégla” (Reményik Sándor: Akarom)

Magyar Józsefné, iskolánk matematika–fizika szakos nyugal-
mazott tanára aranydiplomáját június 5-én vette át a Pécsi Tu-
dományegyetem Tanárképzõ Karán, majd 12-én a Sárszent-
ágotai Általános Iskolánál köszöntöttük a tanévzáró ünnepé-
lyen. Ebbõl az alkalomból beszélgetésre kértem fel életpályá-
jával kapcsolatosan.
– Kedves Piroska néni! Tabról, a szülõi háztól, az általános és
középiskolai tanulmányainak székhelyétõl a Pécsi Tanárképzõ
Fõiskolán át vezetett az útja a Sárkeresztúri, majd a Sárszentágo-
tai Általános Iskolához. Kérem, beszéljen életének ezen állo-
máshelyeirõl!
– Kitûnõ érettségivel a kezemben sok lehetõség állt elõttem
felsõoktatási tanulmányokra, de én mindig tanár szerettem
volna lenni. Jelentkeztem matematika–fizika szakra, amit si-
keresen elvégeztem 1960-ban. Az akkori tanügyi irányítás
szervezésével helyeztek a Sárkeresztúri Általános Iskolához.
Ott ízleltem meg a pedagógusi pálya küzdelmeit, szépségeit.
Szaktanárok hiányában szaktárgyaimon kívül más tantárgya-
kat is tanítottam, kémiát, földrajzot, legtovább magyar irodal-
mat és nyelvtant a szakfelügyelet megelégedése mellett. A ta-
nítási feltételek elég hiányosak voltak az akkori idõszakban;
tanterem-, szertár- és eszközhiány nehezítették a munkát. En-
nek ellenére is jól éreztem magam Sárkeresztúron. A tanítás
mellett bekapcsolódtam a helyi ifjúság kulturális életébe is.

– Milyen meggondolás alapján kapott áthelyezést a Sárszent-
ágotai Általános Iskolához?
– Családilag és szakmailag is kedvezõ lehetõség volt Sárszent-
ágota, mivel akkor itt szaktanárhiány volt, és állandó lakhe-
lyünket már korábban itt alakítottuk ki, s ezzel együtt megol-
dottuk gyermekünk nagyszülõi felügyeletét.
– Úgy tudom, 25 évet dolgozott itt folyamatosan, egészen nyug-
díjazásáig. Hogyan telt el hivatásának ez a leghosszabb szakasza?
– Sárszentágotán minden felsõs osztályban tanítottam mate-
matikát, fizikát és eleinte kémiát. Szaktantermet alakítottunk
ki az iskolavezetéssel egyetértésben, és folyamatosan felfej-

lesztettük, korszerûsítettük a szertárakat. A 80-as évek köze-
pétõl egy számítástechnikai tanfolyam elvégzése után 2 db
Commodor 64-es számítógéppel elindítottam az oktatását.
– Milyen egyéb pedagógiai feladatokat látott el?

– Pályám során végig osztályfõnök voltam, vezettem a felsõs
osztályfõnöki munkaközösséget, pályaválasztási felelõsként is
sok évig tevékenykedtem. Szeretett, kedves osztályaim voltak,
akikkel jó emlékek kötnek össze, kirándulások, mûsoros ren-
dezvények, vetélkedõk közös szervezése, eltöltése.
– Sikeresnek érezte oktató–nevelõ munkáját?

– A legnagyobb sikeremnek érzem, hogy tanítványaim megta-
lálták helyüket az életben szakmunkásként, középvezetõként,
diplomásként. Büszke vagyok rájuk! Kissé saját sikeremnek
érzem azt is, hogy e kis iskolából indíttatva 6 fiatalból lett ma-
tematika, fizika, kémia, számítástechnika szakos tanár, akiket
4 évig tanítottam. Sikeres egyetemi felvételit szereztek a mate-
matika és a fizika segítségével orvosi, közgazdasági, mérnöki
karokra is.
– Érzett-e megbecsülést a munkájáért?

– Igen. Munkatársaim, igazgatóim, szakfelügyelõim, tanítvá-
nyaim elismerték munkásságomat, dicséretekkel, kitünteté-
sekkel jutalmaztak. A legnagyobb elismerés volt a gyerekek és
a szülõk tisztelete, szeretete, ami engem is vezérelt a pályán.
– Úgy tudom, nemcsak hivatása boldogította Piroska nénit, ha-
nem sokat jelentett és jelent a család is.

– Természetesen számomra a család a legfontosabb, amit a
nagyszülõkkel, gyermekünkkel együtt alkottunk. Tanár fér-
jemmel közösen alakítottuk szakmai pályánkat, életvitelün-
ket, egymást és gyermekünket is mindenben támogatva, segít-
ve. Boldog vagyok, hogy van egy sikeres fiam, a családot össze-
fogó menyem, és két egészséges, okos unokám.
– Köszönöm a beszélgetést.

Összeállította: Gerse Ferenc
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Ballagás Sárszentágotán
2010. június 12-én került sor a Sárszentágotai Általános Iskolá-
ban a végzõs, 8. osztályosok ballagására, valamint a tanévzáró ün-
nepélyre. Az iskola vezetõjének búcsúztatója után a ballagók ad-
tak verses-zenés mûsort. Jelképesen átadták a hetedik osztálynak
az iskola zászlaját, fát ültettek és virágot helyeztek el tanítóink és
tanáraink emlékmûvénél.
A nyolcadik osztályosok névsora: Bagin Alex Pál, Barabás Máté,
Berta Klaudia, Bönde Barbara Zsuzsanna, Figler Zita, Gula Bi-
anka Johanna, Heitler Marcell, Kiss Attila, Kiss Zsolt, Kovács Tí-
mea, László Imre, Lórántffy Zsuzsanna, Mayer Rózsa, Novák
Anett, Nyári Kitti, Paudics Balázs, Polyák Vivien, Tóth Krisztina,
Zádori Ferenc. Közülük tíz fõ szakiskolába, 9 fõ szakközépiskolá-
ba megy.
A ballagási ünnepség után az iskola köszönetét fejezte ki a lekö-
szönõ szülõi munkaközösségi tagoknak: Kiss Józsefnének,
Bauerné Kalapács Ildikónak és Paudics Mihálynénak.

Igazgatói dicséretet ka-
pott Bóka Ferenc (4. o.) és
Mayer Rózsa (8. o.). Ne-
velõtestületi dicséretben
részesült Berta Klaudia
(8. o.).

Bajkán Lajos-díjban ré-
szesült a végzõsök közül
Berta Klaudia, Gula Bian-
ka Johanna, Kovács Tí-
mea, Novák Anett és
Zádori Ferenc. Az okle-
velet és pénzjutalmat a
község polgármestere,
Baranyák István adta át.

Gerse Ferenc, Józsa Gáspár

Élményeim egy pedagógusnapról
Az idõ kereke folyamatosan forog, benne változik életünk. Hal-
mozódnak élményeink, tapasztalataink.
Az idõkerék új eseményekkel ajándékozta meg családunkat:
aranydiploma átadására kapott meghívást Pécsre feleségem. Az
ünnepi alkalomra én és a családom elkísértük.
Lélekemelõ találkozásoknak voltam tanúja június 5-én, a pedagó-
gusnap elõtti szombaton. Fél évszázad után találkoztak a külön-
bözõ tanári szakokon végzettek, csoporttársak, itt kapták meg el-
ismerõ oklevelüket a jogászok is. Kitûnõen megszervezett hely-
foglalás, egymásra ismerés, mosoly, sok-sok emlék felelevenítése
jellemezte már a fogadás rövid perceit is. Kisimultak az arcok, fe-
ledésbe merültek az 50 év küzdelmei. Egyik kollégánk mondta:
„Ilyenkor évtizedeket fiatalodik az ember.”
A rektor vezetésével bevonuló kari dékánok elhozták a hónapok
óta várt ünnepi hangulatot. Alkalomhoz illõ mûsorral köszöntöt-
ték az ünnepelteket. Az egyénenként kivonuló diplomásokat elis-
merõ taps fogadta újra és újra. Az egyetem itt köszöntötte peda-
gógusnap alkalmából munkatársait is, és különbözõ elismerése-
ket adták át.
A fogadás, megvendégelés még közelebb hozta egymáshoz a volt
évfolyamtársakat, csoporttársakat, délutánba nyúlóan elbeszél-
gettünk.
Kitüntetõ figyelmet kaptunk fiaméktól, unokáinktól – bizonyára
a legtöbb családban így történt. Ízelítõt adtak a kulturális fõváros
rendezvényeibõl („Munkácsy-trilógia” kiállítás, színházi és roma-
találkozó).

Esti programként egy igazi nagy pedagógussal találkozhattunk,
ami számomra felejthetetlen ajándék volt. Az egyetem épületé-
hez illeszkedõ templomban tartott ugyanis esti misét Böjte Csaba
ferences testvér. Hívõk és érdeklõdõk sokasága töltötte meg a
templomot, a rengeteg ember be se fért. Székely közvetlenséggel,
természetes egyszerûséggel, ízes beszéddel köszöntötte az egybe-
gyûlteket.

Böjte Csaba kétezer árva gyermek gondviselõje! Legfõbb nevelé-
si elve a jóság, a szeretet. „Minden embertestvérre szükségünk
van!” – mondta.

Többször szakította félbe beszédét taps, derû.

Egy kedves élményét idézem: „Kijövök az egyik árvaházból, csö-
rög a telefonom, megszólal egy hang, bemutatkozik, hozzákezd
mondandójához: „Csaba testvér! Most jöttem ki az egyetem ka-
puján, kezemben van a diplomám. Köszönöm, hogy felkarolt!” –
Mély csend a templomban, könnyezõ szemû emberek a padsor-
okban.

Másnap Komlón vendégeskedtünk, a rokon kislány elsõáldozó
lett. Háromgyermekes tanító néni a hitoktató, aki a vasárnapi ün-
nep hajnalán elkészítette a jázminkoszorúkat fejdísznek a kis-
lányok számára. Újabb önfeláldozó pedagógus!

Pedagógusnapi élmények, feltöltõdések – szép ez a pálya!

Magyar József nyug. tanár
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Kitüntetett pedagógus

A Nemzeti Erõforrás Miniszter a 2010. évi
pedagógusnap alkalmából az esélyt terem-
tõ pedagógiai munkájáért kollégánknak,
Balázs Sándornénak Teleki Blanka-díjat
adományozott.

A június 3-ai, Néprajzi Múzeumban tartott
ünnepségen Hoffmann Rózsa oktatási ál-
lamtitkár köszöntõjében kifejtette: „A jó
iskola elsõ számú kulcsszereplõje a peda-
gógus, aki arra vállalkozik, hogy nevel, ta-
nít, azaz jövõt épít.”
A díjakat Brassói Sándor közoktatási fõ-
osztályvezetõ-helyettes adta át.
Kollégánk a pedagóguspályáját a sajó-
szentpéteri 2. számú, majd a tardonai álta-
lános iskolában kezdte meg. Az ÁMK
Sárszentmiklósi Általános Iskolában
1990 óta, vagyis 20 éve tanít úgy, ahogy
Kahlil Gibrantól olvashatjuk. Jó tanító-
ként „nem saját tudásának gyümölcseit
osztja meg a tanítványaival, hanem meg-
mutatja nekik, hogyan arassák le saját gon-
dolataik gyümölcseit.” A gyermek-, peda-
gógus- és szülõi közösségekért, a tanulók
harmonikus személyiségformálásában hu-
zamosan végzett kiemelkedõ munkájáért
javasoltuk számára a díjat.

Színes diplomák átadása

A városi pedagógusnapi köszöntést meg-
elõzõen kis házi ünnepség keretében vette
át az aranydiplomát Ivony Gizella mate-
matika–fizika szakos tanár. Pedagóguspá-
lyáját Töbörzsökön kezdte 1958-ban, ahol
1969-ig szaktanárként, napközis nevelõ-
ként, 1 évig igazgatóhelyettesként is foglal-
koztatták. Innen Nagylókra került, ahol
1989-es nyugdíjazásáig dolgozott.

A sárszentmiklósiak köztiszteletnek ör-
vendõ óvó nénije, Dancs Ferencné szüle-
tett Rehák Mária gyémántdiplomáját ve-
hette át pénteken, egy kis ünnepség kere-
tében. A jubileumi kitüntetés azokat a ki-
váló pedagógusokat illeti, akik oklevelüket

60 éve kapták, elismerve ezzel szakterület-
ükön végzett tevékenységüket.
Az óvónõképzõt 1949-ben fejezte be a bu-
dapesti, indulásakor Szent Lujza, majd az
államosítás után III. kerületi kisdedóvó-
képzõben. Ettõl kezdve óvónõ a sárszent-
miklósi, akkor még községi, 1 csoportos
óvodában, mely vezetése alatt épült, bõ-
vült 6 csoportossá.
„Udvarunk füves, fás. Ötvennyolc fa és sok
bokor nyújt árnyékot. Minden évszakban
gyönyörködhetünk a természet csodái-
ban… A növények játéklehetõséget is kí-
nálnak. Koszorút kötünk vadvirágból, bé-
kaszéket készítünk fûszálból, bababútort
bogáncsból, gyûrût, karperecet a vadlóhe-
re szárából, babaedényt mákgubóból, ba-
bát, állatokat, bútort gesztenyébõl. ’Rö-
pikézünk’ a juhar termésével.” – Generáci-
ók gyermekkori emlékképeit hívják elõ
ezek az általa igényesen, érzékletesen fo-
galmazott mondatok, melyek az Óvodai
Nevelés egyik számában jelentek meg. Ak-
kor így fejezte be cikkét: „Megtanítjuk
gyermekeinket környezetünk védelmére,
gondoskodunk új fák, bokrok telepítésé-
rõl, hogy évtizedek múltán is keressék fel
kertünket a rigók, harkályok, cinkék, és
játszhasson, pihenhessen még sok kis gye-
rek óvodánk árnyas fái alatt.”
Õ tudta a titkot, hogy „a melegség életfel-
tétel a sarjadó növény és a gyermeki lélek
számára.” (Jung) Ahogy megálmodta a jö-
võt, úgy választotta, nevelte ki utódait, a
nyugdíjazása után helyébe lépõket is: óvó-
nõket, vezetõket. Õk folytatják, viszik,
gondolják tovább a természetközelségben
nevelés hétköznapi csodáját.
Szeretettel gratulálunk, és jó egészséget
kívánunk a kitüntetett és színes diplomás
pedagógusoknak!

Horváth Ferencné igazgató

A Sárszentmiklósi Általános Iskola hírei

A sárszentmiklósi U11 Budapesten
2010. június 13-án Budapesten, a Népligeti Sportcentrumban a
Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség támogatásával megren-
dezett, általános iskolák számára kiírt országos döntõben szere-
pelt a sárszentmiklósi iskola 3-4. osztályos U11 korosztálya. A le-
hetõséget, hogy itt szerepeljünk, Enyingnek és nekünk sikerült ki-
vívni ebben a korosztályban a megyei döntõben, így ez a két csapat
képviselte a megyét Budapesten.
A csoportmeccseken az 1 vereség és a 2 gyõzelem, 1:9-es gólarány
azt jelentette, hogy csoportelsõként a cél a legjobb 16-ba kerülés
volt. Ez sajnos nem sikerült. De ez az eredmény így is egy nagyon
nagy siker, hisz a megye, az ország számos iskolája közül idáig el-
jutott a csapat. A fiúk tudása és lelkesedése mindenképp egy sike-
res jövõt jósol.
Az enyingi csapat már a csoportmeccseken elvérzett, ennek elle-
nére õk szintén megérdemlik a gratulációt.
Az MGYLSZ minden csapat részvételét ajándékokkal köszönte
meg.
Hogy ezt a sikert elértük, azért köszönet illeti meg a miklósi iskola
minden 3-4. osztályos tanulóját, vagyis azokat, akik ebben a prog-
ramban részt vettek. Továbbá köszönet a szülõknek, akik meccs-
rõl meccsre elkísérték és biztatták a csapatot. Köszönet a miklósi
iskolának, hogy rész vett ebben a programban, és megadott min-

den lehetõséget, hogy erre a jelentõs versenyre eljuthassunk. Vé-
gül köszönet a Sárszentmiklós SE-nek, hogy amikor kellett,
pályát és szerelést biztosított a csapatnak.
A Budapesten játszó csapat: Brúzsa Sándor, Bartók Zoltán, Horti
Kristóf, Horváth István, Kaszás Norbert, Kovács Dominik, Már-
kovics Dániel, Molnár Márk, Sallai Gábor, Sükösd Gergõ. Gratu-
lálok fiúk!

Sallai Attila korcsoportvezetõ
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Szemelvények  a Bogárdi TV üzenõfaláról
05-31 Erkel

Vasárnap délután leszakadt az ég Sár-
szentmiklóson. Bokáig ért a jég, a víz még
annál is tovább. Megteltek vízzel az árkok.
Több házhoz befolyt a víz! Telefonon hív-
tuk a polgármestert, ott egy nõ kinyomta a
telefont. Kijöttek a fehérvári tûzoltók ké-
résre, õk nem tudtak segíteni, megértet-
tük. Ígéretet kaptunk, hogy másnap, hét-
fõn kikotorják, ássák az árkot, mert itt az
Erkel utcánál állt a víz. Kijött pár ember
reggel, de az égvilágon semmit nem csinál-
tak.

06-02 SzuA

Ani: az önkormányzati átereszekrõl be-
széltem elsõsorban, amik az úttest alatt ve-
zetik át a vizet. Hiába pucoljuk az elõttünk
lévõ szakaszt, ha az egész utcát visszaduz-
zasztja az úttest alatti, továbbfolyást bizto-
sító, önkormányzati áteresz.

06-02 Erkel

Ani: nem a mi árkainkból folyt a víz, ha-
nem a nagy árokból, amit az önkormány-
zat felügyel. De hála az árok állapotának,
nálunk is állt a víz. Nem a kertek miatt hív-
tunk segítséget, hanem mert a házak körül
állt a víz. Mi igenis rendben tartjuk a por-
tánkat. Ismeretlenül hiába vagdalkozik,
kedves Ani. Amúgy a fehérvári fiúk voltak
kinn, õk mondták. Errõl ennyit. Talán
elõbb kéne gondolkozni, nem feleslegesen
magyarázni.

06-03 Juhász Jánosné

Üzenet az Erkel utcába: tisztelt Hölgyem,
nem nyomtam ki a telefont, hanem legna-
gyobb sajnálatomra megszakadt, amikor a
polgármester mobilszámát akartam be-
mondani. Vártam, hogy Ön visszahív; mi-
vel a telefonunk nem híváskijelzõs és a ne-
vét sem árulta el, képtelen voltam elérni.
Reméltem, megtalálják a számot az újság-
ban. Komolyan megijedtem, a hírt azonnal
továbbítottam, de az utca nevét sem tud-
tam. Kérem, a jövõben forduljon bizalom-
mal hozzám, nem fog csalódni.

06-04 Ani

Erkelnek: ha a segélyszámon a fehérvári
központ jelentkezik be, attól nem a fehér-
vári tûzoltók jelennek meg a helyszínen.
Székesfehérvárról nem vonulnak ki ide.
Tessék utánajárni, én is ajánlom elõbb a
gondolkodást. A KÜLTERÜLETI ÁR-
KOKAT NEM KELLENE SZEMÉT-
TEL TELEHORDANI, VAGY BE-
SZÁNTANI, BETAPOSNI, ESETLEG

BEVETNI!!! MOST LÁTSZIK, HOGY
SZÜKSÉG VAN RÁJUK.

06-04 Erkel

Juhász Jánosnénak: nem én hívtam Önö-
ket, de ott voltam. Lehetséges, hogy meg-
szakadt. A hölgy, aki telefonált, meg-
mondta a nevét, bár lehet, hogy kicsit hal-
kan. Legalább a telefonszámot eltaláltuk,
mert már arra is gondoltunk, hogy rossz
számot hívtunk. Köszönjük, hogy reagált,
és utólag köszönjük, hogy továbbította az
üzenetet!

06-04 Erkel

Aninak: a fehérvári központot hívtuk,
mert a bogárdi tûzoltók Dunaújvárosban
voltak. Mi voltunk ott, nem Ön. Igazából
itt nem a tûzoltókon volt a hangsúly. Az
árok nincs beszántva, bevetve, betaposva,
és hihetetlen, de szemét sincs benne. Mé-
teres gaz áll benne. Ráadásul az árok nincs
kiszintezve, ezért a Szabadság és az Erkel
utca között félúton visszafolyik a víz. Iga-
zából ez a probléma. És ez biztosan nem a
lakók hibája.

06-04 Erkel

A polgármester feleségének: köszönöm a
kedvességét, hogy válaszolt soraimra.
06-04 EGY SEGÍTÕ, AKI OTT VOLT
Tisztelt Ani! Nem a tûzoltókkal volt a
probléma, mindegy honnan jöttek, itt vol-
tak. Az Erkel utcaiaknak, akiket elöntött a
víz, tiszta az udvaruk, rendezett a portájuk,
és az árok is rendben van a házuk elõtt. A
víz lehet, hogy a szemét miatt nem tudott
elfolyni, de nem az Erkel utcaiak hanyag-
ságából, hanem egy-két ember jóvoltából.
Én ott voltam. Nagyon jól ismerem azokat
az embereket, és köszönet azoknak, akik
segítettek. Sajnos vannak rosszindulatú
emberek is, akik segítés helyett vádaskod-
nak.

06-05 Szimat

Tisztelettel érdeklõdöm: az ÁFÉSZ-va-
gyont ki mûködteti, és hol van a tagság osz-
taléka? Elszámoltatás mikor lesz? Sárbo-
gárd is tocsog a bûzösben. Vagy tévedek?

06-05 Juhász Jánosné

Remélem, a jó idõ beálltával rohamosan
javul a helyzet az Erkel utcában, s a bajok
nem túl fájdalmasak. A helyrehozáshoz kí-
vánok erõt, bizakodást és jó egészséget.

06-10 Gyulabácsi

Ez a Bogárd olyan kommunista, már any-
nyira tele van a mindenem ezekkel! Csak

sopánkodnak meg jajveszékelnek, és köz-
ben halál cinikusak. A szemük mélyebben
van egy centivel! Hogy vinné el innen õket
a radai rosseb!

06-11 Gyulabácsi

Elnézést kérek az elõzõ beszólásomért, ro-
hadtul kiakadtam. Szeretek minden kom-
munistát, áldja meg õket csupa széppel és
boldogsággal a Jóisten!

06-12 Anonim

Jó napot mindenkinek! Nemcsak az Erkel
utcában voltak problémák, hanem a Ifjú-
sági park környékén is. A szokáshoz híven
a lekaszált rét nincs összetakarítva, a nagy
árok ebben az évben nem volt lekaszálva és
kitakarítva, így a bejövõ árkok vizét nem
tudta levezetni. Emiatt visszaduzzasztotta
a sok esõvizet, ami miatt a környék víz alá
került! Az elmúlt aszályos idõkben fél év
alatt 2-3-szor is kitakarították az árkokat,
most, amikor szükség lett volna rá, nem
csináltak semmit. Az önkormányzatnak
kéne felügyelni és takarítani! Miért nem
teszik akkor, amikor kell?

06-13 Morgó

Néhol ugyan nem takarítják az árkokat, de
újfajta módszert alkalmaznak. A múltkor a
Németh Lajos közben láttam, hogy leka-
szálták, aztán otthagyták az árokban és az
úton a füvet.

06-15 nono

Gyulabácsi! Már megint elöntötte az agyát
valami hülyeség? Nem veszi észre, hogy 4
éve a Fidesz az úr szegény városunkban?
Még sincs minden rendben, igaz?

06-15 Gyulabácsi

Nono: ne marháskodjon, milyen Fideszrõl
beszél? Hát ott van a legtöbb komcsi! Élü-
kön a polgármesterrel, aki olyan színû sap-
kát vesz föl éppen, amilyen színû szellõ
lengedez. Maga még biztos kiskorú, az is-
kolatejét szopogatta, amikor Jánosunk a
Szabadkaiék oldalán vitte romlásba a vá-
rost szegfûs színekben.

06-15 Szerk

Figyelem! Újabb trükkös adathalászokra
hívnám fel a figyelmet! Telefonon, vagy
e-mailen kérnek magánadatokat, mint
bank, közmûcég vagy közvélemény-kuta-
tó. Ma is hívtak, visszakérdeztem, hogy ki-
nek és mi célból kérdeznek, ekkor azonnal
letették a telefont. Érdekes, mi?

Összeállította: Hargitai Lajos
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Elkezdõdött a
Cozma-gyilkosság büntetõpere

Szerdán kezdõdött a Marian Cozma-ügy
büntetõperének tárgyalása. Ennek elsõ ré-
szében az ügyészség 25 embert vádol nyil-
vános helyen elkövetett garázdasággal.

Az ügyben eddig hétszáz
tanút hallgattak ki

Szigorú biztonsági intézkedések mellett
szerdán délelõtt kezdte meg a Veszprémi
Városi Bíróság az elsõ Cozma-per tárgya-
lását: a Veszprém Megyei Fõügyészség
csoportosan és a köznyugalmat súlyosan
megzavarva, nyilvános rendezvényen el-
követett garázdaság bûntette miatt emelt
vádat 25 személy – Raffael Sándor és társai
– ellen. A tárgyalást biztonsági okokból a
Veszprém Megyei Bíróság épületében
tartják.
A bíróság a garázdaságtól elkülönítetten
tárgyalja majd a Marian Cozma sérelmére
elkövetett emberölés ügyét. Abban az ügy-
ben Raffael Sándor és hat társa ellen emelt
vádat az ügyészség.
A szerdai elsõ tárgyalási napon mind a 25
vádlott megjelent. Közülük jelenleg tízen
vannak elõzetes letartóztatásban, a többi-
ek szabadlábon védekezhetnek.
Az adatok egyeztetését követõen Sárosi
Dóra ügyésznõ ismertette a vádiratot. Elõ-
adásában nem csupán a garázdaság körül-
ményeire tért ki, hanem Marian Cozma
megölésének, Ivan Pesics és Zsarko Sesum
életveszélyes, illetve súlyos megsebesítésé-
nek a részleteit is ismertette.
Eszerint Raffael Sándor, Németh Gyõzõ,
Sztojka Iván vádlottak egy 25 fõs társaság
tagjaiként 2009. február 8-án hajnali 1.45-
kor érkeztek meg a veszprémi Patrióta lo-
kálba. A szórakozóhelyen a jórészt ittas, il-
letve kábítószer hatása alatt álló vádlottak
az elsõ pillanattól kezdve kihívóan, erõsza-
kosan, megbotránkoztatóan viselkedtek.
Az ügyész ismertette, hogy az egyes vádlot-
tak hogyan kötöttek bele, miként fenye-
gették meg és bántalmazták tettlegesen is
a vendégeket, valamint inzultálták a nõ-
ket. A vádiratból kiderült, hogy az egyik
vádlott nem sokkal a társaság megérkezé-
se után a lokálban fennhangon kijelentet-
te: „Itt ma vér fog folyni!”

A 25 fõs csapat néhány tagja hamar kiszúr-
ta magának a hatalmas termetû Marian
Cozmát, s csak az alkalmat keresték, hogy
beleköthessenek. Erre végül hajnali
2.53-kor került sor. A Patrióta lokál pince-
szintjén elsõként Németh Gyõzõ ütötte
meg minden ok nélkül a barátnõjével tán-
coló kézilabdást. Néhány másodperc alatt
öten vetették magukat a sportolóra, aki-
nek két csapattársa, Ivan Pesics és Uros
Vilovszki sietett a segítségére.

A verekedés során a támadók üvegeket és
poharakat törtek össze, valamint székek-
kel ütlegelték a kézilabdázókat. Végül
Raffael Sándor, a zsebében tartott kést
elõrántva, vesén szúrta Marian Cozmát. A
kést meglátva Ivan Pesics elõbb rákiáltott
a társaira: „Vigyázzatok, kés van nála!”,
majd egy sörösüveggel fejbe vágta Raffael
Sándort. A kézilabdások a 45 másodpercig
tartó verekedés után kimenekültek a bár
elé az utcára, ahová Raffael, Németh és
Sztojka követték õket.

A hátán vitte kórházba
megkéselt barátját

A szórakozóhely elõtt mindhárman újra
rátámadtak az akkor már súlyos sérült
Cozmára. Eközben a védelmére sietõ Pesi-
cset Németh Gyõzõ vesén szúrta. Cozma
megpróbált védekezni, ám a támadói a fal-
hoz szorították, és Raffael Sándor az általa
már korábban használt késsel szíven szúrta
a sportolót. A földre omló Cozma fölé ha-
joló Sesumot Németh Gyõzõ teljes erõvel
fejbe rúgta. A támadók Vilovszkira is rátá-
madtak, aki azonban elfutott elõlük, majd
(a lokálhoz visszatérve) a hátán cipelve a
kórházba vitte az életveszélyesen megsé-
rült Pesicset.
A tárgyalás során az ügyészség elsõsorban
több tucat szakértõi vélemény és 320 tanú-
vallomás alapján kívánja bizonyítani a vád-
iratban szereplõ állításokat.
Raffael Sándor védõje kifogásolta, hogy az
ügyészség az emberölés körülményeit is is-
mertette a vádiratban, holott azt egy külön
eljárásban a megyei bíróság fogja tárgyal-
ni. Az ügyészség álláspontja szerint azon-
ban a két ügy szorosan összefügg, így a ga-
rázdasággal kapcsolatos vádiratban elke-
rülhetetlen volt az emberöléssel kapcso-
latban feltárt tények rögzítése is.
A tárgyalás szerdán délután, a vádlottak
meghallgatásával folytatódik.
A gyilkossági per szeptemberben kezdõ-
dik.

Hargitai Lajos

Igar-Vám
ismét víz alá került

Szerdán reggelre ismét nagy mennyiségû
csapadékkal érkezõ felhõszakadások sora
sújtja a Fejér megyében lévõ Igar-Vám tele-
pülést. A Kossuth utca házaiba újból befolyt
a víz. A katasztrófavédelem és a tûzoltóság
szakemberei csónakokkal végzik a házak-
ban rekedt lakók kimentését. A településre
bejutás sem könnyû. Tolna megye felõl már
egyáltalán nem lehet megközelíteni a tele-
pülést, a 64-es fõút Fejér megyei része is két
helyen le van zárva a vízátfolyások miatt. A
64-es fõút felõl a településre vezetõ utat le-
zárták, csak a mentésben részt vevõ erõknek
engednek szabad bejárást.
Legutóbb május 30-án este öntötte el a tele-
pülést a víz. Akkor a falu mintegy 50 lakóhá-
zából jeleztek, helyenként 120 cm-es vizet.
Éjjel tizenegy órára sikerült kitisztítani a
vízelvezetõ árkokat, de ezután is 25 ház ma-
radt a víz alatt. A bent lakókat ideiglenesen
a mûvelõdési házba telepítették ki. A rend-
õrök csónakokon járõröztek az üresen ma-
radt házak vagyonvédelme érdekében.
A településen jelenleg is folyamatosan esik
az esõ (kis megszakításokkal). A Sárbogárdi
Rendõrkapitányság helyszínen lévõ erõi
megsegítésére további egyenruhások átcso-
portosítására intézkedtek az illetékes rend-
õri vezetõk.

Kerékpáros
szemtanút keresünk

Június 11-én, pénteken, 17.00 óra körüli
idõben történt egy anyagi káros baleset a
6228-as számú úton, mely körülményeinek
tisztázásához keressük azt a kerékpárost,
aki szemtanúja volt az ütközésnek.
Egy szerb állampolgár egy MAN típusú te-
hergépkocsival közlekedett a 6228-as számú
úton Seregélyes irányából Sárosd felé. Ha-
ladása során a 38+750 km szelvénynél, a ko-
rábban kihelyezett, úthibára figyelmeztetõ,
veszélyjelzõ tábla miatt, észlelhette az asz-
falton lévõ egyenetlenséget, ezért kis mér-
tékben áttért a menetirány szerinti bal olda-
li forgalmi sávba, ahol a tehergépkocsi bal
oldali elsõ részével nekiütközött az õt elõzõ
Ford Focus C-Max típusú személygépkocsi
jobb elejének, majd a teljes jobb oldalának.
A baleset következtében személyi sérülés
nem történt, mindkét gépjármûben anyagi
kár keletkezett.
A balesetet láthatta az a kerékpáros, aki az
ütközés pillanatában éppen a helyszínen
volt. A rendõrség kéri a biciklist, hogy a bal-
eset körülményeinek tisztázása érdekében
jelentkezzen a Székesfehérvári Rendõrka-
pitányság közlekedésrendészeti osztályán a
06 (22) 541-600-as telefonszámon, vagy te-
gyen bejelentést a 107-es, vagy a 112-es se-
gélyhívók bármelyikén.
Segítségét elõre is köszönjük!

FMRFK

KÉK HÍREK

Dokumentumfilm a
Cozma-gyilkosságról
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A Mészöly Géza Általános Iskola országos sikerei
A 2009-2010. tanév sportmunkáját kima-
gasló sikerekkel zártuk. A kézilabda diák-
olimpián az 5-6. osztályos fiúk az országos
elõdöntõig jutottak.
A szivacskézilabda szakosztályban az
U10-es korosztály fiúcsapata az országos
legjobb 32 közé jutott, az U9-es fiúk a 7.

helyen végeztek, és a legkisebbek az orszá-
gos 2. hely elérésével olyan sportiskolákat
utasítottak maguk mögé, mint Veszprém,
Gyõr, Pécs, Vasas, Gödöllõ, Békéscsaba,
Szeged, Budapest.
Ahhoz, hogy ilyen színvonalas versenye-
ken vehettünk részt, és ilyen sikereket ér-

tünk el, szükségünk volt a szülõk és az isko-
lánk feltétel nélküli támogatására. Adot-
tak voltak tehetséges tanulóink, edzõink,
de ez kevés lett volna a részvételhez. Az
anyagi hátteret a Mészöly Géza Általános
Iskola Alapítványa által rendezett
retrodiszkó bevételével biztosították. Az
iskola vezetõsége lehetõséget adott az in-
gyenes (heti 3 alkalom) teremhasználatra.
Ebbe beletartozik az iskola sportszereinek
használata is. Az országos elõdöntõ meg-
rendezésének jogát is megkaptuk, mely-
nek teljes körû költségeit az iskola állta.
Gyerekeink ezt úgy hálálták meg, hogy
országos hírnevünket növelték.
Az országos döntõben játszó csapat tagjai:
Killer Gábor, Killer Balázs, Huszár Ta-
más, Horváth Zsombor, Gödör Marcell,
Bruzsa Tamás.
Nemcsak edzõként, hanem édesanyaként
is büszkén, elérzékenyülve álltam a csapat
mögött, hiszen fiam, Killer Gábor 60 góljá-
val az országos döntõ gólkirálya lett.
Köszönet a szülõknek, a Mészöly Géza Ál-
talános Iskolának, az alapítványnak a tá-
mogatásért!
A megérdemelt pihenõ után a következõ
tanévre is hasonló eredményeket, sikere-
ket kívánok!

Killer Gáborné

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!
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Cece–Enying 0-1 (0-1)
Cece, 150 nézõ, vezette: Dala Géza.
Cece: Kimiti Z., Király L., Hegedûs Gy.,
Kimiti L., Miklós (Király G.), Csuti, Kla-
zer, Németh, Horog, Bánóczki, Hegedûs J.
Enying: Dobai, Nagy (Krizsán), Bata,
Csepregi, Kovács, Takács, Szabó (Ger-
gics), Molnár, Brunszfik, Tóth (Méreg),
Müller.
A bajnokság utolsó hazai mérkõzésére ki-
tûnõ pályán került sor. Az elsõ gyõzelemre
készült csapatunk, míg a vendégeknek a ki-
esés szempontjából csak a gyõzelem volt
elfogadható.
Az elsõ helyzet Bánóczki elõtt adódott, lö-
vése a felsõ kapufáról pattant a mezõnybe.
Ettõl kezdve a vendégek átvették a játék
irányítását, és sorra alakították ki a helyze-
teket. 8. perc: Szabó átadása Molnárt talál-
ta gólhelyzetbe, 10 méterrõl kapu fölé lõ.
14. perc: Szabó 20 méteres lövése száll ka-
pu mellé. 18. perc: ismét Szabó veszélyez-
tet, szabadrúgását védi Kimiti Z. 20. perc:
Müller kap jó indítást, és lõ a hálóba, 0-1.
30. perc: Tóth lövése száll kapu fölé. 36.
perc: Brunszfik kerül gólhelyzetbe, közeli
lövését védi a hazai kapus. 41. perc: Horog
húz el a jobb oldalon, 10 méterrõl az oldal-

hálóba lõ. Az elsõ félidõ nagy vendégfö-
lénnyel zárult, igaz, ez az eredményben
nem mutatkozott meg.
A II. félidõt Bánóczki szabadrúgása vezeti
be, lövése kapu mellé száll. 56. perc: Hege-
dûs J. lövését védi a kapus. 65. perc: Miklós
szabadrúgását Bánóczki kapu fölé fejeli.
77. perc: Tóth közelrõl az oldalhálóba lõ.
A II. félidõ hazai mezõnyfölényt hozott, de
az egyenlítés elmaradt.
A tavaszi szezonban a hazai pálya csapa-
tunknak hátrányt jelentett, mivel mind-
össze egy pontot szereztünk. Ezzel a gyõ-
zelmével Enying együttese továbbra is a
másodosztályban szerepel.

Ifjúsági mérkõzés:
Cece–Enying 3-2 (2-1)

Vezette: Császár Péter. Jó iramú mérkõzé-
sen megérdemelt hazai siker. Ezzel ifjúsá-
gi csapatunk a 10. helyen fejezte be a
bajnokságot.
A nyári szünetben mindenkinek jó pihe-
nést, nyaralást kívánok, az augusztusi baj-
nokság kezdetéig.
Hajrá, Cece!

Pozsár László

Fair play… nem számít?!
– adalék a Fejér megyei I. osztály utolsó fordulójához –

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság
utolsó fordulójának történései (fõleg a do-
bogó középsõ és alsó fokáért zajló harc so-
rán) nagy megdöbbenést váltottak ki a já-
tékosokból és a mérkõzéseket megtekintõ
szurkolókból.
Észrevételeim, amiket gyakori meccsláto-
gatóként kívánok megosztani a tisztelt
sportszeretõ újságolvasókkal, tanulságul
szolgálhatnak.
Azt vallom, hogy legyen az amatõr, vagy
profi labdarúgás, a legfontosabb motiváló-
és hajtóerõ a korrekt hozzáállás, a játék
szeretete, a gyõzni akarás és a fair play kell,
hogy legyenek. Nos, ez utóbbi szenvedett
komoly csorbát a hétvégén … nem a csapa-
tok részérõl.
Volt szerencsém megtekinteni az egyik – a
bajnokság dobogójáért harcban lévõ – csa-
pat mérkõzését, ahol játékvezetõi részrõl
komoly (!!!) hiba történt, ami jelentõsen
befolyásolta a bajnokság végkimenetelét.
A 60. perc környékén a hazai csapat tizen-
hatosánál történt egy szabálytalanság,
amit a játékvezetõ lefújt. A lefújást köve-
tõen a hazai kapus a sípszó után ellõtt lab-
dáért már nem vetõdve gólvonalon túlra
engedte azt. A vendégjátékosok, körülvé-
ve a játékvezetõt, szabadrúgást reklamál-
tak. Ekkor – érthetetlen módon – a játék-
vezetõ a kezdõpontra mutatott. Pár má-
sodpercig senki sem értette a történteket.
Így lesz, kérem, szabadrúgásból (annak el-
végzése nélkül) gól!

Felháborító és elkeserítõ látni, hogy egy
ilyen felelõsségteljes szituációban a baj-
nokság utolsó fordulójában dönteni képte-
len emberek alakítják saját kényük–ked-
vük szerint a bajnokság állását. Láttam
már sok téves ítéletet, de ez az elemi játék-
vezetõi ismeretek teljes hiányát mutatta!
Ez nem szubjektív vélemény, a vendégcsa-
pat tagjai és szurkolói is értetlenkedve áll-
tak az eset elõtt. Megkockáztatom, örö-
mük sem volt felhõtlen az éremosztáson. A
mérkõzésen mutatott játékuk nem pre-
desztinálta õket a nyakukba akasztott
érem fényességére ezen a napon, és ezzel
teljes mértékben tisztában voltak. Muta-
tott sportszerûségük természetesen nem
vitatható.
A hazai csapat alázatos futballt bemutat-
va, rászolgálva a jobb eredményre (a baj-
nokság során már sokadszor), vétlen, vagy
szándékos játékvezetõi ténykedés révén
esett el a gyõzelemtõl.
Hazai és vendégszurkolóként is leírhatat-
lan érzés volt látni, hogy nem a pályán dõl
el a küzdelem. Ami ezen a hétvégén tör-
tént, az ominózus meccsen, az sajnos nem
emeli a bajnokság színvonalát, sõt!
Talán nem vagyok egyedül azzal a véle-
ménnyel: nincsenek tisztában azzal a tisz-
telt érintettek, hogy ezzel mennyi ember
hétvégi programját, szórakozását rontják
el. A játékosok fejében nem tudom, mi jár-
hat(ott), de szerintem õk sem így szeret-
nék.

A játékvezetõ csak irányíthatja a mérkõ-
zést, nem uralhatja, befolyásolhatja azt!
Tisztában vagyok azzal a ténnyel is, hogy a
játékvezetõk bizonyos értelemben feddhe-
tetlen résztvevõi az ilyen eseteknek (mert
ki vonja õket ténylegesen felelõsségre?),
az esetleges kritikákat nehezen viselik.

Ezúton szeretném kérni a tisztelt szövet-
ség illetékes vezetõit a fennálló komoly
problémák orvoslására és talán egy kis ön-
kritika gyakorlására. Elfogadhatatlan az a
tény, hogy a játékosok mutatott játéka el-
lenére „megrendezett” mérkõzéseket lás-
sanak a szurkolók.

Sajnos ezt nem egy eset mondatja velem. A
megyei szintû játékvezetésben komoly,
elemi problémák, hiányosságok vannak.
Azt látom, hogy ezzel a tisztelt szövetség
nem akar, vagy nem tud szembenézni. A
problémákkal célravezetõbb szembenéz-
ni, mint nem venni tudomást róluk. Emiatt
a gyakorta látott játékvezetõi magatartás
miatt sok emberben ébredhet kétség a
versenyzõi szellemiség és magatartás ér-
telmét illetõen.

Fenti szavaimat természetesen nem bántó
szándékkal, csupán kritikaként vetettem
papírra, ami a reményeim szerint jó irány-
ba tereli a dolgokat.

Bízva a pozitívabb jövõben, hajrá, megyei
futball!

Egy lelkes szurkoló

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

naponta 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



Bogárd és Vidéke 2010. június 17. SPORT 11

Sárszentmiklós–Sárosd 1-2 (0-0)
Sárszentmiklós, 250 nézõ, vezette: Jakab
Zoltán.
Sárszentmiklós: Papp Z., Szabó L., Palo-
tás (Szabó G.), Papp A., Emperger (Král)
Huber, Markovics, Vámosi, Gráczer B.,
Csanaki, Berényi (Gráczer G.). Edzõ:
Masinka László.
Sárosd: Baranyi, Pribék, Hári, Viniczai,
Zách, Vincze, Benczik (Herczeg), Kargl,
Hornyák, Rauf, Barics. Edzõ: Rauf Tiva-
dar.
A mérkõzésnek számunkra már nem volt
tétje, mivel Kisláng pálhalmai veresége
szinte elkönyvelhetõnek tûnt, és be is iga-
zolódott, mert 2-1 arányban maradtak
alul. Ezzel Sárosdnak (gyõzelem esetén)
matematikai esélye volt a bent maradásra.
Igaz, ehhez Pusztavámnak Kápolnásnyé-
ken veszítenie kellett volna, de mivel gyõz-
tek, ezért Polgárdi mellett Sárosd lett a
másik kiesõ.
A mérkõzésen a nagy hõség ellenére kife-
jezetten jó iram volt. A vendégcsapat nyílt
sisakkal lépett pályára, egy pillanatig sem
hagyva kétséget afelõl, hogy gyõzelemre
játszanak.

Az elsõ félidõben nem született gól, és a
második játékrészben még jobban rákap-
csolt a vendégcsapat. Ennek eredménye-
ként a 65. percben Vincze nagyszerû ütem-
ben átemelte a játékszert a kifutó Papp fö-
lött. A gólra tartó labdába még Benczik be-
lesegített, így a hálóban kötött ki a labda,
0-1. Többek véleménye szerint, mivel
Benczik beleért a játékszerbe, les miatt ér-
vényteleníteni kellett volna a gólt, amit a
partjelzõ jelzett is a vezetõbírónak, de õ
középre mutatott. Král pályára lépésével
veszélyesebbek lettünk. Papp hosszú kirú-
gása után az elé került labdát bevetõdve a
hálóba segítette, 1-1. Szimpatikus játékot
játszott a sárosdi csapat, ami a hazai kö-
zönség jelentõs részét is maga mellé állí-
totta, már csak azért is, mivel ha valakinek
ki kell esni, akkor inkább Pusztavám le-
gyen az. De erõlködésük ellenére nem tud-
tak gólt szerezni, egészen a 84. percig, ami-
kor a beadott szabadrúgásba Csanaki bele-
szaladt, és a labdát testtel besodorta a ka-
puba, 1-2.

Összegezve a látottakat: egy kifejezetten
jó mérkõzésen megérdemelten nyert a
vendégcsapat, amely ennek ellenére jövõ-

re a második vonalban folytatja. Csapa-
tunkból nem tudtam kiemelni senkinek a
teljesítményét, míg a vendégcsapatnál Ba-
ranyi, a kapus bemutatott egy-két bravúrt,
Vincze pedig jó ütemû kilépéseivel vetette
észre magát.
A vasárnapi teljesítményünk olyan volt,
mint az egész tavasz: ötlettelenül, szenved-
ve futballoztunk. De legalább elmondhat-
juk, hogy Sárosd nem miattunk esett ki.
Az átigazolási idõszak kezdete elõtt már
elkezdtünk tárgyalni több játékossal, akik-
rõl elmondható, hogy az elõre játékunkat
fogják erõsíteni. Egyelõre úgy tûnik, min-
denki marad. 4-5 játékossal vagyunk tár-
gyalásban, akik mindegyike erõsítés lesz,
így kijelenthetõ, hogy a következõ bajnok-
ságban csak a dobogó az elfogadható ered-
mény.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós–Sárosd 0-3

Ifjúsági csapatunk 0-3 arányban maradt
alul, mellyel elveszítették hazai veretlen-
ségüket, de mentségükre legyen mondva:
szinte csak serdülõkorú játékos játszott.

Szabó Béla

A Femol-csoport
eredményei

Rácalmás–Nagyvenyim 3-1 (0-1)

Gólszerzõk: Antal, Gál, Munkácsi, illetve
Varga. Ifjúsági mérkõzés: 2-4.

Szabadegyháza–Sárbogárd 3-3 (2-1)

Gólszerzõk: Balló, Vida, Jónás, illetve
Bognár, Bõhm, Vizi (öngól). Ifjúsági mér-
kõzés: 6-2.

Mezõfalva–Pusztaszabolcs 5-2 (3-0)

Gólszerzõk: Szepesi (2), Tórizs (2), Tauz,
illetve Németh, Kovács. Ifjúsági mérkõzés:
12-1.

Iváncsa–Mezõszilas 8-0 (4-0)

Gólszerzõk: Kovács Z. (3), Kovács Zs., Si-
mon, Kõvári, Rakvács, Éliás. Ifjúsági mér-
kõzés: 4-0.

LMSK–Aba-Sárvíz 2-4 (2-2)

Gólszerzõk: Csizmadia, Hornyák, illetve
Fülöp (2), Gyuricza V., Gyuricza K. Kiál-
lítva: Rohonczi (LMSK). Ifjúsági mérkõ-
zés: 2-5.

Cece–Enying 0-1 (0-1)

Gólszerzõ: Müller. Ifjúsági mérkõzés: 3-2.
Seregélyes SE–Adony 4-1 (2-0)

Gólszerzõk: Ladányi, Tömör (2), Tóth, il-
letve Reichardt. Ifjúsági mérkõzés: 10-0.

Dég–Adony 2-5 (0-4)

Gólszerzõk: Horváth, Talkovics, illetve
Müller (2), Tamon (2), Lelkes. Ifjúsági
mérkõzés: 3-1.

A Femol-csoport végeredménye
1. Iváncsa 30 26 1 3 106-15 79
2. Szabadegyháza 30 24 2 4 105-41 74
3. Adony 30 19 7 4 80-40 64
4. Aba-Sárvíz 30 18 4 8 85-37 58
5. Mezõfalva 30 16 2 12 79-53 50
6. Sárbogárd 30 14 7 9 58-43 49
7. Pusztaszabolcs 30 12 69 12 60-69 42
8. Seregélyes 30 13 2 15 74-60 41
9. Mezõszilas 30 11 4 15 42-79 37
10. Lajoskomárom 30 10 5 15 69-81 35
11. Cece 30 8 7 15 41-68 31
12. Rácalmás 30 8 5 17 44-83 29
13. Enying 30 7 8 15 53-79 29
14. Dég 30 9 1 20 42-80 28
15. LMSK 30 7 4 19 47-87 25
16. Nagyvenyim 30 4 1 25 45-115 12

A Roneko-csoport végeredménye
1. Pálhalma 30 25 3 2 104-18 78
2. Bicske 30 20 6 4 68-23 66
3. Csákvár 30 21 2 7 88-36 65
4. Velence 30 18 6 6 77-31 60
5. Martonvásár 30 16 8 6 66-28 56
6. Sárszentmiklós 30 14 6 10 50-46 48
7. Kisláng 30 14 4 12 58-45 46
8. Kápolnásnyék 30 10 11 9 43-56 41
9. Maroshegy 30 10 3 17 41-76 33
10. Baracs 30 8 8 14 45-44 32
11. Pákozd 30 9 1 20 36-71 28
12. Bakonycsernye 30 8 4 18 27-60 28
13. Káloz 30 8 3 19 39-85 27
14. Pusztavám 30 7 4 19 26-59 25
15. Sárosd 30 7 3 20 28-59 24
16. Polgárdi 30 4 8 18 28-87 20

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2010. június 8-ai ülé-
sén elfogadta a 21/2010. (VI. 11.) ön-
kormányzati rendeletet az önkormány-
zat 2010. évi költségvetésérõl szóló
3/2010. (III. 15.) önkormányzati rende-
let módosításáról.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Köszönetnyilvánítás
Az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért
Egyesület nevében szeretnék köszöne-
tet mondani MINDENKINEK, aki a
pusztaegresi juniálissal egybekötött
gyermeknapi rendezvény sikeres lebo-
nyolításában segítõ munkájával, süte-
ménykészítéssel, palacsintasütéssel,
hintóztatással és bármilyen jellegû tá-
mogatással hozzájárult.

Magyar Zoltán elnök
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Hittanos tanévzáró
A múlt hét végén, szombaton hittanos év-
záró rendezvényre került sor a sárszent-
miklósi katolikus plébánián. Mintegy ki-
lencven hittanos gyermek gyûlt össze hit-
oktatóik hívására a környékbeli egyház-

községekbõl. A nap elején imádságban ad-
tak hálát az elmúlt tanév kegyelmeiért,
majd nagy játék következett a tornaterem-
ben és a templomkertben. A gyerekek sor-
versenyeken és fociban is kipróbálhatták
magukat Balázs Sándorné szervezésével.
Késõbb arcfestés, kézmûvesség, kártyajá-
tékok, lovaglási lehetõség várták a résztve-
võket, hála a hitoktatóknak, segítõiknek és
a szülõknek, valamint Iván Viktornak, aki
a pacit hozta. Ebédre paprikás krumplit
fõztek a miklósi karitászos asszonyok, dél-

után pedig jégkrémmel koronázták meg a
szervezõk a napot.
E napot a katolikus egyháznak és a Sár-
szentmiklósi Katolikus Megújulásért Ala-
pítványnak köszönhetjük. Szeretettel kö-

szönik a szervezõk Domján Tibor segítsé-
gét, valamint a Szent Miklós Karitász Cso-
port tagjainak áldozatos munkáját!

Varga László hitoktató

A református kórus évzáró koncertje
A sárbogárdi református gyülekezet ének-
kara, Jákob Zoltán vezetésével vasárnap
tartotta évzáró koncertjét az alapi refor-
mátus templomban. A barátságos helyszín
még meghittebbé tette az eseményt.
Egy spirituáléval vette kezdetét a mûsor,
majd Szabó Julianna lelkipásztor köszöntõ
szavait és imádságát követõen a 234. dicsé-
retet énekelték el az egybegyûltek Mészá-
ros Edit és Mészáros Katalin furulya-, va-
lamint Stefán Nimród orgonakíséretével.
Kaszáné Szászi Edit mutatta be röviden az
énekkart, majd Claude Goudimel 89. genfi
zsoltára csendült fel. Nagyon megkapó
dallamokat válogatott repertoárjába a kó-
rus – Martin Schneider: Hála, George
Stebbins: Ó, jöjj az élet vizéhez, K. Wil-
lard–Pátkai Imre: A szívemet átadom én,
Ismeretlen szerzõ–David Peacock: Halle-
luja.
A mûsor közben a kórus három tagja: Bod-
nár Tamás, Varga Kornél és Stefán Nim-
ród tettek bizonyságot hitükrõl, s meséltek
nyíltan arról, hogyan szólította meg õket és
kíséri útjukon Isten.
Olyan alkotásokat is hallhattunk, melyek
egyházi ünnepekhez (húsvét, pünkösd)

kötõdnek, ám nem csak ezen alkalmakkor
énekelhetõk. Melchior Vulpius „Dicsõség
néked, Istenünk”, Daniel–Iverson–Rezes-
sy László „Isten élõ Lelke, jöjj” címû mûve
szólalt meg, amit Stefán Nimród vezé-
nyelt, majd P. W. Cutts–Pátkai Imre
„Ahogy gerle – Szólít dallam” címû szerze-
ménye következett. Végezetül Andraé

Croch–Klaus Heizmann „Jézus visszajön”
címû darabja hangzott fel.

A 198. dicsérettel és áldással ért véget a
koncert. Jákob Zoltán év közbeni munkál-
kodását egy kis meglepetéssel köszönték
meg a kórus tagjai.

Hargitai Kiss Virág
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Sajtpuffancs
Hozzávalók: 2,5 dl tej, 8 dkg margarin, 16 dkg liszt, 3 tojás, 12 dkg
sajt, 1 tojássárgája, só, 1 evõkanál olaj.
A tejet a margarinnal meg egy csipet sóval felforraljuk, és lassan,
állandóan kevergetve szórjuk bele a lisztet. Addig hagyjuk a tûzön
– állandóan keverve –, amíg a tészta az edény falától el nem válik.
Akkor kihûtjük, és egyenként belekeverünk két egész tojást, és a
harmadik tojás fehérjét. Fakanállal alaposan kidolgozzuk, bele-
reszeljük a sajtot, és egy sütõpapírral kibélelt tepsibe vizes kézzel
formázott diónyi gömböket rakunk. (Ne rakjuk a tésztákat egy-
máshoz közel, mert sütés közben megnõnek!) A harmadik tojás
sárgájával megkenjük, forró sütõbe tesszük, de a tüzet sütés
közben – anélkül, hogy a sütõt kinyitnánk – mérsékeljük, és a kis
fánkokat aranysárgára sütjük.

Sonkás kocka besamellel átsütve
Hozzávalók: 1 dl tej, 5 dkg liszt, 1/4 fej hagyma finomra vágva, 5
dkg vaj, 25 dkg kockatészta, 3 tojás, 15 dkg sonka, 2 evõkanál sajt,
4 evõkanál tejföl, 1 evõkanál zsemlemorzsa a formához, só, bors,
õrölt szerecsendió.
A tésztát nem túl puhára fõzzük. Közben a sonkát kis kockákra
vágjuk, a sajtot lereszeljük. A hagymát kissé megfuttatjuk a vajon,
megszórjuk a liszttel, kicsit pirítjuk, aztán állandóan, habverõvel
kevergetve beleöntjük a hideg tejet, megforraljuk, lehúzzuk a tûz-
rõl. A tojások sárgáját a tejföllel a besamelmártásba keverjük, a
sajtot a sonkával együtt szintén beledolgozzuk, sóval, borssal, sze-
recsendióval fûszerezzük, majd a tésztát is beleforgatjuk. A tojás-
fehérjébõl kemény habot verünk, óvatosan ezt is beleforgatjuk a
masszába. Az egészet egy kivajazott, zsemlemorzsával megszórt,
tûzálló tálba simítjuk. Készre sütjük kb.30 perc alatt. Füstölt
sonkát és sonkás felvágottat is tehetünk bele, hogy húsosabb
legyen.

Epres habos metélt hidegen
Hozzávalók: 20 dkg cérnametélt, 25 dkg eper, 2 dl tejszín, 4 dkg
vaj, 1 dl tej, 1 csapott evõkanál zselatinpor, 12-15 dkg porcukor,
só.
A cérnametéltet forrásban lévõ sós vízben megfõzzük, majd le-

szûrjük, és az olvasztott vajra szedjük. Jól összekeverem. A meg-
mosott epret kicsumázzuk, apróra vágjuk. A tejszínbõl kemény
habot verünk, kevés porcukorral ízesítjük, és az eperrel óvatosan
összekeverjük. A zselatint kevés tejben megáztatjuk, langyosra
melegítjük, közben állandóan kevergetjük. Ha teljesen feloldó-
dott, akkor langyosra hûtjük, hozzáadjuk az epres habhoz. Végül
az egészet óvatosan átforgatjuk a vajas tésztával. Kis formákba si-
mítva elosztjuk, majd alufóliával, vagy folpackkal befedve a hûtõ-
szekrényben egy napig hûtjük. Tálalás elõtt a formából kiborítjuk,
és kevés tejszínhabbal megspriccelve kínáljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás
A következõ napokban folytatódik a megle-
hetõsen változékony napok sorozata. Sokfe-
lé várható záporesõ, zivatar, és folyamato-
san visszaesik a hõmérséklet. A hétvégén
és hétfõn is változékony, egyre hûvösebb
idõjárásra számíthatunk. Ciklonális hatások
irányítják ekkor Közép-Európa idõjárását,
melynek hátoldalán hideg, elõoldalán enyhe
levegõ áramlik a térség fölé. Ezek az esemé-
nyek kedvezõ feltételt biztosítanak a csapa-
dékos, hûvös és szeles idõjárásnak.

www.metnet.hu

Ráérek alkotni
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület a helyi nyugdíjasok alkotásaiból
rendezett kiállítást a régi tanácsházán lévõ múzeumszobákban.
A kiállítást június 14-én Juhász János polgármester nyitotta meg.
A sárbogárdi városi nyugdíjasklub éneklõ csoportja színesítette
mûsorával az eseményt. Székelyföldi népdalokat énekelt Bodoki
Betti, barátnõje, Halasi Nóri pedig verset mondott. Schönborn
Józsefné a nyugdíjasok imáját mondta el.

A kiállításon láthattuk ismét Szabóné Czuczai Zsuzsanna csuhé-
ból készült munkáit, gyöngyékszereit, babáit, gyermekjátékait,
Szabó Károlyné fehér hímzését, horgolt szélû piros hímzését,
Schönborn Józsefné hímzett terítõit, Arany Gáborné horgolt terí-

tõjét, Molnár Györgyné hímzéseit, Pap Béláné kalocsai hímzése-
it, babáit és gobelinjeit, Kovács Sándorné rongyszõnyegeit,
Schvacz Istvánné hímzéseit, köztük egy ajtót keretezõ függönyt,
Heidinger Károlyné hímzéseit, Lakatos Józsefné szironyos
hímzésû bõrmellényét és id. Hargitai Lajosné szakácskönyveit.
A bemutatott mûvek bizonyították a nyugdíjasok áradó alkotó-
kedvét. Mondják, hogy a nyugdíjasnak már bõven van ideje. Ezek

a tárgyak azt bizonyítják, hogy a
kötelességszerû munka alól felsza-
baduló idõt sokan fordítják alkotó
kedvük kiélésére.

Hargitai Lajos
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Almát szemétér
Élt Ajakon egy nagyon gazdag ember.
Egyetlen fia szép, derék ember vót. Ott vót
a kora, hogy megnõsítsék.
– Édesapám, ne házasítsatok – mondta a
fiú az apjának –, mert azt veszem el, akit
szeretek!
Vitte a keresztapja gazdag helyre, szegé-
nyebb helyre, szép jánhoz, csúnya jánhoz,
gazdagho, szegényhe, nem kellett neki
senki. Eljött az õsz, û maga mondta akkor
az édesapjának:
– No, édesapám, én már most megyek há-
zasodni.
– Jól van, fiam – mondta az apja –, mennyi
pénz kell, mennyi garast adjak?
– Nem kell nekem semmi, csak két szekér
alma meg a legfiatalabb szógád – mondta a
fiú. – De akármilyen menyasszonyt hozok,
szeressétek, mint gyermeketeket, mert ha
nem, elrejtem magamat.

Az édesapa belenyugodott. A fiú a két sze-
kér almáho még egy üres szekeret is kért,
aztán elköszönt az édesapjátul. Az édesap-
ja jó szívvel elbocsátotta, de veres zsebken-
dõjével a könnyeit törülte.
A fiú keresztülment hét falu határán, a he-
tedik falu végén megállott, a piac közepén
elkezdte árulni az almáját, ilyen szókkal:
– Almát szemétér, almát szemétér!
Szaladtak a gazdag jányok, hozták a sok
szemetet kosárokkal. Az ajaki legény min-
det jól megnézte, egy sem volt még eddig
kedvére való. Már az üres szekere szemét-
tel félig vót, a fél szekér alma elfogyott.
Ment tovább, elérte a nyolcadik falut, ott is
ilyen szavakkal kínálta almáját:
– Almát szemétér, almát szemétér!
Jöttek a jányok, ismét hozták a szemetet.
Az alma elfogyott, a szemét megszaporo-
dott. Esteledett befele. Nem akarta, hogy

ott töltse az éccakát, tovább indult. Megint
kiabálta:
– Almát szemétér, almát szemétér!
Elfogyott az alma, csak a másik szekérnek
az aljába vót még egy szép piros alma, a
legszebb valamennyi közt. Látja a fiú, hogy
a félsetétségben egy szégyenlõs kislány
jön, egy pici kosárral, de alig vót szemét a
kosarába. Látja, hogy megáll, és nem jön
közelebb. A legény végül megszólította:
– Gyere közelebb, ne szégyelld, hogy kevés
a szemeted, ezt keresem én.
Elhajtottak a jány szüleihez, nádfedeles kis
házikójukba. Mindenütt tisztaság vót,
bocskoros öreg jött a fiú elibe. A legény a
szívére ölelte, és a kisjányt megnyerte.
Másnap reggel a fiú szekérre pakolta a
jány kis szegénységét, és hazavitte meny-
asszonyát a szülõi házba, Ajakra.
Az ipája szívesen fogadta. Háromnapos
menyegzõt tartottak, és még ma is élnek,
ha meg nem haltak.

Kárpátaljai magyar népmese

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
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Június 19., 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 Delta 13.05 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 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 22.50 A ménesgazda
0.30 FIFA 2010 Labdarúgó-vb
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Slayers – A kis boszorkány
10.30 Játék 11.30 A dadus 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Daybreak –
Idõbe zárva 13.30 A dadus 14.00 Majomszeretet 14.50 Tengeri õrjárat 15.55 Az
ítélet eladó 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Dr. Dolittle 21.10 Halálos
fegyver 3. 23.30 Sade Márki játékai 2.00 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2-matiné 8.00 Nickelodeon kedvencek
10.00 Mókás állatvilág 10.30 Szurikáták udvarháza 11.00 Doktorológia Leslie
Nielsen módra 11.30 Két testõr 12.00 Babavilág 12.30 A láthatatlan ember
13.30 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.30 Rejtélyek kalandorai 15.30 Viva
Comet 2010 16.30 Trinity kórház 17.30 Knight Rider: Páratlan páros 18.30 Té-
nyek 19.05 Magellán 19.35 Az angyal 21.45 Conan, a barbár 2. – A pusztító
23.40 Rod Stewart-koncert 1.40 Ezo.tv 2.30 Kalandjárat 2.55 Teleshop 3.55
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 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 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Június 20., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 „Így szól az Úr!” 9.15 Katolikus krónika 9.40
Tanúságtevõk 10.05 Semmi szenvedés 10.20 A sokszínû vallás 10.30 Unitárius
magazin 10.55 Református ifjúsági mûsor 11.05 „Csodát termõ hit” 11.30 Az
utódok reménysége 12.00 Hírek 12.10 Sport7 12.35 Kell egy csapat 13.05 FIFA
2010 Labdarúgó-vb 18.05 Panoráma 18.35 Hogy volt!? – Extra 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.00 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 22.40 Kultúrház 23.35 Innová-
ció az emberért 0.00 Hírek 0.05 Sporthírek 0.15 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 2.15 TS
– Motorsport 2.45 Panoráma
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Játék 11.30
Menetrend 12.00 Híradó 12.10 Nagymenõk 13.05 Magyar autósport-magazin
13.20 Forma-1 magazin 13.45 A dadus 14.15 Divatdiktátorok 15.10 Õslények
kalandorai 16.15 A Poszeidon kaland 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Az utol-
só gyémántrablás 21.55 Fegyvernepper 0.20 Portré 0.55 A Mick Jagger-projekt
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2-matiné 8.20
Nickelodeon kedvencek 10.20 Mókás állatvilág 10.50 Nagy vagy! 11.45 Stahl
konyhája 12.15 Kalandjárat 12.50 Száguldó vipera 13.50 Hegylakó 14.50 Álom-
gyári feleség 15.50 Baywatch Hawaii 16.50 Padlógáz 2 18.30 Tények 19.00
Napló 20.05 Ovizsaru 22.10 Kettõs kockázat 0.10 A mások élete 2.30 Ezo.tv 3.20
Napló 4.10 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 „Az én ügyem” 9.05 Anyanyelve: magyar 10.04 Görög katolikus
szentliturgia 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 20.58 Zene 21.04 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Június 21., 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 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 14.30 Kung-fu 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.25 Mó-
nika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt

21.20 Hazudj, ha tudsz! 22.20 A rejtély 23.25 Poker After Dark 2009 0.20 Reflek-
tor 0.35 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 10.30 Teleshop 11.30 A nagy
kvízválasztó 13.15 Kvízió 14.45 Lessie 15.20 Capri – Az álmok szigete 16.30 Bû-
bájos boszorkák 17.35 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomo-
zó 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.25 Gyilkos számok 23.25
Különleges ügyosztály 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.40 A lángok martaléka
3.05 Magellán 3.30 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 Az evangélikus egyház fél-
órája 14.05 Kabaréklub 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért sza-
vak 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 22., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Szí-
nészpalánták 9.55 Srpski Ekran 10.25 Unser Bildschirm 10.55 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 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 14.20 Istenek fegyverzete 2.: Kondor hadmûvelet 16.25 Rubi,
az elbûvölõ szörnyeteg 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata
20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 A mentalista 22.20 A Grace klinika 23.20
XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Garázs-rock 1.50 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 10.35 Teleshop 11.35 Út a vadonba
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 Monk – Flúgos nyomozó 20.10 Aktív
20.45 Jóban-Rosszban 21.25 Zsákutca 23.35 A médium 0.35 Tények este 1.05
Ezo.tv 1.55 Kísértések 3.25 Babavilág 3.50 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 23., 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 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 kis hercegnõ 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Bará-
tok közt 21.20 Örök lányok 23.30 A Newton fiúk 1.50 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 10.40 Teleshop 11.40 Topmodell a ba-
rátnõm 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 Monk – Flúgos nyomozó
20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.25 Doktor House 22.25 Mercy angyalai
23.25 Szellemekkel suttogó 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.40 A sör szövetsége
3.05 Két testõr 3.30 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 19., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Futball: Cece–Enying (100’)
13.00 Lapszemle 15.00 Virágkiállítás (20’), Molnár László trombitamûvész
itthon (30’), A sárszentmiklósi hangszeresek évzárója (60’) 19.00 Lap-
szemle 20.00 Polgárõrtemetés Alsószentivánon (35’), Horgászverseny a
Benedek-tónál (10’), Pedagógusnap Sárbogárdon (60’)
Június 20., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Virágkiállítás (20’), Molnár
László trombitamûvész itthon (30’), A sárszentmiklósi hangszeresek évzá-
rója (60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Közmeghallgatás Sárbogárdon (75’)
19.00 Heti híradó 20.00 A Mészáros család (ism.)
Június 21., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Polgárõrtemetés
Alsószentivánon (35’), Horgászverseny a Benedek-tónál (10’), Pedagó-
gusnap Sárbogárdon (60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Futball: Cece–Enying
(100’) 19.00 Heti híradó 20.00 A sárbogárdi református énekkar évzárója
Alapon (60’), Nyugdíjasok kiállítása (20’)
Június 22., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 A Mészáros család (ism.)
13.00 Heti híradó 15.00 A sárbogárdi református énekkar évzárója Alapon
(60’), Nyugdíjasok kiállítása (20’) 19.00 Heti híradó 20.00 Cecei végzõsök
mûsora (ism. 45’), A Kossuth iskola bemutatója (ism. 45’), Dr. Kellner
Józsefné elõadása (ism. 60’)
Június 23., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Cecei végzõsök mûsora
(ism. 45’), A Kossuth iskola bemutatója (ism. 45’), Dr. Kellner Józsefné elõ-
adása (ism. 60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Mészöly-gála (ism. 90’),
Retrodiszkó (ism. 40’) 19.30 Lapszemle 20.00 Halország hírei (40’), Fut-
ball: Cece–S.bogárd (ism. 100’)
Június 24., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Halország hírei (40’), Futball:
Cece–S.bogárd (ism. 100’) 13.00 Lapszemle 15.00 Cecei végzõsök mûso-
ra (ism. 45’), A Kossuth iskola bemutatója (ism. 45’), Dr. Kellner Józsefné
elõadása (ism. 60’) 19.00 Lapszemle 20.00 A Mészáros család (ism.)
Június 25. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Mészöly-gála (ism. 90’),
Retrodiszkó (ism. 40’) 13.00 Lapszemle 15.00 A Mészáros család (ism.)
19.00 Lapszemle 20.00 Cecei végzõsök mûsora (ism. 45’), A Kossuth isko-
la bemutatója (ism. 45’), Dr. Kellner Józsefné elõadása (ism. 60’)

***
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 24., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Szí-
nészpalánták 10.00 Slovenski utrinki 10.30 Együtt 11.00 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 Sport-
hírek 20.00 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 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 Nyomoz az anyuci 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Bará-
tok közt 21.20 Hetedik érzék 23.20 Holtomiglan, holtodiglan 0.15 Helyszíni szem-
le 1.15 Reflektor 1.30 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 10.20 Teleshop 11.20 Õrizd meg a
hited! 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 Monk – Flúgos nyomozó
20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.25 Bumeráng 23.45 Painkiller Jane 0.45
Tények este 1.15 Ezo.tv 2.05 GSG 9 – Az elit kommandó 3.00 Segíts magadon!
3.25 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 13.24 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 20.24 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 25., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Szí-
nészpalánták 9.55 Körzeti magazinok 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 22.35 Péntek este 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.15
Memento 23.20 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 1.25 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 Dadacsata 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.25
Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 CSI: A helyszínelõk 22.20 Vámpírnaplók 23.25 Gyilkos elmék 0.20
Reflektor 0.35 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 Honey
13.15 Kvízió 14.45 Egy tini naplója 15.20 Capri – Az álmok szigete 16.30 Bûbájos
boszorkák 17.35 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó
20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.25 NCIS 22.25 Shark – Törvényszéki ra-
gadozó 23.25 Trauma 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.45 Kyle, a rejtélyes idegen
3.25 Alexandra pódium 3.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.05 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Vers 13.30 Az unitárius egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 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.
Redõnyök: 06 (30) 507 3344.
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)

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.

Raktározási gyakorlattal, élelmiszer- és ital isme-
rettel rendelkezõ raktáros munkatársat keresünk.
Önéletrajzot kérünk. Krencz Nagyker, Sárbogárd,
Ady E. út 50.

Akác- és egyéb kemény tûzifa eladó. 06 (30) 947
0899.

Tyúkeladás hétvégétõl, Mezõfalva, Ménesmajor.
350 Ft/db. 06 (30) 204 4675. (276927)

Ady-lakótelepen földszinti egyszobás, részben bú-
torozott lakás kiadó. Érdeklõdni: 06 (30) 465 7865.

Sárbogárdon a 63-as út mellett kis ház eladó rész-
letfizetési lehetõséggel. 06 (30) 434 1917. (276398)

Háromszobás, 80 m2-es, elsõ emeleti lakás eladó.
Érdeklõdni: 06 (30) 994 1332, 06 (20) 419 4940.

Árpád-lakótelepen I. emeleti másfél szobás lakás
eladó. 06 (30) 620 7924. (276896)

20 %-os akció a Csendes fagyizó melletti minõsé-
gi használtruha-üzletünkben. (276935)

Lakás kiadó. 06 (30) 3302 615.

Sárbogárdi sörözõbe nõi pultos és szakács mun-
katársakat felveszek. Jelentkezni: 06 (70) 628
5366. (276936)

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

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

Belterületi vizes árkok
helyreállításának GÉPI FÖLDMUNKÁIT

vállalom. 06 30 353 3042

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2010. június 19-én, szombaton.

POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági

bejelentések és
segítségkérések a

polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

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

Minden nap
8 órányi mûsor

Sárbogárd és környéke
eseményeirõl



Bogárd és Vidéke 2010. június 17. HIRDETÉS 19

Jöjjön el, és használja ki az elsõk között!

MEGÉRKEZETT NYÁRI MEGLEPETÉS-SOROZATUNK!
Ha Ön az elsõ 20 vásárlónk között van, meglepetés várja!

Most egyes HELYBEN GYÁRTOTT KÁRPITOS BÚTORAINKAT EXTRA engedménnyel vásárolhatja meg.
Bútorát szivacsos, rugós és egyedi méretben is elkészítjük Önnek

a tetszõlegesen kiválasztott bútorszövetbõl.

Továbbá SZEKRÉNYEK, KIS BÚTOROK, ÉTKEZÕK és KONYHABÚTOROK nagy választékban.

„Hogy Ön kényelmesen élvezhesse a nyarat!”

Hintaágy most bevezetõ áron:
26.900 Ft/db

Háromszemélyes, vastag párnázattal, napfényvédelem, 2 db ajándék kispárnával.
Akciónk 2010. június 30-ig érvényes a készlet erejéig.

Handa Csaba,
az Ön bútorosa

FAIR BÚTORHÁZ — Sárbogárd, Köztársaság út 93.
06 20 545 1958, 06 20 9826 630. E-mail: fairkft@tolna.net

160x200x90 cm

akiknek szakmájuk
a bútorgyártás

FAIR BÚTORHÁZ

Szirén-sarokSzirén-sarok

65.200 Ft65.200 Ft
-15 %-15 %

Claudia 3+2+1Claudia 3+2+1

124.900 Ft124.900 Ft
-20 %-20 %

Winky kanapéWinky kanapé

48.000 Ft48.000 Ft
-15 %-15 %
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JOGOSÍTVÁNYT AKÁR
PÉNZÉRT, VAGY OLCSÓ

TANFOLYAMON
Hamis ígéretekkel csábítják a jogosítványra vágyókat az olcsó,
50-60 ezer forintos tanfolyamokkal az autós iskolák. Végül azon-
ban a beígért tanfolyami díjak két-háromszorosát is megfizetik a
hallgatók, mire valóban B kategóriás jogosítványukhoz jutnak.
Az elharapódzott megtévesztés ellenszere lehetne az etikai kó-
dex. A jármûvezetõi képzésért felelõs érdekvédelmi szervezet
képviselõje úgy fogalmazott: évek óta tervezik az etikai kódex be-
vezetését, ahhoz azonban egyetértésre volna szükség a szakmá-
ban.
Mindenki tájékozódjon tehát körültekintõen, mielõtt beiratkozik
egy tanfolyamra, és kössön szerzõdést az iskolával!

Forrás: FMH 2010. 03. 20.

Sárszentmiklóson

GRÁCZER IMRÉNÉ
TAKÁCS MÁRIÁT

84. születésnapja

alkalmából
sok szeretettel köszönti:

lánya, Marika,
veje, Lajos,
unokái: Attila,
Csaba és felesége, Szilvia,
Lajos és Nóra

Gondolkodjunk!
Ha a kóbor információk nem csalnak, ok-
tóber 3-án – még talán Sárbogárdon is –
helyi választások lesznek. Addigra kivétel
nélkül mindenkinek kötelezõ lesz kioko-
sodni, hogy a mostani helyzetbõl hogyan
tudunk kikecmeregni.
Megígérem, hogy segíteni fogok, mert a
könyvemnek addig szinte biztos, hogy nem
érek a végére, ez már látszik. (A meg-
könnyebbülés sziklájának hangos zörejét
hallom, ahogy legördül egyesek szívérõl.)
Sajnos állandó „idõzavarban” vagyok, pe-
dig nem is vagyok nyugdíjas – ezt nem bán-
tó szándékkal jegyeztem meg, hanem
látom a nyugdíjas barátaimon.
Természetesen jelentkezem a nemes fel-
adatra, hogy felhánytorgatom a közelmúl-
tat, mert az emberek többségének baj van
az emlékezetével. Kezdem az én emléke-
zetemmel, mert a barátaim között köztu-
domású, hogy 40 éves korom óta baj van a
névmemóriámmal; mindent tudok az ille-
tõrõl, az egész családja történetét isme-
rem, de a neve nem jut eszembe. Ezzel el-
lentétben képes vagyok teljesen feleslege-
sen számsorokat, idõpontokat évek után is
„bedobni”, de a gyengéim a nevek. Még én
sem lehetek tökéletes, mint ahogyan sze-
gény városvezetésünknek is talán vannak
gyenge pontjai. Már hallom lelki füleim-
mel: nem csak gyenge pontjai vannak?
Válaszom: pontjai vannak! Kinek-kinek
érdemei szerint! Egyeseknek – pillanatnyi-
lag – biztosnak vélt pontjai vannak.

Egyeseknek fekete pontjai vannak, mert
értelmi képességeik nem érik el egy kísér-
leti állat agyi kapacitását. Õk a választáson
feltétlenül indulni fognak, mert még nincs
olyan törvény, hogy a jelölteknek intelli-
genciatesztet kell kitölteni a választás
elõtt.
Megint másoknak értékes korrupciós
pontjai vannak. Ne legyen igazam, de pél-
dául az M6-os építésének vizsgálata el fog
érni hozzánk, városunk sokat tépázott
„hírnevét” öregbítve. Nem azért mondom,
de már az átadáskor megjósoltam: egye-
seknek abból remélhetõleg „szívás” lesz,
mert a dominóelv érvényesülni fog. A túl
sok pénz egy idõ után szüli a bajt, fõleg ak-
kor, ha valaki egyszer csak elveszíti a mér-
téket, nem érzi azt a pontot, amikor vissza
kell vonulnia.
Ha Sárbogárdról beszélünk, azt kell mon-
danom, boldogok a színtévesztõk (termé-
szetesen nekem ilyen jó ismerõsöm is van)
– nem tudják biztosan, ki melyik alakulat-
hoz, narancshoz, vagy piroshoz tartozik.
Nekik kötelezõ gondolkodni.
Ez nem egy országos választás lesz, itt hely-
ben a most még uralkodóknak kikiáltott és
úgy is viselkedõk értelmi képességeit, er-
kölcsi normáit, korrupciós múltját kell
megítélni, pártoktól függetlenül, a város
boldogulása miatt. Számítanak ebben az
esetben a pártok? Nekem nem igazán. Jó
ember, rossz ember – nekünk kell választa-
ni.

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Bogárdi vágta

A 26 éves, sárszentmiklósi Iván Viktor
képviselte Sárbogárdot a Nemzeti Vágta
bácsalmási elõfutamában 5 éves, Twilight
Stone nevû angol telivér lovával. Viktor
teljesen amatõrként indult, mindössze há-
romhetes felkészülés után; nem vett részt
versenyen azelõtt. Munkaadója, egy bács-
almási székhelyû, Mindszentpusztán lova-
kat tenyésztõ cég nevezte be õt.
Viktor a középiskola mellett a kaposvári
lovasakadémián tanult belovaglást és lóki-
képzést. Jelenleg lovászként, lóápolóként
dolgozik.
Gratulálunk, és további szép sikereket kí-
vánunk!

Hargitai Kiss Virág

Boldog születésnapot!
Június 5-én ünnepeltük Sárhatvanon Baki Pál 60. születésnap-
ját, melyen megjelent népes rokonsága. Itt szeretném megkö-
szönni, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, segítõ-
kész munkájukkal, szeretõ, köszöntõ szavaikkal. Köszönjük a
sok segítséget, amit tõlük kaptunk, hogy ilyen jóra sikeredett ez
a kis ünnepség. Szeretettel köszöntjük azokat, akik ezután
ünneplik születés- vagy névnapjukat.

Baki Pálné


