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Tele a Nádor
A

z a hír jutott el szerkesztõségünkbe, hogy a Nádor-csatorna
a zsilipnél lévõ hídon ömlik át, s emiatt lezárták a Pusztaegres felé vezetõ utat.

A helyszínre sietve kiderült, hogy az utat a miklósi vasútátjáró és
Örspuszta között valóban lezárták, de a Nádor nem lépte át a hidat. A csatorna egyelõre a híd alatt folyik el, igaz, épp csak annak
hasa alatt. Viszont a híd utáni tavak szintje olyannyira megemel-

kedett, hogy ottjártunkkor szinte csak a fû tartotta vissza. Volt,
ahol már egy részen elöntötte az utat, vagy kis patakokban csörgedezett rá az aszfaltra, s akkor még nem tetõzött az ár.
Volt, aki lovas kocsival, más terepjáróval ekkor még átmerészkedett a lezárt útszakaszon, de nem tudni, mit hoznak a következõ
napok, ezért egy ideig érdemesebb Cece, Sáregres, Sárkeresztúr,
Káloz felé kerülni.

Évzáró Miklóson
A Sárszentmiklósi Általános Iskolában szombaton
délelõtt tettek ünnepélyes pontot a 2009/2010-es
tanév végére, s egyúttal elbúcsúztatták a végzõs diákokat.
A szeszélyes idõjárásra tekintettel az intézmény
udvarán került sor az eseményre, ahová sok szülõ,
rokon jött el.
A körben felsorakozott osztályokból számos gyermek részesült elismerésben, könyvjutalomban az
év során elért tanulmányi eredményei, a sportban,
illetve kulturális téren elért sikerei érdemeként.
Nekik Horváth Ferencné igazgató adta át a jutalmakat, miután megosztotta a jelenlévõkkel az évzáróhoz kapcsolódó gondolatait.
Az ünnepség folytatásaként, stafétaként a 7. osztályosok átvették a ballagó osztályok tablóit, majd a
búcsúzók körbejárták még egyszer utoljára a tiszteletükre virágdíszbe öltözött folyosókat, tantermeket.
Hargitai Kiss Virág
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Árvíz, belvíz minden mennyiségben!
Pénteken újabb felhõszakadás tette próbára a sárbogárdiakat. A
szerkesztõség elõtti utcán vágtató folyóként rohant az ár lefelé,
elöntve az utca végén lévõ házakat. A Baross utcában is megjelent
a tûzoltóautó. Ennek azonban rövidesen egy másik helyszínen
akadt dolga.

A Kossuth utcán

A tiszti lakótelep sarkára hívták õket, ahol egy hatalmas fa dõlt ki.
Óriási csattanással zuhant az útra, ahol éppen egy lovas kocsi haladt el. Csak néhány centin múlt, hogy nem a kocsira zuhant a fa, s
nem lett emberhalál. A fa összetörte a túloldali ház beton kerítésoszlopát, koronája pedig a házat borította be. A tûzoltók több
órán át darabolták a fát, mire fel tudták szabadítani az utat. Döbbenetes látványt nyújtott az emberes méretû, fekvõ fatörzs és a
földbõl kifordult, ég felé meredõ, hatalmas gyökérzet. A környékrõl összesereglettek az emberek.

A Tinódi utcán ismét szökõkutak törtek föl az aknafedeleken. Az
utca végén többen aggódva néztük, hogy rohan le harsogva a víz
az egyetlen vasút alatti átereszen. 1999-ben ez az áteresz fogta
meg a lezúduló vizet, s emiatt lett árvíz, s ment tönkre több ház is
ebben a városrészben. És még hátra van a feketeleves! Akkor is
júliusban jött az igazi katasztrófa. Akkor már hiába gázolta a vizet
gumicsizmában az akkori polgármester. Mit ér esõ után a gumicsizma?
A Tompa Mihály utcán is tele vannak az árkok és a kertek is. Több
háznak az alapjáig emelkedett az ár. Itt folyna a kertekben a keleti
városrész vizét levezetõ keleti csatorna. Az árokban derékig érõ
fû viszont lassítja a víz folyását.

Sávoly köz
A szomszédos utca egyik lakója hívott, hogy nézzem meg, micsoda kárt csinált náluk is a víz. Ezt az utcát is annak idején nagy dínomdánommal, csapra ütött söröshordóval avatták föl úgy hat évvel ezelõtt, s akkor nagy hangon ígérték, hogy megcsinálják az utca csapadékvíz-elvezetését is. Az utca végén ott van a befogadó
csatorna, de máig nem építették ki a dombos utca vizét elvezetõ,
pár méternyi árkot az utca végén. Ezért az úttesten lezúduló víz
mind a sarkon lévõ ház kertjébe folyik. Most ott egy tó áll már, a
víz betört a melléképületbe, s a lakóház alapját is fölvette már.

A Kereszt utca keresztje
Nem ez a hely az egyetlen, ami a nyolc éve folyó, látványos kampány-útépítések átkának terhét cipeli. Korábbi lapszámunkban
beszámoltam már a Kereszt utcaiak folyamatos kálváriájáról. Ott
is megépítették az aszfaltozott utat, ami persze megemelte az utca
szintjét, mert arra már nem fordítottak gondot, hogy fölszedjék az
évek alatt ide töltögetett törmeléket, salakot, s legyen az utcában
árok is, ami képes elvezetni innen a vizet. Csak annyit tettek, hogy
egy tolólappal kiegyenlítették, és ráaszfaltoztak. Most az utcában
már nemcsak a kertekben áll a víz, de a melléképületekben, kazánházakban is, és fölnedvesedett a házak alapja, ami miatt elrothad a parketta, tönkremennek a bútorok. Minõsíthetetlen, hogy a
polgármester ezzel kapcsolatban azt nyilatkozza a megyei sajtónak, hogy a magáningatlanokon lévõ víz addig nem önkormányzati probléma, amíg nem veszélyeztet lakóingatlant. De mit kezd
akkor, ha már a házban lesz a víz? Ad homokzsákot a védekezésre, amikor már egy élet munkája tönkrement?

Gumicsizmásan...
Ugyanez a probléma a Vezér utcában is, ahol hiába jelent meg
színpadiasan a polgármester gumicsizmában, csak sóhajtozhatott
a víz láttán.

Az Ifjúság utcán követem a csatorna vonalát. Itt is több telket elöntött már az ár. Egy autó az út mellett tengelyig áll a vízben.
A Nagy Lajos utcán az utcabeliek ott dolgoztak Kõkutiék házánál.
Itt már homokzsákokkal védték a lakást, ahová betört a hirtelen
jött áradat. Most ismét egy tóvá vált az utca. A Tinódi utca kertjei
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is egy nagy tóvá változtak megint. S a víz egyre csak emelkedett,
közelítve elõször csak a melléképületeket, aztán már a házakat is.
A zárt elvezetõ árok nem tudta befogadni a vizet. A polgármester
itt is megjelent gumicsizmában, aztán elment. Megnyugodott azzal, hogy adott homokzsákot, a lakosság meg tegyen, amit tud, a
többi nem az õ dolga és felelõssége.
Hát, dehogynem! Az idei költségvetésben ott van a pénz újabb
kampányutak építésére. Azt most azonnal át kellene csoportosítani az árvízi védekezésre, megépíteni az ingatlanok elöntésének
megelõzését szolgáló árkokat, felszedni a rosszul lerakott átereszeket a városban, vásárolni megfelelõ méretû hídgyûrûket, s azokat megfelelõ szintre elhelyezni. Ahol pedig szükséges, hatósági
eszközzel is kikényszeríteni, hogy az illegálisan feltöltött magáningatlanokon elfolyhasson az a víz, ami mások létét veszélyezteti!
Ha pedig ráépítettek garázst, melléképületet egy árokra, ha másképp nem lehetséges, annak elbontásával is biztosítani kell a víz
elfolyását. Ehhez az eszközhöz nemcsak akkor lehet nyúlni, ha valakin bosszút kell állni, hanem sokkal inkább akkor, amikor
valóban mások, utcák, netán egy egész városrész biztonsága forog
veszélyben.

Az Ifjúsági parkban
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Vizes vasárnap Körtvélyesen
Felsõkörtvélyes sem úszta meg az égszakadást, földindulást. A
63-as út melletti, mélyebben fekvõ ingatlanok váratlan áldásban
részesültek. Volt, ahol „csak” a ház elõtti járdát nyaldosta a víz,
volt, ahol az épület talapzatát, s elöntötte az egész udvart.

A lakók közös erõvel igyekeztek szabad utat engedni a víznek az
árok felé. Csatlakozott hozzájuk Baranyák István polgármester és
több sárszentágotai is. Szivattyúkat hoztak, s a fõúton keresztül a
másik oldalra engedték a vizet, ahol már amúgy is tó van a szántóföld helyén. Ahol kellett, kiszedték az átereszt, vagy mélyítettek
az árkon.

A háromnapos rendezvényen, a Sárbogárdi Napokon a sátrak egy része is vízben állt. De volt a nép hülyítésére ingyen ebéd és ingyen
sör vasárnap. Az már inkább
tragikomédiába illõ, hogy a
kampánysört a polgármester csapolta, s széles mosollyal osztotta az istenadta
népnek. Azt nem láttam,

hogy itt volt-e a lábán gumicsizma. Stílusosan halacskás pólót vett
magára. Talán ezzel akarta jelezni, hogy „Ide figyeljetek, pupákok! Igyátok a sört, amíg lehet, mert aztán úsztok, mint a halak!”
A kijáratnál Nedoba Karcsi jó példával elöl járva itta a kampánysört, s nézte, hogy esik az esõ, miközben Szentendrey Klári néni a
sörsátor színpadán énekelte: „Árad a Duna vize...” – de vajon
elfolyik-e majd a Fekete-tengerbe?
Ahogy szállt le az este vasárnap, egyre félelmetesebb érzést keltett a mind erõsebben zuhogó esõ. Vajon mire ébredünk reggel?
Mennyi esik még, meddig esik még, s magunkon, szomszédjainkon kívül másra számíthatunk-e a bajban?
Közben az Ifjúsági parkból hallatszó tûzijáték robbanásainak zaja
remegtette meg az ablakokat. Hát, azokra biztosan nem számíthatunk, akik most árvízi védekezés helyett a nép vakítására szolgáló tûzijátékra, ingyen ebédre, ingyen sörre, ingyen mûsorra,
ingyen kampányra szórják a közpénzt.
Mikor lesz ennek a városnak olyan vezetése, amelyik az önfényezés helyett valóban azt teszi, amire esküt tett: hogy minden tudásával a közösség érdekét szolgálja?

Körtvélyesen is az okozza a problémát, ami a legtöbb helyen: a
rendezetlen árkok falun belül és kívül. A 63-as út melletti árok
rendszeres (!) karbantartása a Közútkezelõ feladata lenne. De
most is csak annyit tettek, hogy kiraktak néhány jelzõtáblát, miután a lakók már gondoskodtak a fél útpálya megfelelõ lezárásáról
és a mentõmunkát megcsinálták az illetékes hatóság helyett.
Az önkormányzat kezelésébe tartozó árokrész is eléggé gazos, nádas, nem beszélve a MÁV-hoz tartozó árokról, ami már nem is
látszik a növényzettõl. Az elárasztott földeknek azért van, aki
örül: a kacsák, akik vígan lubickolnak a kellemes vízben.
No, és a határban lévõ földekrõl se feledkezzünk meg, ahol
megint csak gondozatlanok az árkok, sõt, egyesek a nagyobb termés reményében beszántották azokat, nem gondolva arra, hogy
azok az õ földjükrõl is elvezetnék a vizet. Emiatt a Körtvélyes határában, a 63-as út és a vasút alatt átmenõ nagy árok is tele van …
hát, emiatt sem tud elfolyni a faluból a víz.
Baranyák István hozzátette: az sem mellékes szempont, hogy az
építési hatóság belvíz által veszélyeztetett területre is adott ki építési engedélyt.
A polgármester ígéretet tett arra, hogy az ágotai önkormányzat
rendbe teszi az árkokat, ott is, ahol más felelõssége lenne. Valamint ezúton is köszönetet mond a lakosságnak a gyors intézkedésért, a közös összefogásért a bajban.

Hargitai Lajos
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A Sárbogárdi Rendõrkapitányság tájékoztatója
az árvízi helyzetben történt intézkedésekrõl
Az elmúlt hetek esõzései súlyos problémákat és
károkat okoztak az Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területén élõ polgároknak. A
kapitányság folyamatos rendõri jelenléttel próbálta segíteni az esõzések során keletkezett
problémákat.
2010. május 18-án Sárkeresztúr, Sárosd, Káloz
településeken az esõzés következtében néhány
lakónak el kellett hagynia otthonát. A települések önkormányzatai építési szakembereket vontak be a károk felmérésére, és vizsgálatuk során
mérlegelték, hogy a megrongálódott házakba
visszatérhetnek-e lakóik.
2010. május 30-án Igar–Vám településen az
esõzésnek köszönthetõen a helyi belvíz okozott
hatalmas problémát. A település Kossuth utcáját méteres víz zárta el. Az utca lakóit csónakokon mentették ki kollégáink, valamint a tûzoltók,
polgárõrök, katasztrófa-védelmisek és mindenki, aki élt és mozogott a településen.
2010. június 4-én Sárbogárd–Rétszilas településen az ott lakók védekezési munkálatokat végeztek a belvíz miatt. Két lakóháznál homokzsákok
kihelyezésére került sor. A munkálatok során a
rétszilasi vasútállomásra vezetõ úton 20 méter
hosszú, 0-10 cm mélységû vízátfolyást észleltek, mely az árok telítettségébõl adódóan folyt az
úttestre. A vasútállomáson élõ családokat nem
veszélyeztette.
2010. június 16-án Igar–Vámszõlõhegy belterületén a hajnalban lehulló esõ ismét elárasztotta a
falu egy részét, valamint vízátfolyásokat képzett
és sarat hordott az útra. 24 ingatlanból 9 lakóház
kertjét, környezetét, illetve 1 lakóház mélygará-

VÍZÁTFOLYÁS
MIATTI
ÚTLEZÁRÁSOK
Az útpályára zúdult nagy mennyiségû csapadék miatt július 23-án reggel le kellett zárni a
Sárbogárdot Nagyhörcsökkel összekötõ
6305-ös számú utat. A lezárást táblák jelzik.
Kerülni Káloz, Sárkeresztúr felé lehet.
Továbbra is zárva van a Sárbogárdot
Örspusztával összekötõ 6306-os számú út,
aminek lezárásáról – ugyancsak vízátfolyások miatt – még kedden délután döntöttek a
szakemberek. Itt Sáregres és Cece felé célszerû kerülni.
Vezessenek óvatosan!

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

zsát öntötte el a víz. Volt olyan lakó, aki a 2010.
május 30-án történt esõzés miatt még nem tért
vissza a házába.
A lakók rokonaiknál, ismerõseiknél találtak menedékre.
Ugyanezen idõben Igar–Vám településre 2 járõrt, a 64-es fõútra szintén 2 járõrt vezényeltek
helyszíni tájékozódás, forgalomirányítás, forgalomlassítás és az útállapotok felmérése végett.
Igar–Vámszõlõhegyre érkeztek a kapitányság
osztályvezetõi, valamint 8 fõ a közterületi állományból. Az esõvíz közvetlenül nem veszélyeztette a lakóházakat, azonban megrongálta a Petõfi u. útburkolatát.
A rendezõdni látszó helyzetet követõen 2 járõr
továbbra is a településen teljesített szolgálatot.
2010. június 18-án értesítést kapott kapitányságunk, hogy Igar–Vámot és Igar–Vámszõlõhegyet ismét elöntötte a víz. A bejelentést követõen 2 kmb és 1 járõr Igar–Vámszõlõhegyre, illetve
2 kmb és egy hallgató Igar–Vám területére lett
küldve. A helyszínre érkeztek a katasztrófavédelem szakemberei is. A településeken folyamatosan emelkedett a vízszint, csónakról is gondoskodtak, azonban a szerencsének köszönhetõen
kitelepítésre nem került sor.
Ugyanezen napon Cece településen munkagéppel ideiglenes gát került kialakításra a Hunyadi
utcán lefolyó csapadékvíz szabályozására. A
szabályozás következtében az esõvíz a Viola köz
alatt található ingatlan udvarába folyt, így a kapubejáró homokzsákokkal került biztosításra. A
kialakított gátnál 2 kmb és 1 hallgató teljesített
szolgálatot.

KÉK HÍREK
Kamionfülkére fájt a foguk
Székesfehérvár határában, a 8-as fõút mellett
található benzinkút mögött mintegy két hete õrizetlenül parkol egy kamion. A szlovák felségjelzésû jármûvet még a rendõrök állíttatták le, mert
AETR-szabályt szegett vele a sofõr. A szlovák
férfi forgalmi engedélyét elvették, és mivel a rá
kiszabott bírságot nem tudta befizetni, ezért azt
nem kapta vissza, így a kamiont nem használhatta. Arról már korábban intézkedett, hogy rakományát más továbbszállítsa, a fülke viszont
lezárásra került.
Az õrizetlenül hagyott vontatóról az elmúlt napok
folyamán több alkatrészt is leszereltek ismeretlenek. Június 16-án este azonban három fiatal
úgy gondolta: az egész fülkét elviszik.
A sárbogárdi fiatalok egy trélerrel közelítették
meg jó ideje kiszemelt „jármûvüket”, azonban
pechjükre egy állampolgári bejelentést követõen tervüket a rendõrök meghiúsították.
A járõrök elfogták a 24, a 21, illetve a 17 éves fiatalokat, majd elõállították õket a Székesfehérvári

Igar–Vám településen visszatérõ jelleggel közbiztonsági ellenõrzés történt, és a víz szintjét is
figyelemmel kísértük. Kitelepítésre nem került
sor.
2010. június 18-án éjszaka Igar község polgármestere kérte a rendõrség, a katasztrófavédelem, a tûzoltóság segítségét, mert Igar–Vámot
és Igar–Vámszõlõhegyet ismét elöntötte a víz.
Kollégáink ismét csónakokkal kezdték el menteni a települések lakóit. Összesen 12 fõ hagyta el
ingatlanja területét, további 8 ingatlanban 18 fõ
saját felelõsségére bent maradt.
Mindeközben Igar településen a külterületekrõl
betörõ vizet a tûzoltóság munkatársai szivattyúkkal próbálták meg irányítani, eredménytelenül.
Az Igar–Vám és Igar–Vámszõlõhegy közötti útszakasz, a 64-es út és Ozora közötti útszakasz
vízátfolyások, sár és kõhordalék miatt részleges
lezárásra került. Az Állami Közútkezelõ Kht.
tolólapos markolót tudott irányítani az érintett
útszakasz megtisztítására.
Eközben Sáregres településen az Erkel F. utcában térdig ért a víz, több ingatlant is veszélyeztetett.
Köszönetünket fejezzük ki minden kollégának,
tûzoltónak, katasztrófavédelmi szakembernek,
polgárõrnek, helyi lakosnak, valamint az Aranyponty Halászati Zrt.-nek az árvíz során kapott
csónakért és gumiruhákért!
Méhes Dóra r.zls., Sárbogárdi
Rendõrkapitányság, bûnmegelõzési elõadó

Rendõrkapitányságra, ahol lopás elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki õket.
Június 16-án az éjszakai órákban jött bejelentés
a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, hogy az
egyik sárkeresztúri presszó elõtt verekedés van.
A rendõrök mind a két verekedõ férfit – akik
mindegyike könnyen sérült az adok-kapok során
– elõállították a kapitányságra, ahol garázdaság
elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki
õket.

Csellengõ fiatalok rendõrkézen
Két csellengõ fiatal került rendõrkézre július
22-én, kedden. Dunaújvárosban, a Liszt Ferenc
utcában találtak rá a járõrök egy testvérpárra. A
13 éves fiút a Székesfehérvári Rendõrkapitányság kereste eltûnés miatt, mert a Dégi Gyermekotthonból megszökött, míg 15 éves bátyja ellen
a Sárbogárdi Rendõrkapitányság adott ki körözést a Sárbogárdi Nevelõotthonból való engedély nélküli eltávozása miatt. Mindkettõjüket a
Dunaújvárosi Rendõrkapitányságra vitték, ahol
megtörtént elszámoltatásuk, majd ezt követõen
átadták õket nevelõiknek.
Németh-Kész Mónika r. szds.,
FMRFK-szóvivõ
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Testvértelepülés: Zetelaka
A Bogárdi Napok nyitóprogramja az erdélyi Zetelaka település küldöttségének fogadása volt, amelyre a Hõsök terén került
sor.
Juhász János polgármester a képviselõkkel együtt köszöntötte Zetelaka polgármesterét és a kíséretében érkezõ vendégeket, valamint a település táncegyüttesét. A

díszteremben rendezett fogadáson, a pohárköszöntõ után a testvértelepülés polgármestere átadta Juhász János polgármesternek a baráti kapcsolat megerõsítésének szimbólumaként Zetelaka faragott
címerét.
A vendégek a három napot a városban töltötték, s a vasárnapi szentmisén is részt

vettek. A szentmisét különlegessé tette,
hogy azon a zetelakai plébános celebrált.
Sárszentmiklóson és a rétszilasi kápolnában is látogatást tett a küldöttség. A táncegyüttesük fellépett a Bogárdi Napok
programjában is. Mûsoruk elõtt köszöntõt
mondott Zetelaka polgármestere.
A vendégek hétfõn reggel indultak vissza
Erdélybe.
Hargitai Lajos

Kettõt fizet, egyet kap?
Egy középkorú férfi, Kovács Lajos jött be a
napokban a szerkesztõségbe. Bosszankodva mesélte, hogy egy nagyáruházban átverték. Bort akart venni. Az italpolc melletti
külön állványról a rendkívül kedvezõ ár
miatt akciós bort választott. Az állvány oldalára kiírták nagy betûkkel, hogy 299 Ft
egy üveg bor. Betett a bevásárlókocsiba
egy üveggel, és ment a pénztárhoz fizetni.
Ott meglepve tapasztalta, hogy 599 Ft-ot
kértek tõle az egy üveg borért. Reklamált,
mert azt olvasta az árcédulán, hogy 299 Ft
egy üveg bor ára. Erre azt válaszolták neki,
hogy miért nem olvasta el figyelmesebben
a kiírást. Ugyanis egy üveg bor csak akkor
ennyi, ha két üveggel vesz. Különös, hogy a
reklamáció után nem egészítették ki a panaszosnak a vásárolt akciós termékét a hiányzó második üveggel, pedig az járt volna
neki. Ez tisztességtelen, átverõs reklám,
ami az emberek elsõ benyomására építi a
marketinget. Lehet, hogy nagyon kell a vá-

PÁLYAVÁLASZTÓ
LÁNYOK, FIÚK!
A KOSSUTH ISKOLA
PÓTFELVÉTELT HIRDET

TEXTILTERMÉKÖSSZEÁLLÍTÓ, SZOBAFESTÕ
ÉS MÁZOLÓ SZAKMÁKRA.
Várjuk jelentkezésedet,
ha sajátos nevelési igényû vagy,
esetleg helyet szeretnél változtatni,
vagy kimaradtál, de rájöttél, hogy
mégis tanulni szeretnél.
sárló az áruházaknak, nagyon kell a bevétel, de ezt ne bármi áron akarják elérni!
Nem egyedi eset, ami Kovács Lajossal történt. Más nagyáruházakban sok esetben
hasonló trükkökkel ösztönzik több áru
megvásárlására a vevõket.
Vigyázat, óvakodjanak a csali átverésektõl, s ha áldozatul esnek, ne sajnálják az
idõt, tegyenek panaszt az illetékes helyen.
Hargitai Lajos

Tanulóink ösztöndíjban részesülnek.
Látogasd meg korszerû
tanmûhelyünket, kérj tanácsot!
Cím: 7000 Sárbogárd,
József A. u. 20.
Telefon: 06 (25) 508 180.
Beiratkozás:
2010. június 29.,
2010. augusztus 4.

6

BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ

2010. június 24. Bogárd és Vidéke

Ballagás és évzáró a Cecei Általános Iskolában
A Cecei Általános Iskolában a 2009/
2010-es tanévben 14 tanulócsoportban 281
tanuló végezte tanulmányait. A pedagógiai munkát 23 pedagógus látta el. Tanulóink között 19 sajátos nevelési igényû tanuló van, akik az osztályokba integráltan teljesítették tanulmányaikat, de fejlesztésükben gyógypedagógusok is részt vettek. Iskolánkba 77 halmozottan hátrányos helyzetû diák jár, akik a tanév során folyamatosan kiemelt figyelmet kaptak az intézményben mûködõ IPR-programnak köszönhetõen.
Az idei tanévünknek szinte minden részében megjelent egy jelentõs újítás, ami a
TÁMOP 3.1.4-es számú pályázatnak volt
köszönhetõ. Ennek keretében 6 tanulócsoportban vezettük be a kompetencia alapú oktatást szövegértés, matematika,
életpályaépítés, szociális kompetencia és
informatika mûveltségi területeken. Ennek köszönhetõen pedagógusaink új tanulásszervezési eljárásokat alkalmaztak, és a
pályázat lebonyolítása körüli sok bizonytalanság ellenére is sikeresen ismertették
meg gyermekeinket a pályázat keretében
elõírt ismeretekkel. Munkánkat ugyan
megnehezítette az ezzel járó sok továbbképzés, de nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy módszertani kultúránk fejlõdjön, és
ezzel is megfeleljünk az új pedagógiai kihívásoknak.
A pályázatnak köszönhetõen iskolánk rengeteg új fejlesztõeszközzel gazdagodott.
Sikerült nagyobb mértékben beépíteni
mindennapi munkánkba a számítógép és
az interaktív tábla használatát.
Rengeteg rendezvényre került sor a megvalósítás keretében. Gyermekeink 2 napos
budapesti kiránduláson vehettek részt a
„Kõrengetegi iskola” keretében, amely iskolánk saját innovációja volt. A „Legyen
kerek a világ!” címû, 3 hetet meghaladó
projektünk során sikerült sok tanórai és
tanórán kívüli programmal is új ismereteket átadni diákjainknak, amely még kiegészült „A víz az élet!” címû témahéttel.
Ezek az oktatásszervezési formák is részei
iskolánk módszertani megújulásának, és
reményeink szerint elõsegítik azt a törekvésünket, hogy referenciaintézménnyé
válhassunk.
Lelkes pedagógusainknak köszönhetõen
idén is nagyon sok helyi, térségi, megyei és
országos versenyen vettek részt diákjaink,
öregbítve iskolánk hírnevét. Gyermekeink
szép sikereket értek el (a teljesség igénye
nélkül) a pálfai Illyés-napokon, az abai tehetség–kreativitás versenyen, Dunaújvárosban az egészséges életmóddal kapcsolatos vetélkedõn, Sárszentmiklóson a
szépkiejtési versenyen, a helyi Himnuszmondó versenyen, Székesfehérváron az
Apáczai természettudományi vetélkedõn,
Mezõfalván a „Betûzgetõ” anyanyelvi versenyen, Sárbogárdon a „Szép magyar be-

széd” vetélkedõn és a cecei mesemondóversenyen. De iskolánkat képviselték diákjaink az abai népdaléneklési versenyen, a
mezõfalvi Kányádi Sándor Olvasási Vetélkedõn, a Fejér megyei víz világnapi megmérettetésen, az országos közlekedési versenyen, az alapi logikai versenyen vagy a
Sajó Károly Nemzetközi Környezetvédelmi Vetélkedõn Gyõrben.
Külön kategóriát képviseltek a sportversenyek, ahol több sportágban, nagyok sok
rendezvényen vettek részt tanulóink Sárbogárdon, Sárszentmiklóson, Székesfehérváron, Simontornyán, Pálfán, Alapon,
Ercsiben, Gárdonyban és természetesen
itt helyben is. Ennek elismeréseként a Fejér Megyei Diáksport Szövetségtõl elnyertük az iskolai sport területén legtöbbet fejlõdõ iskola kitüntetõ címet.
Gyermekeink levelezõs versenyeken is
elõszeretettel részt vettek. Így a Bendegúz,
a Szivárvány, a Manó tanoda, az Odüsszeusz történelmi vetélkedõn és a Teki Totó
versenyeken is sikereket könyvelhettünk
el.
Kiemelkedõ eredményt ért el Kacz Kornélia 3. osztályos tanulónk, aki az Apáczai Kiadó országos természetismereti vetélkedõjén 3. helyezést ért el, illetve megyei versenyen II. helyezést ért el a Varjas Norbert, Vas Olivér, Sárvári Márk összetételû
csapat a Vörösmarty Mihály Ipari Szakképzõ Iskola által meghirdetett Széltoló–
vízlopó címû vetélkedõn.
Idén is több helyi rendezvény megszervezésében részt vettek iskolánk pedagógusai
és diákjai. Nemzeti ünnepeinken tanulóink nemcsak az iskolában, hanem a községi
ünnepélyek során is megemlékeztek október hatodikáról, az 1956-os forradalomról,
1848. március 15-érõl. Sok egyéb rendez-

vényt szerveztünk, illetve biztosítottuk diákjaink részvételét ezeken. Szeptemberben születi mulatságon képviseltettük magunkat, Simontornyán irodalmi buszt látogattak felsõseink, megemlékeztünk a népmese napjáról. Októberben akadályverseny zajlott, alapítványi bált tartottunk, a
zenei világnapot dalos összeállítással ünnepeltük, a KUL-Túra pályázat keretében
Budapesten kirándultak az alsósok és a
Ráma Iskolabusz is ellátogatott hozzánk.
Novemberben zajlott a „Legyen kerek a világ!” egyhónapos projekt, és a Márton-napot is megünnepeltük. A decemberi ünnepkör eseményei (Mikulás, advent, karácsony) után januárban elsõ ízben megemlékeztünk a magyar kultúra napjáról, majd
februárban farsangoltunk. Márciusban került megrendezésre a vízrõl szóló témahét
és a hagyományos Illyés-napok a mesemondóversennyel. Áprilisban egészségdélutánra vártunk mindenkit, húsvétoltunk és megünnepeltük az édesanyákat.
Május a szülõi közösség rendezésében
májfaállító bállal kezdõdött, majd a felsõsök a „Kõrengetegi iskola” keretében Budapest nevezetességeivel ismerkedtek. Sikeres papírgyûjtést szerveztünk, melynek
bevételébõl egy új udvari játékot tudtunk
vásárolni az iskolai játszótérre. Nagy sikerrel búcsúztak a nyolcadikosok vidám színpadi mûsorukkal, majd gyermeknappal zárult a hónap. Júniusban megemlékeztünk
a trianoni békeszerzõdés aláírásáról, illetve futballjuniálist tartottunk a Cecei Polgári Sport Egyesülettel közösen.
Emellett egész évben biztosítottuk diákjaink számára a mûvészetoktatást néptánc
és zongora tanszakokon, úszás- és karateoktatást, szakkör formájában lehetõséget biztosítottunk a labdarúgás- és a kézilabdaedzések látogatására. Ezúton is sze-
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retném kifejezni hálámat azoknak a szülõknek, akik önzetlenül megteremtették
ennek lehetõségét, név szerint Pordány
Ferencnek, Klazer Balázsnak, Király Lászlónak és Bende Zsoltnak.
Programjaink azonban most sem érnek
még véget, hiszen júliusban megszerveztük a nyári napközit, amelyre folyamatosan várjuk a jelentkezõket az iskola titkárságán.
A 2009/2010-es tanévben egyrészt a szülõk, másrészt a fenntartó, harmadrészt
adományoknak köszönhetõen sikerült felújítási munkálatokat elvégezni. 2009 nyarán a nagyfokú szülõi segítségnek köszönhetõen az osztálytermeinket felújítottuk,
új festést és dekorációt kaptak. Az így megkezdett munkát igyekeztünk az év során
folytatni. Ennek köszönhetõen alsós játszóudvart alakítottunk ki, járdát építettünk, lefestettük az udvari játékokat és az
iskola kerítését, új padok kerültek kivitelezésre, és talán a legszembetûnõbb változás
a nagyfokú parkosítás, virágosítás. A munkálatokban való részvételért köszönet a
szülõknek, az önkormányzatnak, és köszönet az adományokért, amelyeket támogatóinktól kaptunk.
Iskolánk egyik rangos kitüntetése a településünk díszpolgára, Móré Imre által alapított „Jó tanuló – jó sportoló” díj. Kimagasló tanulmányi eredménye és a helyi sportegyesületben végzett aktív munkája miatt
a díjat idén Vas Olivér 8. b osztályos tanuló
nyerte el.
A két éve mûködõ Kamasz Alapítvány,
amely a hátrányos helyzetû tanulók továbbhaladását segíti, idén is kiosztotta 50
ezer forintos támogatását. Az alapítvány
díját idén a kitûnõ tanulmányi eredményt
elérõ Szász Hajnalka 8. a osztályos tanuló
kapta, aki a székesfehérvári Teleki Blanka
Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Programjában folytatja tanulmányait.
Iskolánk legrangosabb kitüntetése a
Menyhárt-díj, amelyet Menyhárt Ferenc
adományoz minden tanév végén annak a
végzõs tanulónak, aki kitûnõ tanulmányi
eredményével, szorgalmával, példamutató
erkölcsiségével tûnik ki társai közül. Ez évben a díjat és a vele járó 100 ezer forintot
Varjas Norbert 8. a osztályos tanuló vehette át.
Tanulóink díjai mellett egy pedagógusunk
is rangos elismerésben részesült az idei pedagógusnap alkalmából. A Fejér Megyei
Önkormányzat által alapított gr. Klebelsberg Kunó-emlékdíjat idén Asbóth Lászlóné Kati néni vehette át Székesfehérváron, a megyeházán, amelyet több évtizedes, magas szintû pedagógiai munkájának
elismeréseképpen ítélt neki a megye oktatási bizottsága. Gratulálunk neki!
Reméljük, hogy a sok siker és elismerés diákjainkat a jövõben is legalább ilyen aktivitásra és teljesítményre serkenti, hogy a jövõ évi tanévzáráskor legalább ennyi díjazásról számolhassunk be!
Király László igazgató
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Pályázati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.,
06 /25/ 520 260)

pályázatot hirdet
HÁZIORVOSI MUNKAKÖR
betöltésére,

2010. június 17-én Szikszóra szállítottunk 3
raklapnyi ásványvizet, fertõtlenítõszereket, konzerveket, tartós tejet az árvízkárosultak részére.
A gyûjtést a Jobbik Magyarországért Mozgalom szervezte, az ásványvizet önköltségi
áron az Alba Minerál Kft.-tõl vásároltuk, a
pénzadományból konzervet, tejet vettünk,
több ruhacsomag is felkerült az autóra,
amit a székesfehérvári alapszervezet gyûjtött össze. A gázolajat egy patronáló adta,
a fuvart Dalmati József segítségével oldottuk meg.
A szikszói polgármester várt bennünket, a
polgármesteri hivatalban pakoltuk le az
árut. Azt mondta, hogy Alsóvadász község
kapja meg az adományt, mivel ott van rá a
legnagyobb szükség.
Tudjuk, hogy ez csak egy csepp a tengerben, de örülünk, hogy segíthettünk.
Tovább folytatjuk az adománygyûjtést. Ha
valaki szeretne segíteni a bajbajutottakon,
szívesen fogadjuk felajánlásaikat (a miklósi ABC-be), és továbbítjuk azokat.
A Jobbik Sárbogárdi Alapszervezete

Adománygyûjtés
A FELSÕZSOLCAI ÁRVÍZKÁROSULTAK javára adománygyûjtést kezdeményezünk, mely gyûjtéshez csatlakozott a Sárszentmiklósi Katolikus
Megújulásért Alapítvány.
A gyûjtés ideje: 2010. június 8-ától naponta 8–20 óráig.
A gyûjtés helye: Sárszentmiklósi Könyvtár 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

határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszonyban, 3 hónap próbaidõ
kikötésével.
Ellátandó feladatok: a 4/2000. (II. 15.)
EÜM-rendeletben foglalt feladatok ellátása az IV. számú háziorvosi körzetben (7003 Sárbogárd, Köztársaság út
151.).
A munkakör betöltésének feltételei:
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, B
kategóriás jogosítvány, a 4/2000. (II.
15.) EÜM-rendelet 11. § (1) bekezdése
alapján: általános orvosi oklevél és általános orvostan, vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítés, vagy belgyógyászat szakorvosi szakképesítés és tíz év
körzeti, illetve háziorvosi gyakorlat,
vagy általános orvosi oklevél és 1998.
december 31-éig számított 25 éves folyamatos körzeti, illetõleg háziorvosi tevékenység igazolása, vagy általános orvosi oklevél és a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges háziorvosi szakgyakorlat folytatására való jogosultság igazolása.
Illetmény és egyéb juttatások: bérezés a
közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. alapján.
Juttatás: havi 6.000 Ft melegétkeztetési
utalvány.
A pályázathoz benyújtandó dokumentumok, mellékletek: részletes szakmai
önéletrajz; három hónapnál nem régebbi, bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata; nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevõk megismerhetik a jelölt pályázati anyagát, valamint arról,
hogy a jelölt a pályázatának az elbírálását zárt ülésen kéri.
Egyéb: szükség esetén szolgálati lakás
igénybe vehetõ.
A pályázat benyújtásának határideje,
helye: az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap – 2010.
július 15.
A pályázatokat Juhász János polgármester részére kell benyújtani a fenti
címre.
A pályázat elbírálásának határideje: a
pályázati határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés.
Az állás betöltésének legkorábbi idõpontja: 2011. január 1.
Juhász János polgármester
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TANÉVZÁRÓ ÉS BALLAGÁS
az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolában

S

zinte észrevétlenül léptünk át az idén a
mozgalmas, hangos, tanítással teli hétköznapokból a nyári szünet szeptemberben még oly távoli és édesen hívogató júniusába. Kabátban vacogtató hideg, trópusi
fullasztó forróság, madárdal, futópályát,
udvart elárasztó esõ kísérte, akadályozta,
segítette utunkat. A 183. nap aztán egyszer
csak elérkezett, a tantermek üresen nézelõdtek már szerdán, a csendben pedig elõkerültek a bizonyítványok.
A 2009/2010-es tanév végén 474 tanuló
számára kellett kitöltenünk ezt a sokat
mondó, tanulásról, igyekezetrõl, akaratról, érdeklõdésrõl és kedvrõl valló okiratot. Számítógépesített világunkban ez még
megfogható, csodálható, büszkén megmutatható, vagy éppen szégyenkezve elrejthetõ.
„Az egyén erõfeszítéseinek legértékesebb
eredménye nem az, amit kap, hanem amivé válik a tevékenysége által” – mondta
egyszer egy angol tudós. Az élet folyamatosan bizonyítja állítása igazát. Éppen
ezért mindent megtettünk, hogy alkalmat
teremtsünk az iskolánkban a tevékenységre, és eszközöket adjunk a gyermekkezekbe a tevékenységhez.
A tanórákon csoportokat alkothattak,
megvitathatták, megoszthatták a gondolataikat, tudásukat. Csomagolópapírra közösen rajzoltak. Mini laptopok billentyûin
jártak az ujjaik, fontolgatva a mértékegységek, alapmûveletek kvízeinek helyes vá-

Eredetem
Lovon vágtázó, szelíd harcos,
Gyakran vándor, néha nomád,
kicsit bajszos,
Sok helyzetben furfangos.
Helyét megtaláló, szórakozott nép,
Ki hon medencéjébõl kilép,
Mikor kalandvágya ép.
Majdan megnyugodott,
de támadásokat ért,
Kitartott, harcolt, küzdött a honért,
Míg becsületébe fért.
Én is megyek tovább, és kitartok veled,
Hisz bennem is csörgedezik véred,
De megállok, mert megtaláltam helyed:
Magyarország! Itt élek benned!
Induló helyem e kis világ,
Iskolám, melybõl kinövök,
mint fából az ág,
De visszatérek, mert ez életem
nagy szakasza,
Eredetem, melynek neve: Iskola.
2010. június 12.
Salamon Attila

laszait, a számtalan betûbõl alkotható, felfedezhetõ értelmes szavakat.
Mintegy 10 pályázatot valósítottunk meg
több mint 10 millió forint értékben, 11-et
pedig most írtunk, adtunk be, hogy a 18 tanuló-, 6 iskolaotthonos és 1 tanulószobás
csoportunk számára korszerû feltételeket
biztosítsunk a tanuláshoz.
Az idei tanévben is sok és sokféle verseny
kínálta a lehetõséget, hogy tanulóink kipróbálják magukat, megmutassák kíváncsiságuk, önmagukkal vívott küzdelmeik
eredményét.
„Senki sem magától lett olyan, ami. Mind
ezernyi más emberbõl vagyunk. Bárki, aki
valaha is kedvességet tett nekünk vagy bátorítóan szólt hozzánk, része lett a mi jellemünknek, gondolatainknak, és sikereinknek is.” (G. M. Adams)
Palásti Magdi néni sakkosai újra dobogós
helyeket szereztek a megyei versenyeken.
Demeter Máté 2., Vörös Szimóna 4., Gyõri
Laura az 5. lett egyéniben, a II. korcsoportos fiúk pedig harmadikak a csapatversenyen. Nagy sikerként könyveltük el a Bolyai Matematikaversenyen elért 3. helyezést. A hetedikes Kósa Szilárd, Rapolder
Richárd, Kõrösi Ádám, Nagy Krisztián alkotta csapatot Téglás Anita készítette fel.
A Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen 13. lett a szoros mezõnyben Varga
Júlia, felkészítõ tanára osztályfõnöke,
Zelmanné Varga Zsuzsanna.
Ez az év számunkra – legalábbis a versenyeredményeket tekintve – a sport éve volt.
Tíz elõkelõ megyei helyet szereztek különbözõ versenyeken diákjaink, sokszor
sportiskolákkal is keményen megmérkõzve. Megyei elsõ lett a 3-4.-es focicsapatunk. Sallai Attila edzõ Budapestre, az országos bajnokságra vihette õket. Kemény
küzdelemben harmadikak a Bodó Zoltán
irányította elsõ-másodikos focistáink.
4x600 m-es váltóban másodikak: Kósa Petra, Mikuli Dóra, Zsiga Alexandra, Ellenbruck Tünde. Ugyancsak 2. a IV. korcsoportos lány öttusacsapatunk. 1500 méteres
síkfutásban 4., a mezei futóversenyen 11.
Oláh Réka, aki német nyelvbõl sikeres
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alapfokú nyelvvizsgát is tett. Réka, Dórával, Szandival és Tündével a 4. lett a mezei
futóversenyen. Végül két megyei 6. helyünk is van. Az egyik Fett Tibor érdeme
távolugrásban, a másik mezei futóversenyen a II. korcsoportos fiúké. Testnevelõ
tanáraink: Balázs Sándorné, Németh Mária, Mezõné Váczi Zsuzsanna. Szívbõl gratulálunk a szép eredményekhez!
Szeretném megköszönni a kedves szülõknek mindazt a támogatást, amit a tanév során nyújtottak gyermekeik osztályaiban, a
farsangon, az alapítványi bálon, a retrodiszkókon, családi napokon, kirándulásokon, vagy éppen „szerenádos kísérõként”.
Külön köszönjük a 8 éven át tartó segítséget Tóthné Rafai Annának, Tenke Józsefnek és feleségének, Farkas Istvánnénak,
Sallai Attilának és feleségének, Kiss Lászlónénak, Varga Lászlónénak, Erõs Máriának és Mikuli Bélánénak.
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Megyei bajnok a
sárszentmiklósi U13

Búcsúzás
a nyolcadikosoktól
Mi az, amit itt tanultatok, és mi az, amit
tudtok?
Az elõbbirõl vallanak a bizonyítványok, a
vizsgaoklevelek és a felvételi pontszámok.
Hogy mit tudtok?
Hát fergetegesen tudtok tombolát árusítani, az biztos, no meg szemet kifesteni, tûsarkakon járni, a legapróbb tükörben frizurát igazítani. Varázslatosan helyet változtatni minden órán, mintha az ülésrend
nem is létezett volna. Megtartani a szavatokat, és év végéig, az utolsó közös koncertig járni énekkarra. Még a meglepetés dalt
se tudtuk titokban tartani. Meg megyei helyesírási, szavaló-, szépkiejtési versenyen,
futóversenyen, váltófutásban, atlétikában,
fociban helyt állni, helyezéseket és dicsõséget szerezni.
„Készítette: Tõke Ferenc” – hány vetített
képes bemutatón olvastam ezt, s elismeréssel figyeltem az alkotójukat, aki a kémia-, a fizika- és a földrajzanyagot is nagy
buzgalommal és szakértelemmel dolgozta
fel. Büszkék vagyunk rád, Feri!
Remélem, fizikusunk is lesz majd, meg
asztalosaink. És úgy lesz, mint az utolsó
napon együtt énekelt dalban: „Itt mindenki tudós, mert mindenki figyel, és van, aki
majd játszik, és sose nõ fel. De van, aki
majd ír, és lesz, aki zenél, és van, aki majd
bátran és okosan él.” A klarinétok pedig
nem fognak elnémulni, a versmondás, az
írás, a játék és egymás szeretete megmarad.
Egy híres német költõ azt mondta: „A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” Hiszem, hogy ebbe az
iskolába erõs gyökerekkel lehet kapaszkodnotok. Ezek eltéphetetlen kötelékek.
Most a szárnyalásnak van itt az ideje.
Eredményes, sikeres középiskolás éveket
kívánok nektek, repüljetek, szárnyaljatok
hát! Viszontlátásra!
Horváth Ferencné igazgató

Tavaly ilyenkor nagy gondban volt a csapat
apraja–nagyja, hogy mi lesz ezután, mivel a
Sárbogárdi Labdarúgó Sport Club vezetése egyik napról a másikra nem tartott
igényt az akkori U11-es és U13-as csapat
edzõjére. A gyerekek pedig nem voltak
hajlandók kedvenc edzõjük nélkül tovább
focizni.
Szerencsére volt olyan sportegyesület Sárbogárdon, amely felismerte a fiatalok tehetségét és az edzõ rátermettségét, amivel
megoldódott a gyerekek edzési lehetõsége.
Sárszentmiklóson olyan körülmények tárultak a csapat elé, amilyeneket Sárbogárdon nem kaptak meg a gyerekek.
A tartalmas nyári felkészülés után nagy
elánnal vágtak neki a 2009/2010-es U13-as
megyei kiemelt bajnokságnak, amelybe 9
csapat nevezett (DVSI, Mustang, Dunafém-Maroshegy, Aba– Sárvíz, Pusztaszabolcs, Mezõfalva, Rácalmás, Baracs, valamint a Sárszentmiklósi U13-as csapat).
Fordulóról fordulóra ment a szekerünk.
Az õszi fordulót veretlenül 100 %-os teljesítménnyel, 75 rúgott és csak 9 kapott góllal zártuk. A téli felkészülés is jól sikerült,
mivel a tavaszi szezont is megnyertük. Fantasztikus mérleg párosult a bajnoki trófea
mellé: 16 mérkõzés, 15 gyõzelem, 1 döntetlen, 0 vereség, 135 rúgott gól, 14 kapott gól,
+121-es gólkülönbség. A bajnoki cím mellé Sárszentmiklósra került még a gólkirályi
cím is, amit Lakatos Renátó érdemelt ki 45
rúgott góllal. A srácok izgalmas, szemet
gyönyörködtetõ, gólokban gazdag mérkõzéseket játszottak.
A vidéki meccsekre a csapatot elkísérte a
szülõkbõl álló lelkes szurkolótábor (néhol
többen voltunk, mint a helyi csapat tábora). A hazai meccseken sem volt hiány a

buzdításból, aminek hangulatát leírni nem
lehet, azt át kell élni.
Öröm nézni, hogy ebben a korosztályban
még a játék szeretete vezérli a focistapalántákat! Reméljük, ez a szeretet a késõbbiekben is megmarad!
Köszönöm az összes szülõ nevében a
Sárszentmikósi Sportegyesületnek, hogy
biztosította az utazást illetve a gondtalan
felkészülést a gyerekek számára! Továbbá
köszönet Pajor Lászlónak, a csapat edzõjének, hogy a fiúkból kihozta a maximumot!
Ez az eredmény azonban nem jöhetett volna létre a következõ játékosok nélkül: Simon Csaba, Németh Kristóf, Léhmann
Balázs, Szente Márkó, Szunyogh Richárd,
Demeter Dávid, Kovács Roland, Freschli
Barnabás, Luczek Roland, Csendes
Ádám, Lakatos Renátó, Fekete Patrik,
Molnár Tamás, Kiss Roland, Molnár Péter, Sallai Attila, Molnár Márk.
Fiúk, csak így tovább!
Molnár Imre, egy lelkes szülõ
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Tanévzárás Alsószentivánon
Iskolánkban 2010. június 17-én került sor a
tanévzáró ünnepélyre, ahol Hír Tibor igazgató szokás szerint összegezte az elmúlt
tanév legfontosabb tapasztalatait. A munkatervben vállalt feladatainkat kivétel nélkül meg tudtuk valósítani, sõt, régi jó szokásunkhoz híven ezúttal is túlteljesítettük.
A hagyományos diákönkormányzati rendezvények (Mikulás, karácsony, farsang,
gyereknap) az idei évben is jól sikerültek.
A Föld napja alkalmából tavaszi udvari
nagytakarítást végeztünk, illetve részt vállaltunk a polgárõrséggel közösen a település belterületein való szemétszedésben. A
papírgyûjtés alatt közel két tonna papírt
hoztak be a gyerekek.
Ünnepi rendezvényeink során október 6-án megemlékeztünk az
aradi vértanúkról (5-6. osztály); október 23-án a 8. osztály adott
mûsort a köztársaság ünnepén; december 6-án ismét ellátogatott
hozzánk a Mikulás, akit az 1. osztály mûsora köszöntött; december 20-án a faluházban köszöntöttük mûsorral az idõseket az
Öregek Karácsonya rendezvény részeként; március 15-én a hagyományos fáklyás felvonulást követõen az 5-6. osztály emlékezett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire; május elsõ vasárnapján kedves mûsorral lepték meg az édesanyákat
az alsó tagozatosok; június 12-én színvonalas ballagási mûsorral
búcsúztattuk el a 8. osztályosokat.
Szakköreink közül a Levendula Mûvészeti Iskola kézmûves-,
néptánc- és citerafoglalkozásain is részt vehettek tanulóink. Közülük nagyon szép sikert ért el Buruncz Noémi, aki megyei elsõ
helyezést ért el a Magyarok Szövetsége által szervezett válogatóverseny döntõjében.
Ökológián a békaboncolástól kezdve a mikroszkópos vizsgálatokon át számos tanulmányi kiránduláson keresztül ismerhették
meg e szép tudományágat az érdeklõdõk.
Szép sikereket értek el sportköröseink is, számos versenyen képviselték iskolánkat, s kézilabdásaink egy simontornyai tornán,
asztaliteniszezõink az elõszállási Árpád-napokon szerezték meg
az elsõ helyet.
Az alsó tagozatosok a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központ bérletes színházi illetve mozielõadásait látogathatták,

ugyanezt – a mozi tekintetében – a felsõ tagozatosok is igénybe
vették.
A programok során áttekintve nem lehet panaszunk az idei kínálatra.
További szép eredményünk, hogy az idei tanévben három év
munkája ért be az elsõ érettségizett osztályunk „szárnyra bocsátásával”. Június 18-án a sikeres szóbeli vizsgát követõen 15 tanulónk vehette át érettségi bizonyítványát, nekik ezúton is gratulálunk!
Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a jövõ tanévben a 11.
és 12. évfolyam indítása várható, s mivel
mindkét évfolyamon van még néhány szabad hely, a jelentkezési határidõt június
30-áig meghosszabbítottuk!
Bár egy oktatási intézményben az oktató–nevelõmunka a legfontosabb, az idei
tanévben is törekedtünk iskolánk felszereltségén javítani. Így új padokat és székeket kapott az elsõ és a második osztály, felújítottuk a kosárlabdapálya palánkjait, valamint mikroszkópok, távcsövek és határozókönyvek vásárlásával segítettük elõ a
természettudományok oktatását.
Itt szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik adójuk 1 %-át alapítványunk
javára ajánlották fel, hiszen a fejlesztésekben az õ adományuknak is szerepe volt.
Összességében elmondhatjuk, hogy hosszú,
nehéz, de mindenképpen eredményes tanévet zárt iskolánk.
A vakációra minden tanulónknak, szüleiknek, tanárainknak és munkatársainknak jó
pihenést, sikeres energiagyûjtést és feltöltõdést kívánunk!
Kiss Attila
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A 7 modul
Az informatika, a digitális írástudás ismerete napjainkban már elengedhetetlen feltétele annak, hogy lépést tartsunk azzal a
fejlõdéssel, ami korunkat jellemzi. Hazánkban a Neumann János Számítógéptudományi Társaság által gondozott pedagógiai célrendszerek segítik országos szinten mindazokat, akik az alapmûveletektõl
a korszerû informatikai alkalmazásokon
át szeretnének aktív részesei lenni infokommunikációs társadalmunknak.
Hazánkban elsõként vezették be a külföldön sikeres, és nemzetközi szinten elfogadott bizonyítványt adó ECDL-oktatást. Ez
a képzés olyan alapokat ad elsajátítói számára, amikre nyugodtan lehet építeni az
újabb és újabb ismereteket, és mindez lehetõvé teszi a számítástechnikai mûveltség
magas szintre emelését.
Mit is jelent a címben szereplõ kifejezés
egy mészölyös diák és szülei számára?
A diákok számára 3 év kitartó szorgalmas
munkát hetente egy délutáni foglalkozáson. A szülõk számára a vizsgadíjak, az
utazási költség és a lehetõség biztosítását
gyermekük számára, a továbbfejlõdés érdekében.
A Mészöly Géza Általános Iskolában már
több mint 7 éve folyik ez a tudatos, felmenõ rendszerben kialakított oktatás. A kevés délelõtti óraszámot délutáni szakköri
foglalkozásokkal kiegészítve minden évben 7 modulos ECDL-bizonyítványt tudunk adni azon 8. osztályos tanulóink és
szüleik kezébe, akik vállalják a 3 éves felkészítõ szakaszt.
A 3 év alatt 7 vizsgára kerül sor Székesfehérváron, egy akkreditált vizsgaközpontban.
Diákjaink a következõ vizsgatantárgyakból adnak számot informatikai tudásukról:
2. modul – operációs rendszerek és fájlkezelés;
3. modul – szövegszerkesztés;
4. modul – táblázatkezelés;
5. modul – adatbázis-kezelés;
6. modul – prezentáció és grafika;
7. modul – internet és kommunikáció;
9. modul – webkezdõ.
A 2009/2010-es tanévben ezt a 7 modult 20
tanulónknak sikerült elsajátítania.
A 8. a osztályból: Kiss Nikolett, Fésû
Viviána, Jákob Mária, Petró Lilla, Pigniczky Judit, Stadler Virág, Toldy Miklós,
Soós Máté, Pákolicz Milán, Lukács Csaba,
Kolonics Gábor, Husvéth Zsolt, Gremsperger Bence, Gászler Krisztián és Dicsérdi Ádám.
A 8. b osztályból: Láng Mihály, Mészáros
Gábor és Zelnik Péter.
A 8. c osztályból: Kapoli Imre és Horváth
Márk.
Sikeresen vizsgázó diákjainkat e tanév végén iskolánk alapítványa 5.000 Ft-tal támogatta, elismerve kitartásukat és szorgalmukat.
Szénási Csaba szakkörvezetõ
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Évzáró a Mészölyben
Évzáró ünnepélyen vettünk részt kedden 17 órakor a
Mészöly Géza Általános Iskola aulájában. Az igazgatónõ évbúcsúztatója után kiosztásra kerültek a kiemelkedõ tanulmányi eredményt elérõ diákok jutalmai, majd az iskola sportolói, színjátszósai, táncosai,
vers- és mesemondói valamint zenészei mutatkoztak
be és részesültek dicséretben. Simon Csaba másodszor is megkapta az iskola vándorkupáját. Ezután az
iskola néhány tanulója illetve a táncosok színes mû-

sorral kedveskedtek a szülõknek.
Végül az igazgatónõ néhány
szóval jó nyarat kívánt a tanulóknak.
Hargitai Gergely

Nem mindegy, hogy megfázás, vagy allergia
Hasznos információk allergiásoknak az orrspray-krõl
A szénanátha kezelésére szolgáló gyógyszerek támogatása évrõl évre csökken, ezzel párhuzamosan
egyre több gyógyszer válik vény nélkül elérhetõvé.
Ez a felhasználói szokások megváltozásához vezet.
A betegek kénytelenek saját maguk – jobb esetben
a gyógyszerész segítségével – dönteni a terápiáról.
Többségük csak abban az esetben keresi fel orvosát, ha az „öngyógyszerezés” nem hozta meg a várt
eredményt. Ha viszont a patikában maguk válogatnak például az allergiás orrdugulást enyhítõ készítmények között, nagyon melléfoghatnak.
„Az allergia összetett folyamat” – mondja dr.
Nékám Kristóf, a Budai Irgalmasrendi Kórház Allergológiai és Immunológiai Osztályának vezetõje. Kívülrõl csak az látható, hogy allergiaszezonban a
szénanáthás orra folyik, a szeme viszket, köhög,
tüsszög. A panaszokat kiváltó felsõlégúti gyulladás
azonban egész évben ott van a háttérben. Ezért korántsem mindegy, hogy a tünetek fellángolásakor
(amennyiben nem orvoshoz mennek, hanem a patikában vény nélkül vásárolnak) milyen orrspray-t
választanak a betegek. Olyat-e, amelyik csak a
megfázásos tüneteket (orrfolyás, orrdugulás) orvosolja, de tartós használata az orrnyálkahártya károsodásához is vezethet, vagy pedig olyat, amelyik
magát az allergiát is visszaszorítja, és akár fél éven
át biztonságosan használható?
Amennyiben magunk választunk – szerencsésebb
esetben a gyógyszerésszel konzultálva –, feltétlenül tisztában kell lennünk azzal, hogy mi okozza orrdugulásunkat: megfázás, vagy allergia. Az orrspray-k közül a hazai gyógyszertárakban leggyakrabban vásárolt, ún. nyálkahártya-lohasztó orrcseppek/orrspay-k ugyanis csak az orrdugulást/orrfolyást orvosolják megfelelõen. Az igaz,
hogy ennek az érösszehúzódást kiváltó készítménynek a hatására az allergiás beteg hasonló tünetei is perceken belül javulnak. A megduzzadt
nyálkahártya vastagsága és az ott felgyülemlett
váladék mennyisége az õ esetükben is csökken; a

beteg máris kap levegõt, és az orrát sem kell állandóan fújnia. Mégis, ezt az orrspray-t allergia kezelésére tartósan semmiképpen nem szabad használni! Magát az allergiás folyamatot ugyanis nem gátolja, mert a gyulladásban szerepet játszó hisztamin receptorokra nem hat. Ezért a szénanátha
egyéb tüneteit, a viszketést és a tüsszögést sem
enyhíti. Ráadásul a megengedett 3-5-14 naptól eltérõ, hosszú távú alkalmazása tönkreteheti az orrnyálkahártyát, és állandó, igen nehezen kezelhetõ
orrfolyást idézhet elõ.
Az igazi allergia elleni orrspray-k közül a szteroid
tartalmú készítmények mind vénykötelesek, és
csak a középsúlyos-súlyos allergiás tünetek esetén
alkalmazhatók. Csak a tüneteket nyomják el, az allergia kialakulásáért felelõs receptorokra nem hatnak. A kromoglikát tartalmúak pedig, bár van gyulladáscsökkentõ hatásuk, önmagukban nem alkalmasak az akut rhinitis tüneteinek gyógyítására,
mert hatásuk csak nagyon lassan alakul ki. A szénanátha kezelésének alapját az allergia bármely súlyossági fokában alkalmazható antihisztamin tartalmú gyógyszerek – tabletta, orrspray (szükség
esetén szemcsepp) – jelentik. Ezek, a pollenek által
kiváltott reakció gátlásával, a szénanátha minden
tünetét megszüntetik, átjárhatóvá teszik az orrjáratokat, csökkentik a váladékképzõdést, a viszketést
és a tüsszögést is.
Az orrspray-nek vannak bizonyos elõnyei a tablettával szemben: a nyálkahártyán keresztül nagyon
gyorsan, akár 15 percen belül hat, és alkalmazása
bármikor elkezdhetõ, vagy felfüggeszthetõ (esõs
idõszakban pl. nem kell használni, hiszen a pollenmennyiség lecsökken), továbbá naponta 2x1-1
befúvással elérhetõ a kellõ hatás, az egész szervezet megterhelése nélkül. Akár 6 hónapon át is alkalmazható a nyálkahártya károsodásának veszélye
nélkül, ellentétben a rövid használati idejû nyálkahártya-lohasztó szerekkel!
Forrás: internet
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Jó lelkek
Egyik nap busszal mentem-jöttem Székesfehérvárra s
vissza kisgyermekemmel. Kellemes meglepetés volt számomra, hogy mennyi segítõkész, kedves ember van. Segítettek a föl- és leszállásban, a babakocsi elhelyezésében,
hellyel kínáltak, és minden szempontból nagyon figyelmesen viselkedtek velünk szemben. Aprónak tûnõ cselekedeteik nagyon nagy örömmel töltöttek el.
Az ilyen apróságok teszik széppé az életet, s kovácsolnak
közösséget. Kérem, hogy mindig, minden helyzetben õrizzék meg e jólelkûségüket!
Egy édesanya

CIVILEK, FIGYELEM!
MEGHÍVÓ térségi tájékoztató fórumra
Mire jó az önkéntesség?
Önkéntesség elterjesztése Fejér megyében –
a Jövõforrás program elsõ sárbogárdi fóruma
Idõpont: 2010. június 30. (szerda) 17.00 óra
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 3.)
A Civil Szervezetek Regionális Szövetsége a TÁMOP 5.5.2 pályázati programnak köszönhetõen Önkéntes Centrumot hozott
létre Fejér megyében. Az Önkéntes Centrumok köré térségenként öt decentrum tartozik, melyek közül az egyik Sárbogárdon
mûködik.
A tájékoztató tartalmából:
– Az Önkéntes Centrum célja, feladatai.
– Az önkéntesség, mint új erõforrás. Az önkéntesség forrásai.
– Segítség a fogadó szervezeteknek és az önkénteseknek.
– Miért hasznos a fogadó szervezeteknek és az önkénteseknek
a regisztrált önkéntes munka?
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Civil Szervezetek Regionális Szövetsége,
Sárbogárdi Kulturális Egyesület
Érdeklõdni: e-mail: sarbogard@onkentes.cisz.hu
MSN: onkentessarbogard@windowslive.com
Mobil: 06 (20) 517 9199

A Madarász József Városi
Könyvtár nyári nyitva tartása
A könyvtár 2010. július 26-ától
augusztus 22-éig zárva lesz.
A nyári szünet után is várjuk kedves Olvasóinkat és leendõ Olvasóinkat könyvtárunkba, ahol 59.831 db könyv,
1.923 db DVD, 103 db folyóirat, 5 db számítógép áll a dolgozni, olvasni, szórakozni, kikapcsolódni vágyók rendelkezésére.
Szeptember végétõl nívós és ingyenes programokkal várunk minden érdeklõdõt.
Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét arra, hogy a Madarász József Városi Könyvtár július-augusztus hónapban szombatonként zárva van.
Minden kedves Olvasónak kellemes pihenést, nyaralást,
kikapcsolódást, feltöltõdést kívánnak a könyvtár dolgozói!
…és kérjük, ne feledjék:

augusztus 24-étõl ismét
TALÁLKOZ(Z)UNK A KÖNYVTÁRBAN!

2010. június 24. Bogárd és Vidéke

Kígyóméreg
„Ó, könyörgést meghallgató, Hozzád folyamodik minden test.”
(Zsolt 65,3)
Sok évvel ezelõtt egy misszionárius utazott Kínába. A misszió vezetõje
és a többi misszionárius szívélyesen fogadta a missziós állomáson.
Csodálatos este volt, és a misszionáriusfeleségek a nyitott teraszon terítettek vacsorához. Az asztali imádság után élénk beszélgetés alakult ki,
ahogyan az gyakran történik, amikor új munkatárs érkezik. Beszélgetés
közben az újonnan érkezett hirtelen égõ fájdalmat érzett a lábán. Ezt
közölte a többi misszionáriussal, és a misszió öreg vezetõje azonnal felismerte, hogy az ifjú jelöltet az egyik legveszélyesebb mérges kígyó marta
meg. E kígyó mérge olyan veszélyes, hogy húsz percen belül halált okozhat. Néhány perc múlva a lába annyira megdagadt, hogy már a nadrágot
sem tudták lehúzni róla. Gyorsan felvitték a missziós ház felsõ emeletére, és ágyba fektették.
Akkor ezt mondta a misszió vezetõje a többieknek: „Az nem lehet Isten
akarata, hogy elhívja ezt a fiatal testvért Kínába, a missziói területre, és
mindjárt az elsõ nap engedi, hogy meghaljon. Térdeljünk hát le, és kiáltsunk az Úrhoz, hogy avatkozzék be hatalmasan, és tegyen csodát, hogy
fiatal testvérünk életben maradjon.”
Így mindannyian, akik a missziós házban voltak, térdre borultak, és szívbõl könyörögtek Istenhez.
Eltelt egy bizonyos idõ, és semmi sem hallatszott ki a fiatal misszionáriustól, aki a ház felsõ emeletén feküdt az ágyban. Mindenki aggódva nézett a misszió vezetõje után, aki elindult felfelé a lépcsõn. Óvatosan kinyitotta az ajtót, és látta, hogy a fiatal testvér mélyen és nyugodtan alszik. Akkor tudta, hogy Isten meghallgatta imájukat, és közbelépett.
Mert különben a fiatal férfi már biztosan rég meghalt volna a halálos
méregtõl.
Elhatározták, hogy csendben tovább folytatják az imádkozást, majd
nyugovóra tértek.
Teltek-múltak az évek. A fiatal testvér jól beilleszkedett Kínában, és
megtanulta a nyelvet. Egyre inkább részt vett az igehirdetés feladataiban, és senki sem gondolt már arra az elsõ nehéz estére, amelyet
Kínában átélt.
Hat, vagy hét év múlva utazott elõször haza szabadságra, ahol alávetette
magát a kötelezõ orvosi vizsgálatnak. Az orvos egészen izgatott lett,
mert a vérvizsgálat veszélyes mérget mutatott ki. Mintát küldött a Trópusi Intézetbe, és onnan azt a tájékoztatást kapta, hogy az egyik legveszélyesebb kígyóméregrõl van szó, amelynek hatása minden esetben halálos. Amikor ezt elmondta páciensének, az visszaemlékezett arra a borzalmas estére Kínában. Ekkor csak dicsõíteni és magasztalni tudta Istent, és szíve mélyébõl hálát adni, hogy Isten õt e hosszú évek során
életben tartotta, pedig a halálos méreg ott volt a testében.
Az otthon töltött szabadság után visszautazott Kínába, és ott addig szolgálta az Urat, míg Kína kapui nyitva álltak az evangélium elõtt.
Igen, Isten képes erre! Isten meghallgatja az imádságot. Isten csodát
tesz még ma is, és ezáltal a mély benyomást keltõ történet által fölismerhetjük, mi történt akkoriban a pusztában, amikor Izráel népét megmarták a kígyók. Bizalommal feltekintettek a rézkígyóra, és életben maradtak, pedig a méreg ott volt a vérkeringésükben.
Így van ez velünk, hívõkkel is. Hittel feltekintünk a Megfeszítettre, és
örökké élünk, pedig a bûn még mindig ott van bennünk (1 Jn 1,8,10).
Egyikünk sem büntetlen. Mindannyian megszentelt életet akarunk élni,
az istentelenséget és a világi kívánságokat meg akarjuk tagadni, és várni
akarjuk a boldog reménységet, a nagy Istennek és a mi megtartó Jézus
Krisztusunknak dicsõséges megjelenését (Tit 2,11-13). Mégis sok megváltatlan és bûnös dolog van bennünk és rajtunk. Milyen gyakran szomorodunk el azon, hogy ismét csõdöt mondtunk, és nem éltünk helyesen Üdvözítõnk dicsõségére és embertársaink javára? Tud-e bennünket
még Isten használni? Nem kell-e Istennek elvetnie bennünket? Nem,
ezt Isten nem teszi!
Bár bennünk van még a bûn mérge, Isten gyermekei maradunk, és gyõztesek leszünk, ha minden felismert bûnt leteszünk, és teljesen átadjuk
magunkat Urunknak és Üdvözítõnknek. Csak Isten dicsõségére akarunk élni!
Forrás: Joachim Langhammer:
Példázatok, igaz történetek bibliai igazságok megvilágítására
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Vajtai énekkar Szlovákiában
Június 19-ére meghívót kapott a vajtai Õszirózsa Dalkör a szlovákiai Béke – szlovákul Mierovo – nevezetû kis faluba egy nemzetközi népdalkör-fesztiválra.
Béke Somorjától északra, kb. 6-7 km-re fekszik. Viszonylag új település, kb. 5-600-an lakják – színmagyarok.
Ennek a találkozónak az „összehozója” még az áldott emlékû
Huszics Vendel tanár úr volt. Történt, hogy a somorjai énekkar
nálunk járt, és koncertet adott a vajtai templomban is. Akkor jött
az ötlet a vajtai dalkör tagjaitól, hogy jó lenne, ha Vajtára is jönne
valaki Szlovákiából, egy kisebb faluból. A somorjaiak – Vendel
bácsi kérésére – léptek is, és meglett a kapcsolat a Békei Dalkör és
a vajtai Õszirózsa Dalkör között.

Én magam fuvarozom az énekkart már elég régóta, de most kis
drukkal indultam neki az útnak. Meg kell mondjam, hogy a rádióban hallottak és az újságban olvasottak miatt nem olyan fogadtatásra számítottam, mint amilyenben részünk volt. Akárhová mentünk, mindenki nagyon készségesen segített mindenben.
Délután 2 órakor kezdõdött a rendezvény. A buszoknak fenntartott helyekre vezettek bennünket a polgárõrök. Étel, ital, üdítõ
várta a vendégeket.

Az átöltözés után jött a felvonulás a faluban. Egyenruhás polgárõrök biztosították a forgalmat. A felvonulás elsõ házába be kellett
menni, és megvendégelték a kb. 200 fõs, különbözõ helyekrõl érkezõ énekkarok tagjait. Kaláccsal, szendviccsel, süteménnyel, borocskával, üdítõvel. Így ment ez vagy 6-8 helyen. Kedvesen kínálták a résztvevõket, mintha kedves barátjához ment volna az ember vendégségbe. Mindegyik vendéglátónál elénekeltek pár szép
nótát. Az élen a vajtai énekesek jártak, mert az elsõ háznál elkezdték a szebbnél szebb nótákat, s ez tartott az egész felvonulás alatt.
A vége felé a férfiak már huncutabbul énekeltek, már nem volt a
nagy lámpaláz, mert az ottaniak szerinti a borocska meghozta a
bátorságukat.
Megható volt a mûsor elsõ száma: a békei gyerekkórus énekelt.
Az énekben tartották meg a nyelvünket, így tudtak magyarnak
megmaradni. Az ének tartotta össze a kisebb-nagyobb közösségeket.
Sok volt a szlovákiai magyar énekkar is. Ha egy magyarországi
énekkar elkezdett egy dalt, a szlovákiai folytatta. A szívemmel itt
értettem meg Trianont. A „mûvelt” nyugat (élükön a „még mûveltebb” franciákkal) széttépte Magyarországot darabjaira, odadobta koncnak a csatlósainak. De az elmúlt ezer évben mégsem
sikerült a magyarokat eltörölni a Föld színérõl – hiába akarta sok
rendszer –, és remélem, nem sikerül az elkövetkezõ ezer évben
sem.
Bogárdtól 400 km-re, Békében, vagy 800 km-re, Székelyudvarhelyen ugyanazon a viccen nevetnek, ugyanúgy imádkoznak –
vagy éppen káromkodnak –, mint mi itthon.
Nagy sikere volt a vajtaiaknak is – vastapsot kaptak.
A mûsor után finom vacsorával vendégelték meg az énekkarokat
és a falu lakóit. A vacsora után gyönyörû népdalokat énekeltek az
asztaloknál „itteni” magyarok és „ottani’ magyarok egy nagy
kórusban.
Este fél tíz körül indultunk haza, kissé fáradtan, de tele szebbnél
szebb élményekkel, és azzal a tervvel, hogy nemsokára a vajtaiak
is vendégül láthatják a békeieket.
Az errõl készült filmet hamarosan láthatják a Bogárdi TV mûsorán.
Etelvári Zoltán

Trianon emlékére
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület a József
Attila Mûvelõdési Központban rendezett
kiállítást a XX. század elsõ két évtizedének
emlékeibõl. A Múzeum Egyesület elnöke,
N. Kovács Zsolt történelmi kiselõadása
nyitotta meg az eseményt.
A tárlat anyaga Molnár Mihály, Kutassy
József, Kovács Miklós és Kakas József
éremgyûjtõk gyûjteményébõl állt össze
egységes egésszé. A tárlókban elhelyezett
magyar, monarchiabeli és európai papírpénzekbõl, fémpénzekbõl, elsõ világháborús katonai kitüntetésekbõl, korabeli képeslapokból, levelekbõl, iratokból, tárgyakból föltárult elõttünk az a kor, amikor
még Trianonban nem darabolták föl Magyarországot. Különös élmény volt látni a
korabeli pénzeinket, amelyeken a birodalom minden nyelvén: németül, magyarul,
szlovákul, horvátul, cirill betûsen, szerbül,
cseh és román nyelven olvasható volt annak értéke. Ez a kor volt az, amikor a ki-

egyezés utáni boldog békeidõkben óriási
lendületet vett a polgári fejlõdés az Osztrák–Magyar Monarchiában, kiépült a birodalom vasút és úthálózata, ipara, kereskedelme.
S aztán 1914-ben minden tragédiába fordult. Megölték Szarajevóban a trónörököst, és kitört az elsõ világháború. Ennek
emlékét sok egyéb mellett az egyik tárlóban egy töltényhüvelybõl készült frontemlék õrzi. A vesztes háború és az õszirózsás
forradalom után a trianoni békediktátum
következett. A nagyhatalmak döntése következtében Magyarország területe egyharmadára zsugorodott.
A kihelyezett térképen látható volt, hogy a
birodalom szétdarabolásával felaprózódott a vasúthálózat, a teljes gazdaság és az
egész monarchiabeli élet. Érdekes módon
a második világháborúig megmaradt a régi, közös pénz. A Monarchia területén alakult államok úgy oldották meg a problé-

mát, hogy mindenki felülbélyegezte a saját
pénzét nemzeti bélyegzõvel. Ez a „közös”
pénz elõrevetítette a majdani uniós valuta
lehetõségét, amikor ismét határok nélkül
közlekedhet az ember az újra egybekapcsolódó vasutakon, utakon, közössé válik a
fizetõeszköz az euró által.
Kis szomorúsággal, vágyakozó nosztalgiával sétáltunk a tárlók között, emlékezve
egy hajdan volt szép világra, ami már soha
nem tér vissza.
Hargitai Lajos
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Salátaleves
Hozzávalók: 2 szép fej saláta, 10-15 dkg füstölt szalonna, 4 gerezd fokhagyma, 1 ek.
liszt, 3 tojás, 2 dl tejföl, só, cukor, ecet (ízlés szerint), kevés olaj, vagy zsír.
Az apró kockára vágott szalonnát kiolvasztjuk, majd a tepertõjét kiszedjük és félretesszük. A szalonnazsírba beletesszük az apróra vágott fokhagymát, felengedjük forró
vízzel. Megsózzuk, majd annyi cukorral és ecettel fûszerezzük, hogy kellemesen
édes-savanykás legyen. Felforraljuk, beletesszük a salátát, és puhára fõzzük. A lisztbõl hideg vízzel habarást készítünk és besûrítjük a levest. A tejfölt elkeverjük egy tojássárgájával, és a tûzrõl levéve a levesbe keverjük. 2 tojást felverünk a megmaradt tojásfehérjével együtt, sóval ízesítjük, majd kevés zsiradékon omlettet sütünk belõle.
Kockára vágjuk, és a szalonnapörcökkel együtt a levesbe szórjuk.

Gombás krumplipogácsa
Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 40 dkg tisztán mért, héjában fõtt krumpli, 2 dkg friss
élesztõ, 1 teáskanál cukor, 6 evõkanál tej, 25 dkg margarin, 2 egész tojás, 2 evõkanál
bármilyen fajta gombás krémlevespor, 1 dl langyos víz, 1 csapott teáskanál só, 1 csapott mokkáskanál törött bors.
Egy bögrében elkeverjük a tejet a szétmorzsolt élesztõvel és a cukorral, majd felfuttatjuk. Közben nagy gyúrótáblára szórjuk az átszitált lisztet, a közepébe mélyedést vájunk, amelybe beletesszük a kis darabokra vágott margarint. Hozzátesszük a tojásokat, a levesport, az áttört krumplit, a felfutott élesztõt, a sót és a borsot, majd apránként langyos vízzel összedolgozzuk. Közepesen kemény tésztát kell kapnunk. Gyorsan dolgozzunk, nehogy a margarin túlságosan megolvadjon! Az egy cipóba formált
tésztát lisztezett tálba helyezzük, és betakarva duplájára kelesztjük. Ezután ismét átgyúrjuk, majd ujjnyi vastagra kinyújtjuk, és közepes méretû pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. A pogácsákat sütõlemezre tesszük, tetejüket kevés tejjel bekenjük, és az
elõmelegített, közepesen forró sütõben pirosra sütjük.

Virslis lángos
Hozzávalók (10-12 darabhoz) a tésztához: 50 dkg finomliszt, 3 dkg friss élesztõ, 1
mokkáskanál cukor, 2 1/2-3 dl tej, 1 mokkáskanál só; a töltelékhez: (nagyságtól
függõen) 8-10 virsli, 1 evõkanál frissen reszelt torma, 1 tojássárgája, 1 teáskanál
tejföl, só és csipetnyi cukor; olaj a sütéshez.
1 dl tejet elkeverünk a szétmorzsolt élesztõvel, hozzáadjuk a cukrot és a sót, majd simára keverjük 1 evõkanálnyi liszttel. A kovászt megkelesztjük. Közben a lisztet mély
tálba szórjuk, a közepébe mélyedést vájunk, és beleöntjük a megkevert kovászt, valamint a megmaradt langyos tejet. A tésztát alaposan kidolgozzuk és duplájára kelesztjük. Amíg dagad, elkészítjük a tormakrémet: a tormát, a tojássárgáját, a tejfölt, a sót és
a cukrot sima masszává keverjük. A vékonyra kinyújtott tésztát annyi darabra vágjuk,
amennyi a virsli. Mindegyik tésztadarabot bekenjük a tormás krémmel, a közepére
tesszük a lebõrözött virslit, majd becsomagoljuk. Ügyeljünk arra, hogy a virsli ne lógjon ki a tésztából! A kis csomagokat bõ, forró olajba téve, de takaréklángon, szép pirosra megsütjük. Finom és laktató vacsora vagy sörkorcsolya, különösen, ha az ujjnyi
darabokra vágott virslivel kisebb lángosokat készítünk.

Heti idõjárás
Változó, idõnként erõsen felhõs idõ várható
több-kevesebb napsütéssel. Elszórtan, pénteken viszont átmenetileg több helyen várható zápor, az idõszak végén szórványosan
zivatar is elõfordulhat. A gyakran élénk
északi-északnyugati szél idõnként megerõsödik. A legalacsonyabb éjszakai hõmérséklet általában 10-15 fok között várható, a
csúcshõmérséklet eleinte 20 fok körül alakul, az idõszak végén 22-26 fok várható.
www.metnet.hu
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RÉVAI
Egy félórányira visszalopódzott az ifjúságom.
Az ilyen események erõsen hatnak az emberre. Jelen és múlt találkozik, szembekerülünk
az életünk titkával, az idõ múlásának felfoghatatlanságával. Úgy történt, hogy véletlenül
rákattintottam az egyik televíziós csatornára.
Itt most olyan okosnak kellene lennem, amilyen nem vagyok. A mûsor a televízión Révai
Józsefrõl szólt, aki ifjúságom egyik fõszereplõje volt. Vékony, éles ajka, hátrakényszerített, göndör haja, az a keskeny értelmiségi ábrázat újságok címlapján, könyvek címoldalain
köszöntött az országra, sokszor lehetett hallani a rádióban kellemetlen, támadó tenorját.
Hogy magyarázzam el, ki volt õ? Az ötvenes
évek elején Magyarországon õ volt élet és halál ura a kultúrában. Bizonyos írását a gimnazistáknak is el kellett olvasniuk. Olyan rendszert épített ki, hogy engedély nélkül egyetlen
mondat nem hangozhatott el nyilvánosan,
egyetlen szó nem jelenhetett meg nyomtatásban. Próbáljanak ebbe belegondolni! A félelemnek milyen tömény jelenléte kellett ahhoz, hogy az emberek tökéletesen befogják a
szájukat! A rádióriporter elõre lejátszotta a
készítendõ riportot a riportalannyal, ezt leírta, majd a cenzortól engedélyt kért rá, és ezután mikrofon elõtt elismételték az egészet,
mintha akkor találták volna ki. Ezt a magam
szemével láttam. Komolyabb bírósági tárgyalások teljes szöveganyagát egy erre alkalmasnak tartott, írói adottságokkal rendelkezõ
ember a pártfõnök útmutatása szerint megfogalmazta, mint egy színdarabot, a vádlottal,
bíróval betanultatták, többször elpróbálták,
aztán a nyilvános tárgyaláson elõadták, mint
egy színházi elõadást. Nehogy olyasmi hangozzék el a közönség elõtt, amit a hatalom
veszélyesnek vagy nem kívánatosnak tart. A
résztvevõk pedig pisszenés nélkül teljesítették ennek a pokoli komédiának minden elõírását.
Azt hiszik, viccelek? Tanulmányozzák alaposabban a Rajk-per dokumentumait, hogy elcsodálkozzanak, micsoda képtelenségek
megtörténhettek!
Szóval az egész terrorgépezet csúcsán ott volt
Révai, és a feje fölött a kopasz cézár, Rákosi
Mátyás.
Mikor a tévén láttam ezeket a fekete-fehér
korabeli képsorokat, ráéreztem, hogy abban
az idõben én igenis boldog voltam. Felidézõdött az a hangulat, amelyben akkor, mint tizenéves srác lubickoltam. Befogtam a számat,
a legjobb barátomnak sem mertem igazán politikai kérdésekben megnyilatkozni, de belül
szabad voltam, élveztem ezt a szabadságot, az
ifjúságot, a jó fürdéseket nyáron, az osztálybulikat, a humort. Együtt mászkáltunk mindenhova, és elképzelni sem tudtam ennél jobbat. Nyomorogtunk, zsíros kenyéren éltünk,
terror alatt sínylõdtünk, de mindezzel nem
törõdtünk. Az életnek lehet örülni minden
helyzetben, csak egészség legyen és családi
szeretet. És ezen nem változtathat semmiféle
Révai.
(L. A.)
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A fiatal pár és a kotlós
Egyszer volt, hol nem volt, még hetedhét
országon is túl, volt egy szép legény. Elvett
feleségül egy szép leányt, de olyan szegények voltak mind a ketten, hogy egyiknek
sem volt semmije, csak annyi ruhája,
amennyit felvettek magukra. A leánynak
volt egy nénje, s az adott nekik ajándékba
egy tyúkot. A többi szomszéd meg rokon
vitt tojást, lisztet, úgy, mint szokás a lakodalomba.
Mikor elmúlt a lakodalom, hallja a fiatalember, hogy a tyúk rákezdi:
– Koty-koty-koty...
Azt mondja a fiatalasszonynak:
– Te, tudod, mit gondoltam?
– Mit?
– Ültessük meg ezt a tyúkot – azt mondja –,
van tojás elég, tegyünk alá tizenkilenc tojást, s mikor kikölti, akkor vele együtt húsz
lesz. Felneveljük, s mikor nagyok lesznek,

akkor eladjuk a húsz tyúkot, s az árán veszünk egy malacot. Azt is felneveljük, s az
malacozik kilencet. A tíz disznót eladjuk, s

akkor tudunk venni egy lovat, egy hámot s
egy szekeret. Ülünk fel ketten, s megyünk
kereskedni. Beleegyezel?
– Bele.
Kerítettek egy kosarat, s tettek belé egy kicsi gizgazt, raktak belé tizenkilenc tojást, s
a tyúkot ügyesen rátették, s betették az ágy
alá. Leültek az ágyra, s kezdtek ott beszélgetni, s örvendezni, hogy hát mi lesz, s hogy
lesz. Elõvesz az ember papírt, ceruzát, s
kezdi számolni, hogy egy lovat annyival s
annyival lehet venni, egy hámot annyival, s
egy szekeret annyival, tíz disznót annyival
lehet eladni. De hát nem futott a számadás. Azt mondja az asszonynak:
– Te asszony, baj van!
– Miféle?
– Hát – azt mondja –, szekeret s hámot tudunk venni, de lóra csak egy gyengére futja, mert ni csak, mennyi pénzt kapunk a
disznókért.
Azt mondja az asszony:
– Hát ez nem baj, majd megerõsül.
– Hát megerõsülni megerõsül, ha jól
adunk enni, de eleinte csak ott tudunk felülni a szekérre, ahol egyenes az út, ahol
hegyre kell menni, ott le kell szálljunk,
mert a ló nem tud kimenni, ha gyenge lesz.
Azt mondja az asszony az embernek:
– Te leszállsz, de én nem!
Azt mondja az ember:
– Dehogynem, leszállsz te is!
– Én nem szállok le!
– Leszállsz!
– Nem szállok le!
Úgy összevesztek, hogy az ember kijött a
béketûrésbõl, felugrott, s azt kérdi az
asszonytól:
– Leszállsz, vagy nem szállsz le?
– Nem szállok le!
Akkor az ember mérgében megfogta az
asszonyt, s akkorát lökött rajta, hogy
zsupsz, nekidõlt az ágynak. Széttörött az
ágy, s széttörtek a tojások is mind egy szálig, a kotlós meg menekült, ahogy tudott.
Kárvallották a kotlót s a tojásokat, s élnek
máig is, ahogy tudnak, ha meg nem haltak.
Magyar népmese
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Június 26., 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 mester 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 Design 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 22.35 Hírek 22.40 Sporthírek 22.50 Mámor 0.30
FIFA 2010 Labdarúgó-vb
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Slayers – A kis boszorkány
10.25 Játék 11.25 A dadus 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Daybreak –
Idõbe zárva 13.40 Forma-1 15.25 Õslények kalandorai 16.20 Öröm az ilyen szülõ
18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Dr. Dolittle 2. 21.10 Con Air – A fegyencjárat 23.25 A pokolból 1.40 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2-matiné 8.00 Nickelodeon kedvencek
9.30 Mókás állatvilág 10.00 Szurikáták udvarháza 10.30 Doktorológia Leslie
Nielsen módra 11.00 A világ legerõsebb emberei 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 Doktorok 16.30 Trinity kórház 17.30 Knight Rider
18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 Vihar 22.55 Kvízió – Különkiadás 0.55 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 Kabaréklub 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 kultúráról 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 27., 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
Útmutató 10.05 Semmi szenvedés 10.30 A sokszínû vallás 10.45 Református
magazin 11.10 Református ifjúsági mûsor 11.20 Az evangélikus egyház szeretetszolgálata 11.45 Az imádság ereje 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 19.55 Szabadság napja bejelentkezés 20.05
FIFA 2010 Labdarúgó-vb 22.40 Kultúrház 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.45
FIFA 2010 Labdarúgó-vb 1.50 TS – Motorsport 2.20 Panoráma
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Játék 11.35
MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Dáridó Lajcsival 12.40 Red Bull Air Race 2010
13.15 Magyar autósport-magazin 13.30 Forma-1 16.10 Míg a halál el nem választ 16.40 Jenki Zulu 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Apácashow 22.05 Halálos fegyver 4. 0.40 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2-matiné 8.20
Nickelodeon kedvencek 9.40 Mókás állatvilág 10.10 TV2-matiné 11.10 Világszám 11.40 Stahl konyhája 12.10 Kalandjárat 12.40 Száguldó vipera 13.40 Hegylakó 14.45 Álomgyári feleség 15.45 Crusoe 16.45 Lökött örökösök 18.30 Tények
19.00 Napló 20.05 Számkivetett 22.50 Menekülés Absolomból 1.00 A
Bond-koktél 1.30 A szó: Bond 2.00 James Bond: Száguldás Londonban 2.20
Ezo.tv 3.10 Napló 4.10 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 „Az én ügyem” 9.05 Anyanyelve: magyar 10.04 Evangélikus istentisztelet 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 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli
mûsorából

Június 28., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Színészpalánták 10.00 Hogy volt!? Extra 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin 14.05 Domovina 14.35 Teadélután 15.20 Körzeti híradó 15.35 Hírek 15.45
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 22.40 Hétfõ este
23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.15 Memento 23.25 FIFA 2010 Labdarúgó-vb
0.15 Teadélután 1.05 Parlamenti napló 2.10 A víz ára
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Reggeli 9.05 Te vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.25 Kung-fu
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 Hazudj, ha tudsz! 22.20 A rejtély 23.25 Poker After Dark 2009 0.20 Reflektor 0.35 Kóla, puska, sült krumpli
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TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.25 Ezo.tv 10.55 Teleshop 11.25 Mezítlábas szerelem 13.20 Kvízió 14.50 Egy tini naplója 15.20 Capri – Az álmok szigete 16.25 Bûbájos boszorkák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Monk –
Flúgos nyomozó 20.10 Aktív 20.50 Jóban-Rosszban 21.25 NCIS 22.25 Gyilkos
számok 23.25 Különleges ügyosztály 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.50
Jóbarátok 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 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05
Kabaréklub 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 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 29., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Színészpalánták 9.50 Zöld-foki-szigetek 10.40 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser
Bildschirm 14.35 Teadélután 15.20 Körzeti híradó 15.35 Hírek 15.45 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 22.40 Kedd este 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.15 Memento 23.25 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 0.15
Nappali 1.05 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Reggeli 9.05 Te vagy az életem
10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.40 Hazárd megye
lordjai 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 0.00 A pénz
szerelmére 1.40 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 10.45 Ezo.tv 11.15 Teleshop 11.45 Út a
vadonba 13.20 Kvízió 14.50 Egy tini naplója 15.20 Capri – Az álmok szigete 16.25
Bûbájos boszorkák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.10 Aktív 20.50 Jóban-Rosszban 21.25 Meggyanúsítva 23.35 A médium 0.35 Tények este 1.05 Ezo.tv 1.55 A kanyaron túl 3.40 Babavilág 4.05
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 13.23 Zene 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10
Éjszaka

Június 30., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Színészpalánták 10.05 Önök kérték! 11.00 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul
nostru 14.35 Kormányváró 15.00 Teadélután 15.20 Körzeti híradó 15.35 Hírek
15.45 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 22.40 Szerda este 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.15 Memento 23.25 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 0.10 Nappali 0.35 Nappali 1.30 Orvvadászok éjszakája
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Reggeli 9.05 Te vagy az életem
10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.25 Visszatérés a titkok kertjébe 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 Kígyóhal-akció
23.15 Ember tervez 1.00 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 10.50 Ezo.tv 11.20 Teleshop 11.50 Szerelmem a szomszédom 13.20 Kvízió 14.50 Egy tini naplója 15.20 Capri – Az álmok szigete 16.25 Bûbájos boszorkák 17.35 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05
Monk – Flúgos nyomozó 20.10 Aktív 20.50 Jóban-Rosszban 21.25 Doktor
House 22.25 Mercy angyalai 23.25 Szellemekkel suttogó 0.25 Tények este 0.55
Ezo.tv 1.40 Szédült rohanás 3.00 Két testõr 3.25 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.21 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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Július 1., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Színészpalánták 9.55 Üdítõ 10.50 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55 Szomszédok 13.35 Rondó 14.05 Roma fórum 14.35 Teadélután 15.20 Körzeti híradó 15.35 Hírek 15.45 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 18.10 Hírek
18.15 Design 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 FIFA
2010 Labdarúgó-vb 22.40 Csütörtök este 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.15
Memento 23.25 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 0.15 Teadélután 1.05 Nappali 2.05
Szentpétervár
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Itthon 6.25 Reggeli 9.05 Te vagy az életem 10.05
Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.40 A béranya 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 Hetedik érzék 22.20 Döglött akták 23.25
Holtomiglan, holtodiglan 0.25 Helyszíni szemle 1.20 Reflektor 1.35 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 10.45 Ezo.tv 11.15 Teleshop
11.45 Fenyvesvölgyi kalandok 13.15 Kvízió 14.50 Fenyvesvölgyi kalandok 15.20
Capri – Az álmok szigete 16.25 Bûbájos boszorkák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.10 Aktív 20.50 Jóban-Rosszban 21.25
Farkangyal 23.30 Painkiller Jane 0.30 Tények este 1.00 Ezo.tv 1.50 GSG 9 – Az
elit kommandó 2.40 Segíts magadon! 3.05 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 2., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Színészpalánták 9.55 80 kert nyomában a Föld körül 11.00 Nappali 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55 Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok 14.25 Közlekedõ 14.35 Teadélután 15.20 Körzeti híradó 15.35 Hírek 15.45
FIFA 2010 Labdarúgó-vb 18.10 Hírek 18.15 Volt Fesztivál 2010 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 22.40 Péntek
este 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.15 Memento 23.25 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 0.15 Teadélután 1.05 Nappali 2.00 Vad Európa
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 MeneTrend 6.25 Reggeli 9.05 Te vagy az életem
10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.40 Sherlock
Holmes és a négyek jele 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 0.25 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 9.05 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.05 Ezo.tv 10.35 Teleshop
11.05 Életem értelme 13.20 Kvízió 14.50 Egy tini naplója 15.20 Capri – Az álmok
szigete 16.25 Bûbájos boszorkák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Monk
– Flúgos nyomozó 20.10 Aktív 20.50 Jóban-Rosszban 21.25 NCIS 22.25 Shark –
Törvényszéki ragadozó 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 13.30 Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az EMW
hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Június 26., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Halország hírei (40’),
Futball: Cece–S.bogárd (ism. 100’) 13.00 Lapszemle 15.00 A sárbogárdi református énekkar évzárója Alapon (60’), Nyugdíjasok
kiállítása (20’) 19.00 Lapszemle 20.00 Mészöly-gála (ism. 90’),
Retrodiszkó (ism. 40’)
Június 27., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 A sárbogárdi református énekkar évzárója Alapon (60’), Nyugdíjasok kiállítása (20’)
13.00 Heti híradó 15.00 Cecei végzõsök mûsora (ism. 45’), A Kossuth iskola bemutatója (ism. 45’), Dr. Kellner Józsefné elõadása
(ism. 60’) 19.00 Heti híradó 20.00 Hitélet
Június 28., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Mészöly-gála (ism.
90’), Retrodiszkó (ism. 40’) 13.00 Heti híradó 15.00 Halország hírei (40’), Futball: Cece–S.bogárd (ism. 100’) 19.00 Heti híradó
20.00 Magánvélemény – dr. Csernus Imrével (22’), Pálfi Margit
estje (ism. 70’)
Június 29., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 Heti híradó 15.00 Magánvélemény – dr. Csernus Imrével (22’), Pálfi Margit estje (ism. 70’) 19.00 Heti híradó 20.00 Bogárdi Napok (40’),
Árvíz (40’), Évzáró és ballagás Miklóson (40’)
Június 30., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Bogárdi Napok (40’),
Árvíz (40’), Évzáró és ballagás Miklóson (40’) 13.00 Heti híradó
15.00 A Mészöly évzárója (40’), Az új KRESZ-rõl (ism. 30’), Lázár Ervinre emlékezve (ism. 60’) 19.30 Lapszemle 20.00 A Puskás
Akadémia (ism. 40’), Fogathajtás Keresztúron (ism. 60’)
Július 1., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 A Puskás Akadémia
(ism. 40’), Fogathajtás Keresztúron (ism. 60’) 13.00 Lapszemle
15.00 Bogárdi Napok (40’), Árvíz (40’), Évzáró és ballagás Miklóson (40’) 19.00 Lapszemle 20.00 Hitélet
Július 2. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 A Mészöly évzárója (40’),
Az új KRESZ-rõl (ism. 30’), Lázár Ervinre emlékezve (ism. 60’)
13.00 Lapszemle 15.00 Hitélet 19.00 Lapszemle 20.00 Bogárdi
Napok (40’), Árvíz (40’), Évzáró és ballagás Miklóson (40’)
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A
Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A
mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke
szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház
mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha gondjuk van a vétellel,
kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000, TV
Network EMW Kft. — 1289.

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:

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

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

a Bogárdi TV-ben is látható!

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

Lakás kiadó. 06 (30) 3302 615.

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602.
ÁPOLÁSBAN JÁRTAS,
háromgyermekes édesanya
ELLÁTÁSI SZERZÕDÉST
kötne ottlakással.
Érdeklõdni a szerkesztõségben.
JOGOSÍTVÁNY!
Nyári tanfolyamok indulnak
2010. 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
Vállalok VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉS-,
VILLANYSZERELÉST,
HEGESZTÉST,
HÁZTARTÁSI GÉP- ÉS GÁZKÉSZÜLÉK
JAVÍTÁST.
Gulyás József 06 20 586 2981
MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS
cégek részére.
Kötelezõ szabályzatok elkészítése,
cégalapítás ingyen.
06 20 385 0592
Minden, ami tetõvel kapcsolatos!
Van rá megoldás!
PALA- ÉS LAPOSTETÕK SZIGETELÉSE
garanciával, ERESZCSATORNA
JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
Varga és Társa Tetõszigetelõ Bt.,
Tamási, Móra F. u. 3.
06 70 520 5727, 06 70 540 4468

Régi és új sírkövek felújítása,
tisztítása gépi csiszolással.
Helyszíni fedlap és alapzat öntése.
Strausz Péter
06 30 494 0305

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Redõnyök: 06 (30) 507 3344.
Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869. (276862)
Albérletet keresünk, családi ház is érdekel. 06
(30) 561 3750. (276893)
Szivárvány Stúdióba kozmetikust keresek. 06
(30) 380 8330. (276890)
Árpád-lakótelepen földszinti felújított, háromszobás lakás és garázs eladó. 06 (30) 645 7124.
(2768899)

Pecsenyekacsák (3-3,5 kg) 1500 Ft/db áron,
pucolva 2500 Ft-ért eladók. 25 db-tól ingyenes
házhozszállítás! 06 (70) 610 8680. (276380)
Sárbogárdon és környékén eladó vagy kiadó
családi házat, lakást vagy ingatlant keresek.
Patakiné 06 (30) 520 4512. (276375)
Családi ház kiadó. 06 (30) 330 2615.
Telek eladó. 06 (30) 330 2615.

Segédmunkára rakodókat felveszünk. 06 (30)
382 4133.
Sárbogárd központjában 36 m2-es üzlet eladó.
Lakássá is bõvíthetõ. Telefon: 06 (20) 342 0788.
Tûzifa rendelhetõ méterbe, kugliba, hasítva.
Akác: 2100 Ft, vegyes: 1800 Ft. 06 (20) 454
8979, 06 (30) 571 3618. (276336)
Felújított, kétszobás lakás eladó. 06 (30) 482
3947. (276334)
Albérlet kiadó. 06 (70) 608 3274. (276333)
Akció! Minõségi kuglizott, hasogatott tölgy tûzifa 1950 Ft/q áron eladó! Sárbogárd 20 km-es
körzetében ingyenes szállítás! Telefon: 06 (20)
237 7179. (0897021)
Nagylókon 700 négyszögöl telken felújított családi ház (2 szoba, konyha, étkezõ, fürdõ) eladó.
Érdeklõdni: 06 (30) 607 1809. (0897013)

Leinformálható hölgy takarítást vállal. 06 (20)
452 1503. (276907)

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

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

Brahma jércék eladók. 06 (20) 6210 113.

Kukoricát, búzát, tritikálét, árpát, napraforgót
vásárolnék. 06 (30) 382 4133.

Parasztház olcsón eladó. 06 (30) 3302 615.

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

Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással.
Cser-tölgy: 1900 Ft/q, vegyesen 1900 Ft/q,
akác: 2140 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623.

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

Malacok eladók. 06 (20) 6210 113.

Tyúkeladás hétvégétõl, Mezõfalva, Ménesmajor, 350 Ft/db. 06 (30) 2044 675.

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

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

Bogárd és Vidéke 2010. június 24.
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X. Szent Péter-napi Halászbúcsú
2010. július 10. Sáregres–Rétimajor
Bárkaszínpadunk programjai:
9.50
10.00
10.30
11.00
11.45
12.00
13.00
14.00
15.00
15.30

megnyitó
Radnai Zoltán (modern táncok)
a Bokréta Néptáncegyüttes fellépése – Dég
Sukorói Néptáncegyüttes – Sukidance és Everdance Táncszínház
divatbemutató
a Flippers zenekar elõadása
eredményhirdetés – halfõzõ- és színész-horgászverseny
Kincses Színház – Brémai Muzsikusok (bábmûsor)
Südi Iringó – latin show
a Bokréta Néptáncegyüttes fellépése – Dég
és még néhány fellépõ – szervezés alatt...

További programok:
* Old Timer autóbemutató (Chevrolet, Fiat klub) * Artistabemutató, Gödöllõi Solymászok – solymász–íjász bemutató, jurta * Sziklási Gábor – fotókiállítás a rendezvénysátorban * Tombola értékes
nyereményekkel * Halételfõzõ-verseny * Gyermekfoci, rajzverseny, gyermeksarok * Kézmûvesek,
népmûvészek kiállításai
* A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. bemutatkozása
* Pannon Egyetem Keszthely – halas projektek bemutatása

www.retimajor.hu
Sitkei Judit – telefon: 06 (25) 509 190, 06 (30) 264 2528, e-mail: turizmus@retimajor.hu
Török Henrietta – telefon: 06 (23) 354 764, 06 (30) 396 5852, e-mail: theni@aranyponty.hu
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Gondolkodjunk!

Kérdezték

Nincs nekünk elég bajunk ezzel az õszinek
is csúfos idõjárással, a rengeteg vízzel a
kertekben, szántókon, garázsokban, udvarokban és kazánházakban, még fel is szólít
bennünket a város polgármestere bizonyos feladatok elvégzésére a csapadékvíz
szabad elfolyása érdekében. Mi ez a felhívás? Fekete humor?

A rendelõintézet felújítása most folyik. Ha
elkészül, lesz-e elegendõ „ügyfélparkoló”
az intézménynél?
Ha mozgásában korlátozott beteg emberek, vagy bárki is érkezett betegként eddig
a rendelõhöz, ha beállt a rendelõintézeti
parkolóba, akkor megbüntették.
Felháborító, hogy van egy térségi feladatokat is ellátó rendelõintézete Sárbogárdnak, és ott nincs megfelelõ számú ügyfélparkoló.
Ha egy vállalkozó a vállalkozásához használatbavételi engedélyt kér, kötelezik arra, hogy a cége elõtt legyen a rendeletben
elõírt számú parkolóhely az ügyfelek számára. Vajon ha elkészül a rendelõintézeti
beruházás, az önkormányzat megköveteli-e majd az átadáskor, hogy a rendelõintézet rendelkezzen a megfelelõ számú parkolóhellyel? Az önkormányzat esetleg segíthetné is valamilyen módon, hogy az a
parkoló valóban megvalósuljon!

Olyanokat ír a polgármester úr, hogy
„amennyiben a kapubejáró alatti áteresz
keresztmetszete, vagy annak szintbeli elhelyezése az árok jelenlegi kialakításához
képest nem megfelelõ, úgy annak átépítésérõl az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni”. Sõt, még határidõt is szab
(2010. július 31.) és szabálysértési eljárást
emleget.
Na, már megint álljon meg a díszmagyar
harci menet! Ki, kik azért a felelõsek, hogy
hitelbõl épültek ugyan utak a városban, de
a vízelvezetésrõl, az utcák szintezésérõl, az
átereszek egységes kialakításáról senkinek
nem volt ingerenciája gondoskodni?
Boldogok azok, akiknek az utcájában van
valamilyen vízelvezetési lehetõség (pl.
árok), nem úgy azok, akiknek semmilyen.
Boldogok azok, akiket nem „áldottak”
meg önkormányzati úttal, aminek az átereszei összetörtek, és évek óta senkit nem
hozott lázba, hogy azokat kicserélje.
Állítólag van nekünk tervünk a vízelvezetésre, és 22 millió forintot profitált belõle
valamilyen cég (ha tévedtem, más után hazudok). Az egyes véleményekbõl az derül
ki, hogy nagyon elegük van az embereknek
a mostani helyzetbõl.

A betegek és hozzátartozóik
nevében egy polgár

2010. június 24. Bogárd és Vidéke

Fánczi Imréné
rétszilasi lakost köszönti

80. születésnapján
4 gyermeke, menye, vejei,
13 unokája, unokavejei,
menyei, 16 dédunokája
és 1 ükunokája

Meghívó
Június 26-án, szombaton, 9.30 órától
megtartjuk hagyományos

FÉRFIKONFERENCIÁNKAT.
Témája:
A hívõ keresztyén ember tapasztalatai
a mai társadalomban (személyes
beszámolók, csoportbeszélgetések).
Alapi Református Egyházközösség

Grand Canyon Pusztaegresen
Idegenforgalmi látványosság lett Pusztaegresen a téesz bejárójával szemben a
Rostásék keverõüzeme mellett lévõ út. Az
erre járó autósok megállnak itt egy kis idõre, s felballagnak az emelkedõn, hogy megcsodálják a természet által alkotott hatalmas szakadékokat.

Elhangzott vádként a miklósi kõbánya
„szétbarmolása”. Többek szerint egy tisztességes, piaci értékû alapon megkötött
szerzõdésbõl, az abból származó önkormányzati bevételbõl rendezni lehetett volna a vízelvezetéssel kapcsolatos problémákat. De ki (kik) voltak a hûtlen kezelõ(k)?
Nem vagyok nyomozó hatóság, de nem zárom ki, hogy „soha ne mondd, hogy soha”.
Az élet sok mindent produkálhat, mert az
egyszer fent, egyszer lent állapot elõbb,
vagy utóbb mindenkit utolérhet.
Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

JÓNÁS ZOLTÁN
életének 56. évében
türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Temetése 2010. június 25-én
15 órakor lesz a sárbogárdi
Huszár-temetõben.
Gyászoló család

A hétvégi nagy felhõszakadás után ezen az
úton hihetetlen mennyiségû víz zúdult le.
Tonnányi betondarabokat görgetett maga
elõtt az áradat. Ezeket az útból szakította
fel a hömpölygõ sáros folyam, miközben a
sárga löszben öt-hat méter mély szakadékokat vájt maga elõtt, s így érkezett le a fõútig, ahol aztán elterült, s meglassulva
hullámzott tova egy távolabbi völgy felé.
Itt jártunk kint mi is hétfõn, s megörökítettük a különös látványosságot. Rostásék elmondták, hogy ezt az önkormányzati utat

Pluhár Pista bácsival és azokkal a földtulajdonosokkal együtt javítgatták, akiknek
ezen az egyetlen úton lehetett megközelíteni a földjét. Most ezt az utat teljesen elmosta a víz.
Ahogy lepillantottunk a többméteres szakadékokba, döbbenetes látványt nyújtott a
mélység. Leereszkedtünk a mélybe. Kicsit
ijesztõ volt, ahogy hajlottak fölénk a löszfalak, amelyek bármikor ismét beszakadhatnak. Ezért aztán gyorsan igyekeztünk is
kifelé belõle.
Most várják a szakembereket, hogy ismét
járhatóvá lehessen tenni az utat. Valószínûleg a löszfal egyik oldalából kell gépekkel feltölteni a beszakadt üregeket.
Hargitai Lajos

