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A Dél-Mezõföld független hetilapja

Húsvéti vásár
A húsvét közeledtével a Zengõ Óvoda Bóbita csoportjában nagy terveket szövögettek a gyerekek szülei. Játékvásárt rendeztek, melynek bevételébõl a csoport játékkészletét bõvítették.
Írás a 8. oldalon.

www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

Csillag születik Pálfán

Hol van Pálfa? Nem a világ végén, bár út oda befelé vezet, de onnan tovább már csak egy
nemrég megépült keskeny aszfaltcsík Rácegres–Sárszentlõrinc felé. Ide még jár a
Bogárd és Vidéke. Mindig jó érzés csütörtökönként befordulni ebbe a kis faluba a Sió fölött ívelõ hídon át. Már messzirõl integet a falu három tornya: a református, a katolikus és
az evangélikus templomé.
A hétvégén egy rendezvényre voltam hivatalos. Pálfán megrendezték a körzeti „Csillag
születik” vetélkedõ döntõjét.
Írás a 4. oldalon.

Tavaszi papírgyûjtés Cecén
3 napon át rendezik meg a tavaszi papírgyûjtési akciót, melynek
keretében az osztályok és a diákok versengenek egymással, hogy
ki tudja a legtöbb újrahasznosítható papírt gyûjteni. A gyûjtés motiválására az iskola diákönkormányzatának vezetõi ismét megígérték a nyertesek díjazását, mely a tervezet szerint ismét egy
sporteseményre való látogatás lesz.
Írás a 7. oldalon.

GUMIGYÁR
MEZÕSZILASON

Éppen elhagynánk Mezõszilast, amikor a falu végét jelzõ tábla
elõtt egy úton balra irányít bennünket egy tábla a Bridgestone gumigyár felé. A Bozót-patak hídján áthaladva az egykori szövetkezeti majorközpont régi épületei tûnnek elõször elénk. „De ugyan,
hol van itt a gyár, aminek a megnyitására invitálják a sajtót?” –
merült föl bennem a kérdés, mert úgy hirdették, hogy ez lesz Közép-Európa legnagyobb teherautógumi-futózó üzeme.
Írás a 3. oldalon.
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IMRE BÁCSI
Még a nyolcvanadik életévének eltelte
után is sétálgatott néha a városában. Bottal ballagott, de nem volt a járásában semmi öreges. Egyenes testtartással ment,
nem tétováztak a léptei, nem rogyadoztak
a lábai.
Néha szerencsém volt, és csatlakozhattam
hozzá, beszélgettünk. Azaz én inkább hallgattam, mert tudtam, hogy érdemes. Mikor Platón filozófiájának és a Bibliának az
összefüggéseit kezdte elemezni, ámuldozhattam. Eddig én õt csak a temetéseken
hallottam beszélni. Ez egy másik Imre bácsi volt. Nem a hitszónok, aki a híveinek elismétli és elmagyarázza a vallásnak a halállal kapcsolatos tanításait, vigasztalásait,
hanem olyasvalaki, aki benne él a nagy elmélkedõk gondolatvilágában. Olyan érzésem támadt, hogy akivel beszélgetek, annak sok kilométeres körzetben nem akad
párja. Úgy véltem, hogy a sárbogárdiak
nem tudják, ki az az ember, aki a Tompa
Mihály utcai parókián él. Nem tudják,
hogy büszkének kellene lenniük.
Nehéz idõben, 1952-ben szinte menekült
Sárbogárdra a feleségével. Budapesti, magasra ívelõ egyházi karrier reményébõl
hajszolták vidéki csatározások közé. Általában is rossz évek voltak ekkoriban, a nép
nyomorgott, félt, gyûlölködött. Vallási
szempontból még rosszabb volt a helyzet; a
pártdiktatúra üldözte és folyamatos nyomás alatt tartotta az egyházakat, a papokat
legszívesebben kivégezték volna. A tiszteletes úr megdicsérte az egyik hívét, aki a
legbiztosabb templomjáró, istentisztelet-látogató volt. Mi derült ki egyszer az illetõrõl? Hát az, hogy a hatalom spiclije.

Felhívás

Azért jött el a templomba vasárnaponként, mert minden prédikációról jelentést
kellett adnia. Jelentette, hányan és kik jelentek meg az istentiszteleten, milyen volt
a hangulat. A parókián egyszer aktatáskás
elvtársak jelentek meg, akik némi köntörfalazás után javasolták az új papnak, hogy
õ maga is küldjön jelentéseket a rendõrkapitányságnak. A köntörfalazást kihasználva õ is köntörfalazni kezdett: ha valami
bûntény a tudomására jut, állampolgári
kötelessége, hogy jelentse a hatóságnak.
Magas tisztségek helyett igazibb karrier
várt rá Sárbogárdon. Nem az íróasztalnál,
hanem az emberek lelkében. A pályája azt
a tanulságot kínálja, hogy a tehetség mostoha körülmények között is elõtör. A
könyvei sok ember polcán ott vannak, a vele készült televíziós interjúk felvételei nekünk is tartalmas, gazdagító élményt jelentettek. De talán a legfontosabbak a beszélgetések emberekkel. Nekem is erõs élményt adtak.
Jó érzés számomra, hogy nemrég hosszan
tudtam beszélgetni vele az otthonukban.
Õ maga elhárítja, hogy bölcs volna. Nem
ismertem embert, akinek a bölcsessége
ilyen áthatóan jelenlevõnek hatna, mint az
övé.
Mikor elköszöntem tõlük, Imre bácsi azt
mondta, megölel. Két karral átfogta a nyakamat, és könnyedén magához szorított.
Bonyolult, kedves érzés volt. Majdnem
meghatódtam. Most úgy érzem, jelképes
volt ez a gesztus. Talán átadott ott nekem
valamit. De mit?
(L. A.)

Szabó Imre nyugalmazott református
lelkipásztor temetési szertartása ideje
alatt, 2011. április 23-án, szombaton, 11
óra és 16 óra között forgalomelterelés
lesz Sárbogárdon a Tompa Mihály utca–Baross utca betorkolásától, valamint a Kossuth Lajos utca teljes hoszszában a Huszár-temetõig.
A József Attila utca mindkét oldalán ez
idõ alatt a parkolás megengedett,
ugyanakkor a Tompa Mihály utcán a
Gilice köztõl, valamint a Kossuth utca
teljes hosszában mindkét oldalon
megállási tilalom lesz.
Kérjük a gyászszertartásra érkezõket,
hogy gépkocsijukat a városi parkolókban hagyják, és a gyászszertartás helyszínét gyalogosan közelítsék meg!
Figyelem!
Mezõgazdasági gépeknek, nehézgépjármûveknek a fenti idõ alatt a Temetõ–Kossuth–Petõfi–Tompa Mihály utcákon behajtás nem engedélyezett.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Könyvtári esték 2011
„Kor és súly lényegtelen. Nagyváradi, pedigrés, külvárosi, magyar-román keverék,
orvos. Volt versmondó, aki versírással próbálkozik most, és mindig szüksége van
’mankóra’.”
A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja
Önt és családját

május 2-án (hétfõn),
17 órára

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy

Szabó Imre
református lelkipásztor,

dr. Szabó Katalin
Ingrid
bemutatkozó estjére.

Sárbogárd város díszpolgára

A költõvel beszélget:
dr. Kovács János.

2011. április 13-án, életének 92. évében elhunyt.

Közremûködik:
Simon Alexandra és Simon Csaba.

Végsõ búcsúztatása 2011. április 23-án, szombaton,
13 órakor lesz a sárbogárdi református templomban,
majd a Huszár-temetõben.

A belépés ingyenes.

Díszpolgárát Sárbogárd Város Önkormányzata
saját halottjának tekinti.
Emlékét kegyelettel õrizzük!
Sárbogárd Város Önkormányzata

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
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Gumigyár Mezõszilason
Éppen elhagynánk Mezõszilast, amikor a falu végét jelzõ tábla
elõtt egy úton balra irányít bennünket egy tábla a Bridgestone gumigyár felé. A Bozót-patak hídján áthaladva az egykori szövetkezeti majorközpont régi épületei tûnnek elõször elénk. „De ugyan,
hol van itt a gyár, aminek a megnyitására invitálják a sajtót?” –
merült föl bennem a kérdés, mert úgy hirdették, hogy ez lesz Közép-Európa legnagyobb teherautógumi-futózó üzeme.
Az enyhe fönntartás szólt annak is, hogy Magyarországon a futózott autógumikról az embernek súlyos balesetek jutnak eszébe, és
nem véletlenül. Sok hazai kontár próbált már nagy pénzt megcsípni sokszor illegálisan mûködtetett gumijavító mûhelyében kiszuperált, ócska gépekkel, azt se ellenõrizve, hogy milyen a minõsége annak a használt guminak, amit nyugatról hoztak be teherautószám. A fuvarosok csak azt nézték, hogy jóval olcsóbb, mintha újat vennének. Aztán az utak mellett ott láttuk a szétrobbant
kamionkülsõket, az árokban a roncsokat, az úton a halottakat.
Nem csoda, hogy azóta Európában talán nálunk fut a legkevesebb
teherautó újrahasznosított, futózott gumival. Nos, ilyen gondolatok után mire számít, aki erre a megnyitóünnepségre siet?

A dombtetõre felkaptatva impozáns látvány tárult elém. Nagy
épület parkolóval, elõtte a Bridgestone zászlói lobogtak az itt
fenn meglóduló tavaszi szélben. S amikor beléptem az üzembe, az
elém táruló kép lenyûgözött: a legmodernebb gépsorok, számítógép vezérlésû precíziós masinák sorakoznak a gépteremben.
Mindez április 14-én történt. Ekkor avatták a Bridgestone és az
5-Let Kft. együttmûködésének eredményeként megépült, új teherabroncs-futózó üzemet Mezõszilason.

A megnyitóünnepségen közel 100 meghívott vendég vett részt. Az
esemény jelentõségét mutatja, hogy megjelentek a helyi és környékbeli gazdasági vezetõk, helyi képviselõk, a megye közéleti
személyiségei, köztük dr. Cser-Palkovics András országgyûlési
képviselõ, Székesfehérvár polgármestere, valamint Akihito Ishii,
a Bridgestone Europe teherabroncs- és futózó részlegének igazgatója, Armand Dahi, a Bridgestone kelet-európai régiójának
ügyvezetõ igazgatója, Antonio Iannetta, a Bridgestone kelet-európai régiójának teherabroncs-üzletág igazgatója, Urbán Péter, a
Bridgestone Magyarország Kft. cégvezetõje és Fehér András, a
Bridgestone Magyarország Kft. teherabroncs-üzletág vezetõje.

Elek István, az 5-Let Kft. ügyvezetõ igazgatója és az üzem tulajdonosa üdvözölte a vendégeket, és elégedettségét fejezte ki, amiért
a Bridgestone a legfejlettebb futózó technológiát hozta az országba, Mezõszilasra.
Magyar József, Mezõszilas polgármestere és dr. Cser-Palkovics
András köszönetet mondtak a Bridgestone-nak, hogy végül itt, a
megye legelmaradottabb régiójában építették fel ezt a gyárat.
Ezután Urbán Péter és Armand Dahi fejezte ki büszkeségét, hogy
itt egy forradalmian új technológiát alkalmazó üzem kezdi el
mûködését.
A szakemberek külön
kiemelték, hogy olyan
technológiát alkalmaznak, amely eredményeként az új gumikkal
egyenértékû, minõségi
termék jön létre. Mint
elmondták, csak szigorúan szelektált, minõségileg ellenõrzött abroncsokat futóznak, s
azokat a gyártási folyamat során több alkalommal is alávetik minõségellenõrzésnek. Kihangsúlyozták e gyár
jelentõségét a környezet kímélése szempontjából. Ennek egyik
tényezõje a gumiabroncsok újrahasznosítása, de maga a gyár is
ökotudatos építésû, geotermikus energiával mûködik, s innen
semmilyen káros anyag nem jut ki a környezetbe.
Az üzem bemutatásakor elhangzott, hogy a Bridgestone a világ
vezetõ gumitermék- és gumiabroncsgyártója. Gumiabroncsokat
gyárt személyautókra, kisteherautókra, teherautókra, motorokra, mezõgazdasági és földmunkagépekre, valamint repülõkre.
A Bridgestone vállalatot 1931-ben alapította Shojiro Ishibashi.
Világszerte több mint 50 üzemmel és 138.000 alkalmazottal rendelkezik. 2010 végéig a Bridgestone volt a Forma-1 hivatalos abroncsbeszállítója, és a MotoGP világbajnokságnak is sikeres abroncsbeszállítója.
Kelet-Európában a Bridgestone Csoportnak 3 abroncsgyára van,
beleértve két zöldmezõs beruházást Poznanban és Stargard
Szczecinski városában, illetve Tatabányán.
A gyár tulajdonosa, az 5-Let Kft. 100 %-ban magyar tulajdonú
vállalkozás. 1996-ban alapították azzal a céllal, hogy az építõiparban különbözõ energiatakarékos megoldásokat kínáljon.
A gyár éves gyártási kapacitása 2011-ben 2.500 db gumi, 2013-ra
5.000 db, majd 2014-tõl megduplázzák a termelést. A 980 m2
alapterületû gyárban a magas szintû automatizáltság miatt mindössze 10 fõvel dolgoznak majd. A termelést e hó végén kezdik
meg.
Hargitai Lajos
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Csillag születik Pálfán
Hol van Pálfa? Nem a világ végén, bár út oda befelé vezet, de onnan tovább már csak egy nemrég megépült keskeny aszfaltcsík
Rácegres–Sárszentlõrinc felé. Ide még jár a Bogárd és Vidéke.
Mindig jó érzés csütörtökönként befordulni ebbe a kis faluba a
Sió fölött ívelõ hídon át. Már messzirõl integet a falu három tornya: a református, a katolikus és az evangélikus templomé.
A hétvégén egy rendezvényre voltam hivatalos. Pálfán megrendezték a körzeti „Csillag születik” vetélkedõ döntõjét. Ezt két selejtezõ elõzte meg februárban és márciusban. A 12 versenyzõbõl
8-an jutottak tovább a harmadik fordulóba.

A fellépõk közt voltak „másfalusiak” is, mert jöttek Paksról,
Nagydorogról, Szedresrõl, s mivel ez a vidék nagyon szegény, sok
a munkanélküli, s nagy arányú a cigány lakosság a környéken, a
rendezvény szervezésében jelentõs részt vállaltak a cigány kisebbségi önkormányzatok képviselõi is.
Több csoport cigány hagyományokból merítve mutatkozott be
tánccal, énekkel, hangszeres zenével.
Április 16-án, szombaton a pálfai kultúrházban került sor a nagy
eseményre.

A rendezvény sztárvendége Csikó Szabolcs volt, aki egyúttal a
zsûri munkájában is részt vett. A zsûriben ott ült még Patkós
Gyuláné Rellike, Ignácz László és Csonka Imre, a nagydorogi
CKÖ elnöke.

A bemutató elõtt és a szünetben a pálfai Rozmaring Népdalkör
szórakoztatta rendkívül hangulatos, színes mûsorával a közönséget. Ezt követõen a nyolc versenyzõ mutatta be produkcióját,
akikre nemcsak a zsûri, hanem a közönség is szavazhatott.
A közönség kitörõ lelkesedéssel, vastapssal biztatta a fellépõket.
A rendezvényre a Csámpai Country Road Club mûsora tette fel a
koronát.
Látványos cigánytáncot mutatott be Kalányos Melinda és Démuth Alexandra. Tóth Bettina és Torma Gabriella Cserháti Zsuzsától az Elfelejtett címû dalt énekelte, amit a nagy sikerre való tekintettel közkívánatra megismételtek. Közös produkciót mutattak be a Pálfai Csillagok és a Pálfai Fenegyerekek, akik az Oláhcigány Himnuszt adták elõ.

Amíg a zsûri ítélkezésre visszavonult, Gulyás Réka és Orsós Eszter szórakoztatta a közönséget az elsõ és második fordulóban elõadott táncokkal. Ezután tombolasorsoláson több értékes díj mellett a húsvét közeledtére való tekintettel egy élõ nyuszit is kisorsoltak.
A zsûri hosszas tanácskozás
után meghozta a döntését. Az
elsõ helyezettek holtversenyben
Kalányos Melinda és Torma
Gabriella lettek, így mindketten
elmehetnek országos Csillag
születik élõmûsorába. Második
helyen Démuth Alexandra végzett, aki egy kétszemélyes wellness hétvégét nyert a bikácsi
Zichy Park Hotelban. Harmadik helyezett lett Tóth Bettina,
aki kétszemélyes vacsorameghívást kapott a simontornyai Tulipán étterembe. Különdíjat kapott a Pálfai Csillagszemek és
Orsós Zsanett. Õk egy-egy tortát kaptak. Kétezer forintos
ajándékutalvánnyal díjazták a
Pálfai Fenegyerekek, valamint
Nyerges Anett és Csonka Ferenc produkcióját. Így végül
minden versenyzõ nyereménynyel távozott.
Nagy munkát végzett a szervezésben és a mûsor lebonyolításában Nyerges Imréné, aki a
mûsorközlõ és háziasszony szerepét is ellátta. A háttérben sok
segítõ szorgoskodott, akik a
vendégek ellátásáról és a lebonyolítás zavartalanságáról gondoskodtak. Õket ezért ezúton is
köszönet illeti.
Hargitai Lajos
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Nem láttam oroszlánt Tanzániában
1. rész
2011. február elsõ hete
A Turkish Airlines gépén jól elszórakoztam. Megnéztem egy rajzfilmet, ami egy
modern rókacsaládról szól, ahol a családapa nem tud ellenállni, és állandóan csirkelopással reszkírozza a saját és a családja
életét, illetve nosztalgiáztam a 80-as évek
zenéin.
Mögöttem hangzavar – kiderült, hogy észtek. Sok mindent értek, de hogy mit keres
három hangos tetovált észt Tanzániában,
azt nem tudom elképzelni.
Körülöttem néhány ember, többek között
egy féltörök lány, Sibel Bécsbõl, aki az
egyetemen türkológiát hallgat. Kadir és
Sinan vidám, török üzletemberek egy sorral elõttem. Néhány napja menekültek
Egyiptomból, otthagyva áruikat és barátaikat. Hamar létrejött az ismeretség köztünk. A közös török nyelv és Sibel Brugal
nevû, portugál eredetû rumja ebben eléggé nagy szerepet kaptak.
Hajnali négykor érkeztünk meg a nyári
melegben Dar es Salaam kis repterére.
Kadir már a gépen a szárnyai alá vett minket. Sibelnek taxit rendezett egy buszállomásra, ahonnan Sibel a Kilimandzsáróhoz
közeli Arushaba buszozhatott, én meg velük tarthattam a szállásukra. Kadir autóját
lezárva találtuk. Túl sokáig akadt fenn
Egyiptomban a hirtelen kitört forradalom
miatt, a kocsija meg fizetetlenül állt a parkolóban.
Kietlen utcákon, alacsony épületek között
haladtunk a szállás felé. Emeletes szállodánk kényelmes, minden komforttal ellátott, menedzsere egy indiai. Amíg a törökök áruikat és ügyeiket a társalgóban rendezték, én teljesen kidögölve szuszogtam a
takaró alatt a hûvös, légkondis hálószobában. Néhány órával késõbb erõs horkolásra ébredtem. A szintén kimerült Kadir
húzta a lóbõrt mellettem. Közben Sinan is
elterült a társalgó bõrkanapéján. Dupla
ágyunk méreteitõl nyugodtan elfért volna
még kettõnk mellett is. Õ is horkolt.
Délután kisétáltam a tûzõ napba, megismerkedni a környezetemmel. Jártam az
utcákat és figyeltem mindent. Alacsony
épületeket láttam, amikbõl fõleg üzletek
nyíltak, fölöttük meg lakások lehettek.
Majdnem az összes indiai eredetû, a bejárat fölött sok helyen az építési évszámot is
bevésték; 1920 és 1995 közöttit rengeteget
láttam. Az egyik régebbi üzletbe bátran
beléptem. A tulajdonosok harmadgenerációs gudzsaratiak (Észak-India), öltözetük
még mindig hagyományos. Az üzlet berendezése a kezdetektõl, azaz a harmincas
évektõl semmit sem változott. Felpolcozott textiltáblák álltak mindenhol. Számomra érthetetlen módon kesudiót is
árultak hatalmas zacskókban. Az okát a
tulajdonosok sem tudták, így alakult ki
egyszer, és azóta senki sem változtatott rajta.

A verõfényes utcákon sokfajta ember
mozgott, fõleg indiaiak és pakisztániak.
Muszlim negyedben laktunk.
Dar es Salaam régebbi neve szuahéliül
Mzizima, azaz „egészséges város”. Kis kikötõváros volt elõször, és õsidõk óta szoros
kereskedelmi kapcsolatban állt a Közel-Kelettel és az indiai szubkontinenssel. Innen a sok vegyes nép. Valószínûleg a fek-

vése miatt kapta a nevét. Az 1800-as évek
vége felé a zanzibari szultán, Majid bin
Said épített Mzizimában egy nyári palotát
magának, amit Bandar ul Salaamnak nevezett el, ami arabról magyarra fordítva
azt jelenti: a Béke Palotája. Ebbõl szárma-

zik a város mostani elnevezése: Dar es
Salaam, azaz az Üdvözlet Háza.
A város elefántcsont- és rabszolga-kereskedelmének köszönhette a felemelkedését. A Német Kelet-Afrikai Társaság megalakulása után kezdett el rohamosan fejlõdni a gazdasága, fõleg amikor a németek
az ország belsejéig húzódó vasútvonalat is
kiépíttették, természetesen rabszolgákkal.
1964-ben a zanzibari protektorátus és a régi Tanganyika Tanzánia néven egyesült.
Julius Nyerere nevére most is emlékszem a
tévé híradásaiból, még kiskoromból. Megpróbálta az afrikai szocializmust. Tanzániában szerencsésen egyesült az a 180 törzs,
amikbõl egyik sem vált ki vezetõ törzsként,
így Nyerere „ujamaa” (együttlét) programja szabad teret engedett a fejlõdésnek.
Az egész dolog a német kolonialistáknak
köszönheti az alapokat, mert õk voltak
azok, akik a szuahéli nyelvet államivá tették, hogy a különbözõ törzsek egymással is
kommunikálni tudjanak. Minden rosszban
van tehát valami jó is.
Egy étkezdénél elfogott a vágy, hogy valamit a korgó gyomromba rakjak. Hirtelen
betértem a magas mennyezetû helyiségbe,
ahol még nagyobb meleg fogadott a nyílt
tûzhely miatt, amin különféle apró húsok
sültek felnyársalva. Az étterem teljesen
autentikus. Életében nem festették ki,
csak talán az elején egyszer; a falak penészesek és fekete, apró foltosak, a mennyezeten egy nagy, álmosan forgó ventillátor
kavarta az ételszaggal teli, forró levegõt. A
jobb sarokban, a kirakatnál sültek a húsok.
A bejáratnál, az üvegszekrényben mindenféle étel mutatóban. Az ételeken és az embereken kívül minden õsrégi. A teremben
hosszú padsorok, hosszú asztalok mellett,
mint nálunk egy vidéki lakodalomkor.
Persze, hogy szívesebben ülök be egy ilyen
helyre, mint egy plázás mûanyag világba!
Az ételemet megrendeltem – nishkak nevû
májas pörkölt elsõ látásra –, és lehuppantam a hosszú lócára, ami már mások alatt is
jelentõsen ingadozott. Majdnem hátraestem, bele a kézmosóbödönbe, ami szürkésen lapult mögöttem egy oszlop mellett,
fölötte egy kék, nagy mûanyag hordó víztározó céljából. Abból tiszta víz jött ugyan,
csak a végeredményt nem cserélték soha
az alatta lévõ lavórból.
Kézzel ettem, ahogy mindenki körülöttem, ahogy a két aranyos lány is velem
szemben. A sült krumplit összehajtva az
ujjaim közé fogtam, pár darab májacskát is
hozzá némi szaftban, aztán gyorsan a
számba tettem az egészet. Nem lettem
sokkal piszkosabb, mint õk, de szerintem
még gyakorolni kell.
A lányok ott dolgoztak egy közeli plázában, és ide jártak ebédelni. Kézzel evési tudományukat egészen magas szintre fejlesztették: tunkolás után is tiszta ujjal bonyolítottak le a mobilhívásokat.
Folytatása következik.
Gulyás Ibolya
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Mészöly-hírek
Anyanyelvi verseny

IFJABB VARNYU PÉTER, a Mészöly Géza Általános
Iskola 8. osztályos diákja hol itt, hol ott tûnik fel iskolai
vagy közéleti eseményeken. Egyszer zongora mellett ül,
másszor a katolikus énekkarban énekel, konferál, szaval, helyi, körzeti, megyei, országos vetélkedõkön képviseli iskoláját, szép eredményekkel. Legutóbb a 13.
Dunántúli Kazinczy-versenyen vett részt, s arany minõsítéssel tért haza. A zsûriben többek között olyan jeles személyiségek foglaltak helyet, mint dr. Bencédy József, Bordi András, Wacha Imre és Szakonyi Károly.
Péterrel iskolája könyvtárában beszélgettem.

Az elmúlt héten megyei versenyen vettek részt tanulóink Székesfehérváron. A NyelvÉsz Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi Verseny fordulóját tartották meg
általános iskolásoknak.
Ez a verseny háromfordulós: az elsõ az iskolai válogató, amelyet követett a megyei vetélkedés. Ide csak a
legjobb eredményt elértek jutottak be. A versenyzõktõl igazán sokoldalú felkészülést kívánó feladatsor helyesírási, nyelvhelyességi és anyanyelvi érdekességeket tartalmazott. A rutinos tanulók nemcsak a tanáraiktól kapott feladatokkal készültek, hanem az
interneten található érdekességekkel is, sõt, a különbözõ szótárakat is gyakran olvasgatták. A sokoldalú
felkészülésnek meg is lett az eredménye: Gortva Lúcia a 8. osztályosok között a hetedik helyen végzett,
míg Rácz Ramóna a 7. osztályosok közül a megyei elõkelõ második helyet érdemelte ki. Örülünk, hogy
iskolánk hírnevét öregbítik ezzel a szép eredménnyel.
A verseny mottója mindenki számára megfogadható
gondolat:
„Célozd meg a holdat! Még ha elhibázod is, A csillagok
közt landolsz.” (Brown)

Papírgyûjtés

– Hogyan készültél a versenyre?
– A felkészülés az iskolai fordulóval
kezdõdött, amire egy szép szöveget
választottunk ki magyartanárnõmmel, Bögyös Zsuzsa nénivel. Innen a
dunaújvárosi körzeti fordulóba jutottam, onnan pedig – elsõ helyezést
elérve – az országos döntõbe. Ezt
már komolyabb felkészülés elõzte
meg. Ismeretlen szövegeket egy-két
olvasás után kellett felolvasnom.
– Mások is vettek részt a környékbõl
ezen a versenyen?
– A megyébõl összesen 3 versenyzõ
volt.
– Hol rendezték meg döntõt?
– Balatonbogláron.
– Volt lehetõségetek egy kicsit bebarangolni a környéket?
– A második napon elvittek minket
egy kisebb kirándulásra. Jártunk például Berzsenyi Dániel szülõházánál.
– Izgultál, amikor kiálltál a bizottság
elé?
– Az elsõ napon a szabadon választott szöveget olvastuk (ismeretlen
szerzõ: Szépen magyarul, szépen emberül). Akkor még nagyon izgultam.
Az idegen szövegnél (Ravasz László:
Divat és egyéniség) annyira nem. Erre volt 20 perc felkészülési idõ, és úgy
éreztem, hogy a szöveget sikerült elsajátítanom annyira, hogy nem kell
félnem.
– Mennyien vettetek részt a versenyen?
– 58-an.

– Miért fontos számodra az, hogy szépen beszélj magyarul, hogy egy versenyen képviseld: te magyar ember vagy,
és mások felé is azt közvetítsd, hogy ez
fontos dolog?
– A versenyen is elmondták: a magyar nyelv a nemzet jövõje. Úgy érzem, a magyar nyelvet ezért kell mûvelni, ismerni, szépíteni. Ez a verseny
jó megpróbáltatás volt, sokat tanultam belõle.
– A mindennapokban is odafigyelsz
arra, hogyan beszélsz?
– Igyekszem odafigyelni.
– A jövõd útjának megválasztásánál
szerepet játszik-e a magyar nyelv?
– A pályaválasztásról még konkrétan
nem gondolkoztam el. Nem tudom
még, mi lesz belõlem.
– Más tantárgyakban is kiemelkedõ
eredményeket érsz el. Miért fontos
számodra, hogy minden területen
ennyire kimagasló legyél?
– Ezzel tudja igazán megmutatni az
ember, hogy nemcsak megtanulja a
dolgokat, hanem érti is, és tudja
használni a tudását.
– Ritka, hogy valaki minden tantárgyban megtalálja a szépséget. Azért van
kedvenc tantárgyad?
– Talán az angolt emelném ki.
– Hol tanulsz tovább?
– A Petõfi Sándor Gimnáziumban.
Hargitai Kiss Virág

E hónap 15-én sor került a papírgyûjtésre. Fontosnak
tarjuk, hogy megmentsünk annyi fát, amennyit csak
lehet, azzal, hogy a papírhulladékot összegyûjtjük. A
tanulók így egyszerre óvják a környezetet, valamint
pénzt is gyûjtenek az osztálykiránduláshoz, mivel az
ellenértéket maradéktalanul megkapják.

Ekkora forgalmat régen látott az iskola udvara, hiszen
kiskocsival, kerékpárral, személyautóval és különféle
alkalmatosságokkal érkezett a sok papír. A szülõk is
lelkesen pakolták az újságokat, kartondobozokat a
mérlegre: vajon hány kilogramm az általuk hozott
mennyiség? Gyermekeikkel együtt azt latolgatták, vajon hányadik helyre lesz elég, hiszen ez nem utolsó
sorban verseny is az osztályok között.
Szerencsére az idõ sem romlott el annyira, hogy kedvünket szegte volna. Remek eredmény született ezen
a napon, hiszen összesen 12.723 kg papírt szállítottak
el iskolánkból. Örülünk, hogy hozzájárulhattunk környezetünk és a fák védelméhez.
Nagy Ferencné
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Hírek a cecei iskolából
Környezeti nevelés
A húsvéti ünnepek elõtti héten ismét nagy hangsúlyt fektettek a
cecei iskola nevelõi és diákjai az ökoszemlélet, a fenntarthatóság
népszerûsítésére. Csatlakoztak az úgynevezett Happy Víz programhoz, melynek keretében az ivóvízfogyasztás népszerûsítése, a
vizeink védelme volt a cél. A diákok tanórákon projekteket készítettek a témával kapcsolatban, feladatsorokat oldottak meg, valamint egy székesfehérvári cég jóvoltából 2 hétre kihelyezésre került egy ivóvíz-adagoló gép az iskola aulájában. A cégnek köszönhetõen 15 db 20 literes ásványvizet is kaptak ajándékba. A diákok
szívesen fogyasztják azóta is az egészséges ivóvizet.

A program folytatásaként 3 napon át rendezik meg a tavaszi papírgyûjtési akciót, melynek keretében az osztályok és a diákok
versengenek egymással, hogy ki tudja a legtöbb újrahasznosítható
papírt gyûjteni. A gyûjtés motiválására az iskola diákönkormányzatának vezetõi ismét megígérték a nyertesek díjazását, mely a
tervezet szerint ismét egy sporteseményre való látogatás lesz.
Az idei évben ismét csatlakoznak a cecei diákok és pedagógusok a
Magyar Közút Zrt. felhívásához a falu útjainak megtisztítására.
Csütörtökön 11 órától a diákok a község területén szedik össze a
szemetet, csatlakozva a Föld napja akcióhoz. A hulladékokat zsákokba gyûjtik, majd elszállítják. A diákok a védõfelszerelést, a
kesztyût és a láthatósági mellényeket a cég felajánlásának jóvoltából kapják meg.
Az iskola nevelõi és diákjai igyekeznek minél környezettudatosabban szervezni életüket: szelektíven gyûjtik a hulladékokat,
rendben tartják az iskola környezetét, virágosítanak, fából készült
bútorokkal látják el az iskola udvarát, a sportos, egészséges életmódra buzdítanak. A heti tevékenységek is ennek a folyamatnak
részét képezik Cecén.

Cecei diákok tanulmányi versenyei
A Cecei Általános Iskola pedagógiai programjának egyik sarkalatos pontja a tehetséggondozás. Hisszük, hogy minden tanulónk
valamiben tehetséges, a mi feladatunk, hogy megtaláljuk, mi az a
mûveltségi terület, amelyben kiemelkedõ teljesítményre képes
egy diák. Ennek érdekében több térségi és megyei versenyre készítjük fel és juttatjuk el tanulóinkat, ahol újabb ismeretekkel gazdagodhatnak, és saját maguk is lemérhetik képességeiket, tudásszintjüket.
Az elmúlt idõszakban az iskolánk 7-8. évfolyamos tanulói közül
alkotott csapat szerepelt az Országos Komplex Ének-Zene Mûveltségi Verseny Dél-Dunántúli Regionális Versenyén, ahol a 10.
helyezést érték el. Felkészítõ tanáruk Tornócziné Bondor Csilla
volt.

Diákjaink egyre jobb eredményeket érnek el az informatika területen is, amit bizonyít, hogy az elmúlt héten a székesfehérvári Hunyadi Szakközépiskolában megrendezett ECDL-vizsgán, 10 tanulónk sikeresen adott számot az operációs rendszerekrõl megszerzett ismereteirõl, köszönhetõen Albrecht Edina tanárnõ felkészítésének. Az alapi iskolában az Arany László-napok keretében, április 14-én megrendezett, hagyományos, logikai versenyen
mindhárom korosztályban képviselték iskolánkat diákok. A legjobb eredményt a Csercsa Fanni, Kacz Kornélia, Killer Fédoszija
és Dicsérdi Elizabet által alkotott 3-4. évfolyamos csapat érte el,
akik a 3. helyen végeztek.
A néprajz, a népi kultúra ismeretérõl szólt az a verseny, amelyrõl
Fésü Fanni 5. osztályos tanuló így számolt be:
„2011. április 15-én hon- és népismereti vetélkedõn vettünk részt.
Tulipán nevû csapatunk tagjai: Csercsa Fanni, Kacz Kornélia Réka, Nyikos Natália és Fésü Fanni voltak. A versenyt Decsen rendezték meg, ami Tolna megyében, a Sárközben található. Társaimmal együtt reggel indultunk útnak, Tornócziné Csilla néni kíséretében. Érkezésünk után tízóraival kínáltak meg bennünket,
majd kezdetét vette a verseny. 17 feladatból állt a vetélkedõ,
amelyben volt térképismeret, kézmûveskedés, éneklés, népvise-

letek felismerése is. A csapat közösen énekelte el a Sárpilisi hegy
alatt kezdetû népdalt, ami a zsûrinek nagyon tetszett. A fárasztó
munka után bõséges ebéddel kínálták meg a résztvevõket. Ebéd
után került sor az eredményhirdetésre. A cecei csapat 4. helyezést
ért el, aminek mi nagyon örültünk.
Köszönjük Csilla néninek a felkészítést!”
Cecei Általános Iskola

Húsvéti
locsolkodás Cecén
A cecei Gerlice Néptáncegyesület az idei évben is megrendezi
a húsvéti locsolkodást felelevenítõ rendezvényét. A hagyományokhoz híven a legények lovas kocsin érkeznek a cecei tájház
udvarához. A lányok a locsolókat hímes tojással várják, és a locsolkodás végét közös énekkel és tánccal zárják. A helyszínen
lehetõség nyílik a tojásfestés rejtelmeinek megtekintésére illetve kipróbálására.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt húsvét hétfõjén
10 órától a cecei tájház udvarán.
Cecei Gerlice Néptáncegyesület
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ZENGÕ HÍRMONDÓ
Szakmai nap a Zengõ Óvodában
Óvodánkban 2011. április 12-én szakmai nap keretén belül meghívtuk a kistérségi óvodák óvodapedagógusait, valamint a dunaújvárosi Bóbita Óvoda nevelõtestületét.
Igen szép számmal megtiszteltek bennünket a kollégák. Legfõbb
célunk az volt, hogy megismerjük egymást, s némi betekintést
nyerjünk egymás munkájába.
A bemutatkozás és ismerkedés után Lakatos Katalin, a
BHRG Alapítvány szakmai vezetõjének elõadását hallgathattuk meg „A mozgás fontossága 0–7 éves korban, mikor
milyen mozgásformának mi a
jelentõsége, hogyan segítsünk
abban, hogy gyermekeink
egészségesebben, érettebben
kezdjék az iskolát” témában.
Izgalmas, érdekes, humoros
elõadása arra biztatott bennünket, hogy a gyermek lételeme a mozgás, és igenis az a jó, ha a
gyermekek elfáradnak, leizzadnak, mert ezáltal erõsödik immunrendszerük, idegrendszerük stb.
Minden szülõ számára a gyermek egészsége a legfontosabb, éppen ezért tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy minél
többet mozogjanak, edzõdjenek, erõsödjenek – mert a mozgás kielégítésével elkerülhetjük a késõbbi problémákat (magas vérnyomás, elhízás, gerincproblémák, alvászavarokstb.)! Ha nem teszünk semmit annak érdekében, hogy a gyermekeink sokat fussanak, ugráljanak, kiránduljanak, mozogjanak és lefáradjanak nap
mint nap, annak súlyos következményei lesznek.
Az elõadás második részében megdöbbentõ kutatási eredményeket mutatott be, amely arról számolt be, hogy mennyire káros a tévé és a számítógép képernyõje elõtt való ülés. A felnövekvõ gyermekek 60 %-a lesz depressziós, cukorbeteg, öngyilkos – úgy gondoljuk, ezt senki sem kívánhatja gyermekének. Amíg nem késõ,

Kedves Szülõk!
2011. április 9-én a Mészöly Géza Általános Iskola épületében tartott retro diszkó
nagyon jól sikerült. Kitûnõ volt a zene, fergeteges a hangulat, köszönet érte D. J.
SPACE-nek!
Köszönjük a felajánlott süteményeket,
tombolatárgyakat, a pártolójegyek vásárlását! Külön köszönet mindenkinek, aki a
szervezésben, rakodásban, takarításban,
jegyek, tombolák, sütemények árusításában és a büfében segédkezett!
Sokan voltak olyanok, akiknek nem ebbe
az óvodába jár a gyermekük, mégis eljöttek – fiatalok, 30-asok, 40-esek, s mindenki
jól érezte magát.
Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy
ebben a nehéz gazdasági helyzetben összefogással segítették óvodánkat!
A Zengõ Óvoda szülõi szervezete

Utóirat: az óvoda dolgozói és a gyermekek
ezúton szeretnék megköszönni Gyõri
Lajosnénak és családjának a szervezésben
való nagyon aktív közremûködést!

tegyünk meg mindent gyermekeink egészségének megóvása érdekében! Engedjük sokat a szabad levegõre, ahol kedvére mozoghat, erõsítheti izmait, és ezt tegyük lehetõvé télen, nyáron egyaránt!
A szakmai nap zárásaként az óvodapedagógusok különbözõ stílusokban mesét dramatizáltak; bebizonyosodott, milyen ötletesek,
kreatívak, vidámak a kolléganõk.
Összegzésként elmondhatjuk, hogy hasznosan töltöttük a napot,
és ez megerõsített bennünket abban, hogy az óvodáskorú gyermekek legfontosabb és legfejlesztõbb tevékenysége a játék és a mozgás.
Freschli Józsefné

Húsvéti vásár a Zengõ Óvoda
Bóbita csoportjában
A húsvét közeledtével a Zengõ Óvoda Bóbita csoportjában nagy
terveket szövögettek a gyerekek szülei. Játékvásárt rendeztek,
melynek bevételébõl a csoport játékkészletét bõvítették.
A lelkes anyukák egyik délután összejöttek az óvodában, ahol az
óvó nénik segítségével szebbnél szebb húsvéti dekorációkat, ajándékokat, hímes tojásokat készítettek. A jó hangulatú munkadélutánon a szülõk a kézmûves-tevékenység mellett örömmel beszélgettek gyermekeikrõl, az általuk elmesélt óvodai élményekrõl, nevelési problémákról, nehézségekrõl. Aki nem tudott eljönni, az otthon vállalta, hogy a húsvéti vásár kezdetére elkészíti
ötletes, esztétikus ajándéktárgyait.
Elérkezett a nap, amikor az anyukák igazi vásári hangulatban
árulták, ajánlgatták portékáikat. Nagy tetszést aratott a többi csoportba járó gyerekek szüleinek körében ez az ötlet, és ígérték,
hogy jövõre õk is megrendezik a húsvéti vásárt.
A Bóbita csoport szülei megelégedéssel és örömmel fogadták,
hogy e megmozdulás által gyermekeik húsvétra új játékokat kaptak, és örömmel vették azokat birtokba.
Köszönet minden lelkes és segítõkész anyukának!
A Bóbita csoport gyermekei és óvónõi
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Közös közlemény

FELHÍVÁS

Alulírottak – dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármestere és dr. Dobos Ferenc, a Patikamérleg Bt. (Rézkígyó Gyógyszertár) vezetõje – tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
rendelõintézet mellett, a bt. tulajdonában lévõ, beépítetlen ingatlanon mindenki számára igénybe vehetõ, nyilvános parkoló
kialakítására kerül sor.
A terület használati jogát a bt. vezetõje ajánlotta fel, melyért
használati díjat nem kért.
A felek megegyeztek abban, hogy a parkoló tervezését, megépítését, a szükséges jogi eljárásokat, valamint az egész telek
folyamatos rendben tartását az önkormányzat magára vállalja.
A telektulajdonos a parkoló használatát, mozgásterét nem
korlátozza.
A parkoló kialakítása köszönhetõ a telektulajdonos segítõkészségének, a megépítés alacsony költségének, valamint a
megyei önkormányzat és Sárbogárd Város Önkormányzata
egyetértõ támogatásának.

Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy közigazgatási területünkön a VERTIKÁL Zrt.

Dr. Sükösd Tamás polgármester,
dr. Dobos Ferenc, a Patikamérleg Bt. vezetõje

Lesz jó út a miklósi
temetõben

LOMTALANÍTÁST
szervez a KÖZÉV Kft. közremûködésével.
Felkérjük a Lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett
nem veszélyes hulladékot (azaz a háztartásokból származó kiselejtezett bútorokat, textíliákat, mûanyagokat stb.) a jelzett
napon helyezzék ki a házuk elé legkésõbb reggel 7 óráig.
A lomtalanítást végzõ autók minden utcán csak egyszer haladnak végig!
A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék (akkumulátor,
szárazelem, festékesdoboz, növényvédõ szer, gyógyszer, olajos
hulladék, hûtõszekrény, fénycsõ, állati tetemek stb.) nem szállítható el.

A lomtalanítás idõpontjai:
2011. május 5. (csütörtök)

Sárszentmiklós

2011. május 6. (péntek)

Kislók,
Pusztaegres
Sárhatvan,
Nagyhörcsök,
Rétszilas

2011. május 11. (szerda)

Sárbogárd

2011. május 13. (péntek)

Alsótöbörzsök
Polgármesteri hivatal, Sárbogárd

Felújítják a nagylóki
kultúrházat
Régi gond, hogy a sárszentmiklósi temetõben nincs normális út a
ravatalozóhoz. Az önkormányzat megbízásából a Vertikál Rt. helyi fuvarosok közremûködésével megkezdte az útépítést. A munkák befejezése rövidesen várható.
Szerkesztõ

Pályázatot nyert Nagylók község a kultúrház felújítására. A munkák elkezdõdtek, s Tóth József polgármester tájékoztatása szerint július közepére be is fejezik a beruházást. Ezután veheti birtokba a megújult épületet a falu lakossága.
Hargitai Lajos
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Dallamok iskolásoktól óvodásoknak
Csütörtökön délelõtt 10 órai kezdettel adták elõ mûsorukat az immár hagyományossá vált tavaszi kiskoncerten a sárszentmiklósi zeneiskola diákjai a Kippkopp
Óvodában. Mûsoruk igen változatos volt.
13 zeneszámmal készültek, melyben elõadtak Gryllus-dalokat (Csigabiga, Gólyahír), gyermekdalokat (Gólya-gólya) és mesezenéket (Vuk, Magyar népmesék).

Az óvodások csillogó szemekkel nézték a
sok hangszert, s elmosolyodtak a nagy csodálkozás közepette, amikor felismerték a
dalokat. Nem tellett sok idõbe, hogy a
hangszerhez hangjukkal adjanak kíséretet.
A koncert egy dobszólóval kezdõdött,
majd követte a többi hangszer, a zongora,

gitárok, furulyák, klarinét, trombita s a különbözõ ütõs hangszerek. Minden hangszert megismertettek az iskolások az apróságokkal. Örömmel vettem tudomásul,
hogy szinte mindegyik nevét elsõre eltalálták.
A zenei bemutató közben nemcsak a gyerekek érezték jól magukat, hanem az óvó
nénik is együtt énekelték a gyerekekkel a
dalokat.
Mindenkinek egy üde színfolt ez az alkalom, hisz a zeneiskolások elismerést kapnak, az óvodások pedig tudást szereznek,
és talán meg is szeretik a zenét legalább
annyira, hogy õk is kedvet kapjanak a késõbbiekben a zenetanuláshoz.
Tartsák meg ezt a szép hagyományt jó sokáig, hogy ne vesszen el a zene szeretete, s
tovább tudják adni a következõ generációnak is!
Hargitai Gergely

Hagyományõrzõ
húsvétolás
Sárszentágotán
2011. április 23-án (szombaton)
a tûzoltószertár
melletti területen (búcsútér)
Programok
10.00 húsvéti játszóház, hagyományos népi játékok
gyerekeknek;
10.30 tojásvadászat a faluban 5 fõs csapatokban (indulás
11.00-kor a rendezvény helyszínérõl, ahol térképet és
hasznos információt kapnak a résztvevõk);
11.00 locsolóvers-szavalóverseny gyerekeknek;
12.00 helyi termelõk borkóstolója;
12.00 Károly atya húsvéti ételáldása;
12.30 birkaszépségverseny;
13.00 népi locsolkodás, vesszõzés bemutatása;
13.30 locsolóvers-szavalóverseny apáknak, nagypapáknak;
14.00 táncház;
14.30 magyar nóták citerakísérettel;
15.00 a Tornádó zenekar bemutatója (retro zenék);
16.00 „Bátor, mint a nyúl” – napközisek elõadása;
16.30 sörivóverseny;
16.30 rönkhajítóverseny;
17.00 népdaléneklési verseny gyermekeknek, felnõtteknek;
17.30 karaoke-verseny;
21.00 utcabál (INGYENES!).
Napközben: bográcsozás, arcfestés, állatsimogató, pónilovaglás.
Készüljünk közösen a húsvétra, mert együtt még szebb az
ünnep!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A szervezõk, Németh Piroska és Handa Edina, a sárszentágotai fiatalok összefogásával és a szülõi munkaközösség
közremûködésével
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Férfi kézilabda, megyei bajnokság

Az Orbán-kormány
egy éve

A küzdelmet nem adjuk fel!
A megyei bajnokság rájátszásában elsõ
csapatunk harmadikként került be a felsõházba Dunaújváros és Mór után, Rácalmást és Martonvásárt megelõzve.
Április 17-én, vasárnap került sor a Mór elleni küzdelemre. Az itthoni gyõzelem után
elszántan, reménykedve néztünk a meccs
elé.

Nagyszámú, lelkes szurkolótábor érkezett
Sárbogárdról, „síppal, dobbal”, akik a móri Szent György-heti vigasságok keretében
éneklõ vegyes kórus sportszeretõ tagjaival
kiegészítve buzdították a csapatot a lelátóról.
Nem gondoltuk, hogy az elsõ percekben 4
góllal elhúzó ellenfél végig tartani tudja
majd elõnyét. A félidõ 13-9-re zárult.
A második félidõ közepén sikerült 20-18ra feljönni, a szerencse azonban elpártolt
tõlünk. 7 méterest nem ítéltek meg számukra, a kipattanó labdák véletlenül sem
hozzánk kerültek, 8 db kapufát sikerült
dobni. Szomorúan vettük tudomásul a
végeredményt: 26-20 Mór javára.
A küzdelmet azonban nem adjuk fel, legközelebb május 1-jén, este 6 órától a Sárbogárd II–Mór II. mérkõzés következik
hazai pályán.
A csapat összeállítása: Németh T., Borostyán J.–Nacsa Márk (1), Botka Tamás,
Hegedûs Norbert, Rehák Tamás (2), Balogh Viktor (5), Szabó József Zsolt (2),
Pluhár Tamás, Takács Lajos, Németh II.
Tamás (4), ifj. Bodoki György
(6).

címmel fórumot tartunk

2011. április 21-én
(csütörtökön) 18.00 órakor
a sárbogárdi József Attila
Mûvelõdési Központban.
Elõadó: Puch László.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Az MSZP Sárbogárdi Szervezete

Köszönet
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a 2009. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át, az Alap Községért
Közalapítvány javára ajánlották fel.
Ezúton kérjük, hogy 2010. évi személyi
jövedelemadójuk 1 %-ával is támogassák az Alap Községért Közalapítvány
tevékenységét.
Adószámunk: 18497544-1-07.
Köszönjük!

Hajrá, Sárbogárd!

Kovács Attila Péter

Bodoki Györgyné

Az Agárdi Termál
csoport eredményei
Mezõfalva–Pusztaszabolcs
Mezõszilas–Sárbogárd
Rácalmás–Cece
Aba-Sárvíz–Vajta
Lajoskomárom–Seregélyes
Adony–Kulcs
Sárosd–Sárszentágota
Enying–Dég

A Femol csoport
eredményei

5-0
0-1
3-1
4-1
1-1
3-0
11-1
4-1

1
4
3
3
4
3
9
9
9
10
12
13
13
11
15
20

96 21
53 8
59 24
73 26
53 25
41 27
47 49
37 50
43 44
30 43
41 55
43 63
37 65
33 50
23 69
16 106

75
45
35
47
28
14
2
13
1
13
14
20
28
17
46
90

1-1
3-0
2-2
1-1
1-3
1-1
1-1
0-4

A Femol csoport állása

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Sárosd
22 18 3
2. Mezõfalva
22 17 1
3. Aba–Sárvíz
22 16 3
4. Seregélyes
22 15 4
5. Adony
22 14 4
6. Lajoskomárom
22 11 8
7. Pusztaszabolcs
22 8 5
8. Mezõszilas
22 7 6
9. Kulcs
22 7 6
10. Sárbogárd
22 7 5
11. Dég
22 7 3
12. Vajta
22 4 5
13. Rácalmás
22 4 5
14. Enying
22 2 9
15. Cece
22 1 6
16. Sárszentágota
22 1 1
Kulcs csapatától -1 pont levonva.

Szabadegyháza–Etyek
Kápolnásnyék–Polgárdi
Iváncsa–Baracs
Martonvásár–Velence
Sárszentmiklós–Kisláng Telmex
Káloz–Pákozd Eudeal
Pusztavám–Dunafém-Maroshegy
Bakonycsernye–
Aqvital-Publo Csákvár

A Turul Macron
csoport eredményei

57
52
51
49
46
41
29
27
26
26
24
17
17
15
9
4

1. Aqvital–
Publo Csákvár
22 22 0 0 96 5 91 66
2. Velence
22 15 3 4 68 28 40 48
3. Kisláng Telmex
22 13 4 5 50 26 24 43
4. Martonvásár
22 12 6 4 37 16 21 42
5. Iváncsa
22 11 6 5 40 30 10 39
6. Kápolnásnyék
22 11 2 9 47 45 2 35
7. Szabadegyháza
22 10 5 7 35 31 4 35
8. Bakonycsernye
22 9 5 8 28 36 8 32
9. Baracs
22 8 7 7 34 37 3 31
10. Sárszentmiklós
22 8 1 13 44 49 5 25
11. Polgárdi
22 7 4 11 28 38 10 25
12. Dunafém–
Maroshegy
22 8 1 13 34 58 24 24
13. Pákozd Eudeal
22 6 4 12 27 44 17 22
14. Etyek
22 5 3 14 31 62 31 17
15. Káloz
22 2 3 17 16 63 47 9
16. Pusztavám
22 1 2 19 17 64 47 4
A Dunafém–Maroshegy, Etyek, Pusztavám csapatától
-1 pont levonva.

Mezõkomárom–
Dunamenti Abroncsgyártók
Kisapostag–Lmsk
Zichyújfalu–Nagylók
Nagyvenyim–Besnyõ
Dunapentele–Szabadegyháza II.
Soponya–Alap
Perkáta–Elõszállás

5-2
0-1
1-2
3-1
2-1
3-3
3-2

A Turul Macron csoport állása
1. Nagylók

20 17 0 3 59 23 36 51

2. Zichyújfalu

19 14 2 3 57 20 37 44

3. Besnyõ

20 12 2 6 58 40 18 38

4. Perkáta

20 11 4 5 50 26 24 37

5. Alap

19 10 2 7 51 37 14 32

6. Lmsk

20 10 2 8 44 33 11 32

7. Dunapentele

20 9 3 8 46 42

8. Elõszállás

20 8 6 6 43 31 12 30

4 30

9. Szabadegyháza II.

20 9 1 10 40 47

7 28

10. Soponya

20 6 8 6 43 40

3 26

11. Nagyvenyim

20 6 3 11 28 38 10 21

12. Mezõkomárom

20 2 4 14 22 78 56 10

13. Dunamenti
Abroncsgyártók

20 2 3 15 17 60 43

9

14. Kisapostag

20 3 0 17 17 60 43

8

Kisapostagtól -1 pont levonva.
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Emlékezés egy sárbogárdi
prédikátorra
Úgy van elõttem most is, mint ahogyan a fényképen: a fotelban ülve barátságos mosollyal. Jól elkapott, természetes pillanat. Jellemzõ kép róla. Ez a sugárzó öröm fogadta a hozzá betérõ vendéget, s ezzel a derûvel karolta át a nagy ünnepekre hazatérõ, rég
nem látott kedves ismerõsöket a templom elõtt. S ami lényeges,
ezt az örömöt vitte fel a szószékre is. Hiszen ezért volt itt, hogy az
örömhírt, az evangéliumot hirdesse. Nem volt ez könnyû feladat.
Idekerülése idején, az ötvenes évek elején, az országos missziós
tevékenység és a Kálvin-téri szolgálat után egy merõben új helyzetben találta magát: faluhelyen, az ébredés szelétõl kevésbé érintett, tradicionális gyülekezetben. Hû segítõtársával, Éva nénivel
azonban nem csüggedtek el, hanem a Gyõztes oldalán maradtak.
Jézusért új szántásba kezdtek, feltörték az ugart. A zsoltáros szavaival sírva vetettek, de vigadozva arattak.
Abban az idõben, amikor állami és sajnos egyházi részrõl is el
akarták hallgattatni a háború utáni ébredés hangját, elkezdték a
magvetést a lelki szántóföldön. A meginduló evangélizációs hetekre olyan vendég igehirdetõket hívtak meg, akik ma már a 20.
századi református egyháztörténet fényes csillagainak számítanak, mert általuk tovább zengett a jó hír üzenete: Nehézy Károly,
Ecsedy Aladár, Veresegyházi László, Józan László és mások. A
havi csendes napok az ország minden részébõl vonzották ide az
embereket. Ezeken az alkalmakon mód nyílt arra, hogy ki-ki elmondja, hogyan éli meg a hitét a mindennapokban. Beszélgetésekben, imaközösségekben osztották meg egymással örömeiket
és próbáikat a résztvevõk. Ott lobogott ez a lelki tûz az imaórák,
bibliaórák beszélgetéseiben, a vasárnapi gyermek-istentiszteletek tanításaiban, az emlékezetes konfirmációs órák magyarázataiban és a sok-sok látogatásban. Ennek az összefoglalása, mintegy
koronája volt a vasárnapi istentisztelet.
Ha nem is tört át az egész gyülekezeten az evangélium, mégis létrejött egy mély testvéri közösségben élõ, erõs, hitvalló mag, amely
rengeteg megtapasztalást, imameghallgatást, csodát élt át a saját
életében. Nekik szinte második otthonukká lett a gyülekezet.
Nem rítust követtek, hanem volt történetük Jézussal. A hirdetett
Igének keze és lába lett, egyszóval élt. Az egyik bibliaórán igen
szemléletesen, valahogy úgy fogalmazta meg Imre bácsi: ahogyan
a szervezetben szükség van az étel elfogyasztása után annak jó
emésztésére, éppúgy szükséges, hogy a keresztyén emberben ne
maradjanak igecsomók, hanem váljon benne élõvé az Úr üzenete.
Éppen ezért gondot fordított arra, hogy minél több példával,
ahogy õ maga nevezte: sztorikkal – mint egy képes könyv – applikálja mondanivalóját.
„Mi, igehirdetõk valahol a magasban szárnyalunk, miközben hallgatóink a földön élnek” – írja könyvében. – „Prédikációink alig
különböznek a latin nyelvû misétõl, amit szintén nem értenek, de
legalább áhítatot kelt bennük; a miénk sokszor még azt sem. Egyszerûbben, sokkal egyszerûbben kell szólni! – állapítottam meg. A
képzetlen szektaprédikátorok valószínûleg azért érnek el sikereket a népnél, mert nem is tudnak másképpen beszélni, csak egyszerûen… Ettõl fogva arra törekedtem, hogy minél konkrétabb,
tárgyszerûbb legyek, és talán ekkor kezdtem igazán falusi pappá
válni (…) Igen, a derék bogárdiak kezdtek rászokni arra, hogy a
prédikációban valamit mondania kell a papnak, amit meg lehet
érteni, akár elfogadja az ember, akár nem.”
Elõször is rengeteg személyes példát használt: hogyan hallgatta
meg Isten a kislányuk, Juli imádságát a tûzvészben, hogyan találta
meg Éva néni a gyûrûjét az egyik libájuk gyomrában, vagy hogyan
ajándékozott meg Isten sokszor hosszú évek után házaspárokat
gyermekkel, miként kelt életre a szülés után a halottnak nyilvánított gyermek, miután hívõ édesanyja Istenhez kiáltott, s még
hosszan lehetne sorolni a történeteket. Másodszor ott voltak az
egyháztörténet kisebb-nagyobb alakjai: Avilai Teréz, Assisi Fe-

renc, Kálvin, Cromwell és a hitvalló erdélyi fejedelmek. Az új kor
hõsei, Zinzendorfék és a herrenhutiak, a hugenották és a gályarabok, Tersteegen, Blumhardt, Albert Schweitzer. De nem
feledkezett meg a bogárdi gyülekezet történetének nemes részleteirõl sem.
A titokban, fehér lepedõvel megjelölt házaknál tartott istentiszteletek, vagy a templomépítés csodájának felidézése nemcsak az
emlékezést szolgálta, hanem hitbeli buzdítást is jelentett.
Harmadik példatára az irodalom volt, fõleg annak keresztyén
szempontból érdekes momentumaival. Azt hiszem, tõle hallott a
nagy többség elõször Dosztojevszkijrõl és Tolsztojról. Sokszor
idézte õket. Mélyen az emlékezetembe vésõdött, amikor a konfirmációs oktatáson a bûn fogva tartó erejénél a Bûn és bûnhõdésbõl idézte Raszkolnyikov képét, aki hiába mosta a kezét, mindig
ott látta rajta a vért. De ugyanilyen erõvel hatott rám egy gyülekezeti szilveszter estén, amikor Imre bácsi felolvasta Baksay Sándor
„A hazugság – hazugság” címû elbeszélését, egy Krisztusban megtért rabló történetét.
A példák mellett nagy hangsúlyt fektetett a közvetlenségre és
közérthetõségre. Bibliaórákon s személyesen, testvérként, barátként szólította meg a jelenlevõket. Ezért szerette azt is, ha hozzászólnak, és nem passzívak a hallgatók. Ez a személyes megszólítás
átsütött még a magas szószéki prédikációkon is. Ennek érdekében ahol lehetett, kerülte a megszokott egyházias szófordulatokat, a kánaáni nyelvet. Inkább néven nevezte a dolgokat, még ha
azok kényesek is voltak, legyen szó a gyermekvállalásról, a végidõkrõl vagy épp a lelki ajándékokról. Azt hiszem, ezért szerették
meg könnyen a stílusát a fiatalok, mert õ még idõsebb korában is
fiatalos maradt. Elõttem van, ahogy utolsó idõszakában fotelban
ülve olvas elmélyedten, vagy fülhallgatóval a fején figyeli a világ
televízióinak csatornáit. Tudtam, ilyenkor információt is gyûjt, és
figyeli a vajúdó világ jeleit.
Nyitottság. Azt hiszem ez is a személyiségéhez tarozott. Még a
90-es évek elején, a gimnáziumi évek után találkoztam egyik alsóbb évfolyamos ismerõsömmel. Õ korábban járt Németországban, és örömmel újságolta, hogy amikor szóba jött Sárbogárd neve, egyszeriben felcsillant a vendéglátók szeme, és rögtön megkérdezték, ismeri-e a Szabó házaspárt. Milyen jó érzés volt idegenben egy közös szál! Mert bizony sok ilyen szál kötõdött hozzájuk Ausztriában, Svájcban, Hollandiában, Németországban, az
Egyesült Államokban, Kanadában és még ki tudja, hány országban. Sok külföldi szolgálót meg is hívtak a gyülekezetbe azokban
az idõkben, amikor a határok átlépése, fõként nyugatról, nem volt
olyan egyszerû dolog. Egyszer például egy kis küldöttség járt itt a
világot járó, evangéliumot terjesztõ Doulos hajóról. Talán akkor
láttam és hallottam elõször életemben fekete és kínai embert. Jó
tanítás volt ez Isten határtalan szeretetérõl, aki nem személyválogató, hanem ugyanúgy szereti a sárga, fehér, fekete embereket.
Ez a testvéri hozzáállás nyilvánult meg a más felekezetûek irányában is. Számtalan barátja volt más egyházakból, közülük néhányan szolgáltak is a gyülekezetünkben. A gyermekkorban megismert pravoszláv kegyesség éppúgy szerepet játszott a gondolkodásában, mint a késõbbiekben felfedezett katolikus szentek élete,
vagy a testvéregyházak gyakorlata. Mindazt, ami az Ige mérlegén
mérve jónak és tanításra alkalmasnak bizonyult, beépítette szolgálataiba.
S ahogy letekintek a karzatról, látom, hogy már nemcsak Sándor
bácsi, Eszti néni, Gáspár Bözsi néni, Kiss Pista bácsiék, a nagyanyám és a többiek hiányoznak, hanem mostantól az õ helye is
üres marad, a férfiak oldalán, az oszlop melletti félpadban. De tudom, hogy ott van a Gyõztes oldalán, a királyok királyának trónusánál, és az angyalokkal zengi a Bárány dicséretét.
(-b-n)
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Egy nap az élet
1. rész
Ralph elindult lefelé a Mártírok útján.
Szép tavaszi délelõtt volt, kellemesen sütött a nap, sugarai visszatükrözõdtek az elsuhanó autók szélvédõirõl. Az út menti kávézókban és éttermekben már elkezdték
kipakolni az asztalokat a teraszra. Alapvetõen nagy volt a nyüzsgés, rengeteg ember
volt az utcán, tagadhatatlanul közeledett a
nyár. A Morrison kávéháznál Ralph balra
vette útját, felfelé a Nyárfa-sétányon. A sétálóutca is tele volt élettel. Lengén öltözött
lányok sétálgattak kis csoportokban, vidám hangulatban, idõnként hangosan felnevetve. Talán éppen a legújabb iskolai
pletykákat beszélték meg. Másokban még
nem tudatosult az évszakok változása, sokan vastag pulóvert, vagy kabátot viseltek
magukon. Tipikusan olyan nap volt, amikor az öltözékek teljes skálájával találkozhatott az ember egy néhány perces városi
séta során. Minden csak azon múlott, ki
melyik napszakban indult el otthonról,
vagy éppen mennyire optimista, esetleg
meghallgatta-e a reggeli idõjárás-jelentést, vagy sem. Illetve vannak emberek,
akik mindig a naptár szerint öltözködnek,
és teljesen mindegy számukra, milyen az
idõ, csak az számít, hogy az évnek melyik
szakaszában járunk.
A bottal sétáló öregembert buzgón, határozott mozdulattal kerülte ki a rövidnadrágos, zselézett hajú fiú. Szájában rágó, fülében fülhallgató volt, melybõl halk, monoton zaj szûrõdött ki. Aztán egy jól megtermett 30-as nõ jött szembe. Babakocsit
tolt, mellette három gyermeke követte.
Úgy 5 és 10 év közöttiek lehettek. Az egyik
erõsen, ragaszkodóan fogta anyja kezét,
mintha csak ki akarná sajátítani magának.
Közben a másik, a legkisebb, a nõ vállára
próbált meg felcsimpaszkodni, s közben
hangosan kérte, vegye fel a nyakába. A legnagyobb gyereken, aki egy 10 év körüli fiú
volt, látszott, hogy némiképpen kívülállónak érzi magát a kisgyerekek társaságában. A többiektõl jó másfél-két méterrel
eltávolodva sétált, tekintetében pedig méltatlanságot, enyhe megvetést lehetett felfedezni.
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

Ralph a tér közepére érve hirdetéseket látott meg. Általában mindig tele voltak ragasztva az oszlopok és az áruház falai a legkülönfélébb hirdetésekkel, reklámokkal.
A legtöbb Ralphot rendszerint nem érdekelte, mégis mindig vetett rájuk néhány
pillantást, valahányszor csak elhaladt mellettük, még ha sietett is, mint például most.
Talán valami régi emlék hatására cselekedett így, vagy csak egyszerû beidegzõdésrõl
volt szó, de most is átfutotta õket. A sok érdektelen plakát mellett meglátta egy autósiskola hirdetését, ami igen kedvezõ
áron ígérte a jogosítvány megszerzését.
Ralph már rég óta szeretett volna megtanulni vezetni, csak valahogy mindig közbejött valami. Hol az érettségi, hol a felvételi,
hol pedig a nyaralás, de az is lehet, hogy
csak egyszerûen nem volt neki eléggé fontos. Mindenesetre elõvett egy tollat, és felírta a telefonszámot, ami a plakát aljára
volt írva. Azonban szinte rögtön eszébe jutott, hogy talán most mégsem a legalkalmasabb az idõpont. Itt a május, jönnek a
vizsgák, és ki tudja, mikor végez. Nem,
most mégsem fog belevágni. Majd ha több
ideje lesz. Igen. Most nagyon el van havazva, de hamarosan biztosan jön majd egy
nyugodtabb idõszak, és akkor mindent
megcsinál majd, amit az utóbbi idõben elhalasztott, bepótolja minden lemaradását.
Gyorsan eltette a tollát, és indult tovább.
Eszébe jutott, hogy sietnie kell, az idõ
drága, és nem fecsérelheti el holmi hirdetések olvasgatására.
Kicsivel arrébb, még mindig a sétálóutcán,
három ismerõs arcot látott meg közeledni
maga felé. „Na, ezeknek is éppen most kell
itt sétálgatniuk!” – gondolta magában. A
legrosszabbkor, mint azt megszokhatta
már a hónapok során. Mindig olyankor találkozik az ember a legtöbb ismerõssel,
amikor sietnie kéne. Ráadásul Jackékkel
nincs is annyira jóban, csak éppen annyira,
hogy ne intézhesse el õket egy egyszerû köszönéssel. Rendszerint hosszú kínbeszélgetésbe szoktak bonyolódni, amire igazából egyiküknek se lenne szüksége, csak hát
az illem megköveteli, hogy az ember beszélgessen kicsit a csoporttársaival, amikor
összefut velük az utcán. Azt pedig Jack so-

ha nem értené meg, ha azt mondaná neki,
hogy siet valahova, mert ez a szó nem szerepel a szótárában, és egyébként sem fogad el semmiféle kifogást. Így tehát köszöntek egymásnak, majd megszólalt Jack:
– Csáó, Ralph! Nincs kedved egy oltári
nagy bulihoz? Pénteken lesz a Misztikben.
Mint mindig, mi ott leszünk. Nem szabad
kihagyni!
– Az az igazság, hogy nagyon el vagyok havazva. Nincs idõm most bulizni. Majd ha
túl leszek ezen az egészen, akkor partizunk
egy nagyot. Tényleg.
– Ne csináld már, az egész hely tele lesz bigékkel. Mind csak rád várnak! – majd a
szokásos hangos nevetésében tört ki, amiben két társa is követte.
– Igen, tudom. Biztosan jó lenne, de most
tényleg nem alkalmas. Majd bepótoljuk.
– Rendben, haver. Csak nehogy akkor már
késõ legyen. Soha nem tudhatod, mikor
szalasztod el a nagy lehetõséget!
És ezzel elköszöntek egymástól, Ralph pedig sietett tovább. Idõközben a levegõ még
tovább melegedett, és Ralphra kezdett ráolvadni az ing, ezért gyorsan le is vette, és
inkább a kezében fogta, úgy haladt tovább.
Az év elsõ igazán meleg napja volt, szinte
már nyáriasan sütött a nap. Egy standnál
néhány fiatalt látott meg zöld ruhába öltözve. Feltételezte, hogy valamiféle környezetvédõk lehettek. Kicsit közelebb érve
sejtése beigazolódni is látszott, valóban
azok voltak, a ruhájukon a Greenpeace
felirat díszelgett. Egyikük meg is szólította. Mint kiderült, aláírásokat gyûjtöttek a
génmódosított élelmiszerek betiltása érdekében. Ralph hallott már a problémáról, és lényegében egyet is értett vele,
azonban nem szeretett túlságosan belebonyolódni az ilyen dolgokba. Egyébként is,
mint minden másra, erre is sajnálta az idejét. Most pedig különösen sietett, ezért
szóba se jöhetett a dolog. Ugyan a greenpeace-es lány édesen és meggyõzõen bizonygatta, hogy csak egy aláírásból, illetve
néhány alapvetõ adat megadásából állna
az egész, Ralph mégis inkább illedelmesen
visszautasította õket, és tovább sietett.
Valahogy túl körülményesnek találta most
ezt az egészet, hiszen egy perc elvesztegetnivaló ideje sem volt.
Folytatjuk.
Szeless Péter

Felhívás

TIHANYI CSABA
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a Lekner Kegyelet
dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

Az idei évben ünnepeljük Sárbogárd várossá avatásának 25. évfordulóját. A negyedszázados évforduló
alkalmából a Sárbogárdi Múzeum Egyesület, a József Attila Mûvelõdési Központ, a Sárréti Híd és a
Bogárd és Vidéke címû lapok kiállítást szerveznek.
Kérjük, aki a várossá nyilvánítással kapcsolatban valamilyen dokumentummal (újságcikk, fénykép,
hangfelvétel, személyes visszaemlékezés stb.) rendelkezik, szíveskedjék e kiállítás erejéig közkinccsé
tenni azt (utána minden anyagot visszaszolgáltatunk tulajdonosának).
A kért anyagokat 2011. május 1-jéig kérjük a szerkesztõségekben, vagy a mûvelõdési központban leadni (szükség esetén házhoz megyünk).
Az anyagokból összeállított kiállítást a XX. Bogárdi Napok keretében tervezzük megvalósítani.
Szervezõk
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Rozmaringos csirkemellbatyu
Hozzávalók: 60 dkg csirkemell, 16 szelet császárszalonna, só,
bors, rozmaring, vékony spárga.
A szalonnákat megfelezzük. A csirkemellet felszeleteljük, enyhén kiklopfoljuk, sózzuk, megszórjuk borssal és rozmaringgal
(õrölt, vagy friss levelekkel), majd 16 felé vágjuk. Minden melldarabot betekerünk két-két szalonnaszeletbe, és átkötjük a csomagokat egy-egy spárgával. Minden csomagra tûzünk egy rozmaringágat, melynek az illata át fogja járni a sültet. Tepsibe tesszük
õket, és a sütõben lassan megsütjük (kb. 40 perc).

Mogyorókrokett
Hozzávalók: 40 dkg burgonya, 8 dkg mogyoró, 12 dkg zsemlemorzsa, 10 dkg liszt, 4 dkg vaj, 2 tojássárgája, 2 dl olaj, szerecsendió,
só.
A megtisztított burgonyát sós vízben megfõzzük, leszûrjük és áttörjük. Hozzáadjuk a vajat, a tojássárgáját, és sóval, reszelt szerecsendióval fûszerezzük. Végül belerakjuk a darált mogyorót, és
jól összedolgozzuk. Szükség szerint annyi lisztet keverünk hozzá,
hogy formázható masszát kapjunk. Rúd alakúra formázzuk, és 5
cm-es darabokra vágjuk, lisztbe, tojásba, zsemlemorzsába bundázzuk. Bõ, forró olajban megsütjük.

Különlegesen finom csokoládétorta
Hozzávalók: 6 tojás, 3 evõkanál víz, 20 dkg cukor, 7 evõkanál liszt,
1/2 cs sütõpor, 3 dkg kakaó. Krém: 1 cs csokoládés pudingpor, 3
evõkanál cukor, 3 dl tej, 25 dkg margarin, 20 dkg cukor, 3 dkg kakaó, 3 evõkanál tej, 2 cs tortazselé, kb. 2,5 dl meggylé. A tetejére 2
dl tejszínbõl felvert hab.
6 tojássárgáját 3 evõkanál vízzel, 20 dkg cukorral habosra kikeverünk, 7 evõkanál lisztben elkeverjük a 1/2 cs sütõport és a 3 dkg kakaót. A 6 tojásfehérjét kemény habbá felverjük, és a kikevert
masszához óvatosan, váltakozva hozzákeverjük a kakaós lisztet és
a habot. Zsírozott, lisztezett nagyobb tepsibe terítjük, hogy 1-1,5
cm vastagságú legyen a tészta (gáztepsi nagyságú). Világosra sütjük (nagyon hamar megsül).
Krém: a csokoládés pudingport, a 3 evõkanál cukrot a 3 dl tejjel
csomómentesre fõzzük, kihûtjük, hozzáadjuk a 25 dkg margarint.
A 20 dkg cukrot a 3 dkg kakaóval, 3 evõkanál tejjel felfõzzük, és
melegen (nem forrón) hozzáöntjük a pudinghoz, jól kikeverjük.
A kihûlt tésztát éles késsel 1 centis darabokra felkockázzuk, és a
krémbe óvatosan belekeverjük. A tortazselét annyi meggylével
(kb. 2,5 dl) összefõzzük, hogy jó kemény legyen. Kicsit dermedt
állapotban tesszük a tésztára. A massza egyharmadát egy nagy
tortaformába terítjük, meggyel megszórjuk, evõkanállal rárakjuk
a zselé felét, majd a következõ adag masszát, aztán meggyel ismét
megszórjuk, rárakjuk a zselé másik felét. Erre rásimítjuk a massza
harmadik harmadát, elsimítjuk, és pár órára hûtõbe rakjuk. A tortaforma oldalát kikapcsoljuk, késsel elválasztjuk, és levesszük a
tortáról, melyet a forma alján hagyva egy szép tortatálra csúsztatunk. A torta tetejét tejszínnel díszítjük.

Mediterrán bólé
Hozzávalók: 40 dkg pisztáciafagylalt, 1 dl tejszín, 7 dl száraz
fehérbor, 15 dkg ananász, 15 dkg banán, 1 narancs, 2 mandarin.
A fagylaltot a tejszínnel és a borral simára keverjük. Az ananászt
kisebb darabokra vágjuk, hozzáadjuk a karikára vágott banánt, a
gerezdekre szedett narancsot és a mandarint. Ráöntjük a híg
fagylaltot, majd talpas poharakba töltjük, és jól lehûtve tálaljuk.

2011. április 21. Bogárd és Vidéke

Ép elméjû
trezortaksony?
A múlt heti számunk Mi Világunk rovatában megjelent írás kapcsán az alábbi kérdést tette föl interneten egyik olvasónk:
„Kedves Hargitai úr!
A 2011. ápr. 14-i /15. szám/ Bogárd és Vidékében olvastam egy cikket. Az írója trezor taksony néven írt. Szándékosan írtam kisbetûvel e
nevet. Létezõ, ép elméjû ember õ?
Tisztelettel: egy tõsgyökeres sárbogárdi.”
Kedves Tõsgyökeres sárbogárdi!
Nagyon jó érzékkel tapintott rá a lényegre. Trezor Taksony nem
létezõ személy. Az írás szerzõje találta ki a nevét és a személyiségét is. A neve szimbolikus, mint némely költemény. (Szimbolikusan gondolván a trezorra, mint olyan alkalmatosságra, amiben
gazdag emberek és a nagy multi cégek, bankok a pénzüket, vagyonukat, kincseiket tartják.)
Az épelméjûséggel kapcsolatban azonban e világban élvén egy kicsit óvatosan fogalmaznék. Tessék csak körülnézni! Kapcsolja be
a televíziót, s lapozza végig a csatornákat! Kukkantson bele néhány reklámba, vagy egy valóságshowba! Kik látszanak ott normális embernek? Hát bizony azok, akiknek a pénz, a haszon, az
érvényesülés, a gazdagság számít, és nem az, hogy mit írt mondjuk
József Attila az Eszmélet címû versében. (Mellesleg éppen ezek
az emberek taszították a világot ebbe a mérhetetlen válságba és
szegénységbe.)
Arra a gyerekre többnyire nagyon büszkék a szülei, s irigykedve
tekintenek a volt iskolatársak is arra, akibõl sikeres üzletember
lett, akinek van egy nagy villája a budai hegyekben a természetvédelmi területbe belemarkoló nagy kerttel, úszómedencével, az
alagsorban szaunával, a garázsban a mama bevásárlóautója mellett a papa luxusterepjárója áll. Erre az emberre azt mondják,
hogy van magához való esze. Zseniális üzletembernek tartják, s õ
osztja az észt a tévé fõmûsorában, s talán azt is mondják esetleg
rá, hogy hûha, ez egy celeb! Most ez a menõ divatszó, és sokkal
inkább azt szeretné nagyon sok ma felnövekvõ fiatal, hogy õ is
ilyen celeb legyen!
Annak a gyereknek, aki azzal áll a szülei elé, hogy õ költõ akar lenni, többnyire azt mondja döbbenettõl levegõ után kapkodva a jó
édesapja: „Normális vagy? Elment a te eszed? Na, és mibõl fogsz
megélni, fiacskám?”
Szerencsére azért vannak még néhányan, akik a világtrenddel
nem törõdve ezt másképp gondolják. Mint sejtem, Ön se a „trezoragyú” embereket tekinti a normalitás csimborasszójának, s remélem, hogy ezt akkor is így gondolja, amikor a saját csemetéje áll
a család elé egy gyönyörû verssel, amivel díjat nyert az iskolában,
és bejelenti, hogy õ költõ akar lenni.
Tisztelettel:
Hargitai Lajos, a lap szerkesztõje

Heti idõjárás
A következõ napokban is anticiklon alakítja idõjárásunkat. A
magas nyomású zóna biztosítja a napos, száraz és szép tavaszi
idõt a medence területén. Szombatig csapadék egyáltalán nem
várható, addig a napütésé lesz a fõszerep. Az ünnepek ideje
alatt is sok napsütésre van kilátás, de ekkor már gyakran erõsen megnövekszik a gomolyfelhõzet, és helyenként záporesõ,
zivatar is kialakulhat, ugyanakkor országos, nagy mennyiségû
csapadék továbbra sem lesz. Eleinte egyre magasabb, majd
kissé alacsonyabb hõmérsékletû levegõ áramlik fölénk.
www.metnet.hu
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A kolbász, a béka és az egér
Egyszer volt, hol nem volt, még hetedhét
országon is túl, volt egy béka. A béka
összetalálkozott az egérrel és a kolbásszal.
Hárman kezdtek beszélgetni, s elhatározták, hogy õk örökös barátok lesznek.
Az egeret betették sepregetõnek, a békát
beszerzõnek és a kolbászt szakácsnak. Így
mentek a dolgok egy hónapig. A béka beszerzett, mert õ jól tudott ugrani, hamar
tudott menni, jönni, az egér kisepregette a
szobát, s hozott be fát meg vizet, a kolbász
meg szakácskodott.
Hát olyan jó ételeket csinált a kolbász,
hogy örökké csak nyalogatták a szájukat.
Akármennyit ettek, nem tudtak jóllakni,
mer nagyon jó volt az étel. Mikor letelt a
hónap, azt mondja a kolbász:
– Na, hát a dolog az rendre jár, melyiketek
lesz a szakács?
– Hát legyen a béka.
Megtették a békát szakácsnak. Nekifogott
a béka, így is szakácskodott, úgy is szakácskodott, fõzött ilyet, fõzött olyat, de olyat
nem tudott fõzni, hogy a többieknek jólessék. Fõzött vagy három-négy nap, s akkor
felmondtak a szakácsnak. Azt mondták,
hogy:
– Nem vagy jó szakács.
Megszégyellte magát a béka.
– Na, hát akkor ki fõzzön?

Plank Antalemléktúra
Szeretettel várjuk kedves túratársainkat
a Sárbogárdi Napok keretében
tartandó rendezvényünkre.

Idõpontja: május 21.,
szombat.

Azt mondja a kolbász:
– Az egeret tesszük oda.
Odatették az egeret. Õ is fõzött vagy
két-három nap, de õ se tudott jól fõzni. Rászorították a kolbászt:
– Csak te fõzzél!
A kolbász váltig mondta:
– Én az én hónapomat lefõztem, s hogyha
nem akartok ti fõzni, akkor inkább felmondjuk a barátságot.
Valahogy csak megkérlelték a kolbászt,
mégis elvállalta, hogy még egy, vagy két
nap õ fõz. A béka gondolta, addig õ megtanulja, hogyan fõz a kolbász. Nekifogott,
hogy meglesse, mit csinál.
Hát, amikor a lé meg volt fõve, egy darab
idõ múlva a kolbász, mikor látta, hogy nincsen sehol senki, beledobta magát a lébe.
Megforgatta magát benne ügyesen, s
akkor kijött.
,,Hopp – gondolta a béka –, most már én is
tudom, hogy kell csinálni! Azért olyan jó a
leves, mert beledobta magát.”
Akkor ajánlkozott:
– Na, most már én leszek a szakács, most
már én is tudok fõzni!
Nekifogott, odatett egy jó nagy fazék vizet
a tûzhöz. Jó tüzet csinált, s fõzte, fõzte. Mikor már úgy gondolta, hogy meg van fõve
az a mindenféle, ami bele volt téve, nem

kiállítás nyílt
a Madarász József
Városi Könyvtárban

A helyszín megközelítése: a 63-as fõúton,
majd Mezõszilas felé továbbhaladva, a
Szabadbattyán felé tartó úton kb. 1,5 km után
jobbról egy nyitott vassorompónál befordulva.
(Autóval is be lehet hajtani!)

Megtekinthetõ május 11-éig
a könyvtár nyitvatartási idejében.

Az ebédigényt 19-én estig kérjük jelezni!
Jelentkezés, információ: Németh Pálnál
személyesen, telefonon (06 /30/ 429 8964),
vagy e-mailben (nemeth-pal@freemail.hu).
Szeretettel várunk mindenkit!
Jó idõt, kellemes túrázást kívánunk!
VÁROSI TERMÉSZETBARÁT BIZOTTSÁG

A kolbász meg az egér, mikor megmondta
nekik, hogyan járt, kikacagták. Felbomlott
a barátság, s attól fogva mindenki külön
élt. Máig is élnek, ha meg nem haltak.

címmel

A találkozó programja: séta a tavak között, rövid megemlékezés Plank Antalról, ebéd egy
hangulatos halásztanyán, kötetlen beszélgetés.

Az ebéd a finom halászlevet és a hozzá illõ nemes italokat tartalmazza, bõséges mennyiségben. Ennek térítési díja: 1.500 Ft.

Hát, alig tudott kiszökni, mind összeforrázódott, összefutott a hátán a bõr. Azóta
van a varasbéka. Félreállott a fõzésbõl, alig
tudott mozogni, úgy összeégette a forró lé.

Népmese

„SELYEMGALÉRIA”

Katóné Szántó Márta
SDM selyemfestõ
(Selyemképek Digitális
Metamorphosa) képeibõl.

A találkozó helyszíne: Rétimajor, Örspusztai
halastavak környéke.

várta meg, hogy egy kicsit meghûljön a lé,
hanem mikor a legforróbb volt, belészökött.
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Április 23., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30
Marco és Gina 9.50 A bûvös körhinta 10.15 Lülü, a teknõc 10.40 Derek, a fenegyerek 11.00 Mentsük meg Bundert Boglárkától 11.30 Most a Buday! 12.00
Hírek 12.05 Sztársáv 12.55 Autóvízió 13.25 Mozdulj! 13.55 Kul-túra 2011
14.25 Magyarország 14.55 Szellem a palackból 15.25 Aranymetszés 16.20
Magyarország története 16.50 Csillagösvény 18.10 Biblia Pauperum – Szegények Bibliája 18.35 Paradicsom kemping 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05
Szerencseszombat – a Luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolása 21.05 El Cid
22.20 Hírek 22.25 Sporthírek 22.35 Placido Domingo koncertje Pécsett 23.30
Giotto és Assisi Szent Ferenc 0.35 Ars Hungarica 1.05 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A pókember legújabb kalandjai 10.30 Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50
Magyarország-Hollandia Nõi Kézilabda-mérkõzés 14.30 Míg a halál el nem választ 15.00 Õslények kalandorai 16.05 Csillagok háborúja – Az új remény 18.30
Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Való Világ 20.30 Csillag születik 23.20 Egy
gésa emlékiratai 2.00 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 8.10 Nickelodeon kedvencek
10.00 Beyblade 10.20 Született kémek 10.40 Afrikai kaland 11.30 Bajnokok Ligája magazin 12.00 Két testõr 12.30 Babavilág 13.00 Doki 14.00 Sliders 15.00
Az ügynökség 15.55 Rúzs és New York 16.45 Bûbájos boszorkák 17.40
Luxusdoki 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Norbit 21.35 Golyóálló 23.20
Farkasok völgye: Irak 1.30 Ezo.tv 2.30 Kalandjárat 2.55 Teleshop 3.25
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 „Keresd meg a seholnincs várat” 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin
15.05 Zöldövezet 15.30 „Magyarországról jövök” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30
Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül –
A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene 20.04 Rádiószínház 20.57 A Rádiószínház
Dokumentummûhelye 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 24., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Húsvéti köszöntõ 9.05 Engedjétek hozzám 9.15 Így szól az Úr! 9.20 Katolikus krónika 9.45
Útmutató 10.10 A sokszínû vallás 10.25 Metodista magazin 10.50 Református
ifjúsági mûsor 11.00 Húsvétvasárnapi szentmise közv. 12.00 Kapcsoljuk Rómát! 12.40 Hírek 12.45 TS – Sport 7 13.40 Út Londonba 14.10 Fogadóóra
14.40 Ghymes 15.30 Gábor diák 17.05 Hogy volt!? 18.35 Paradicsom kemping
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Húsvéti köszöntõ 20.10 El Cid 21.35 Csillagösvény 23.20 Hírek 23.25 Sporthírek 23.35 Aranymetszés 0.30 Ars
Hungarica 1.00 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Menetrend 11.00 Magyar autósport-magazin 11.15 Forma-1 magazin 11.40 Magyarország-Brazília Nõi Kézilabda-mérkõzés 12.00 Híradó 13.20 Míg a halál el nem
választ 14.15 Fedõneve: Pipõ 15.45 A birodalom visszavág – Speciális változat
18.30 Híradó 19.00 Való Világ 21.20 Én és a hercegem 2. – A királyi esküvõ
23.20 Csoda a jégen 1.45 Portré 2.15 Hülyeség nem akadály
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Teleki Sámuel útján 6.45 TV2 Matiné 8.10
Nickelodeon kedvencek 10.00 Beyblade 10.30 Nagy vagy! 11.25 Franklin, a
teknõs 12.50 Stahl konyhája 13.20 Csenõ manók 14.55 Két testvér 16.50 Z, a
hangya 18.30 Tények 19.00 Napló 19.35 Napló Extra 20.05 Pata tanya: Baromi buli 21.45 Jó barátnõk 23.35 My Fair Lady 2.30 Napló 2.55 Napló Extra 3.20
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Emlékhelyek üzenete 10.04 Református
istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 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 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Április 25., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00
Tapsikáné fülönfüggõje 9.55 Derek vakációzik 11.30 Az Alkotmány ünnepélyes aláírása 12.25 Hírek 12.30 Áldott, szép húsvétnak gyönyörû ideje 13.30 A
nagyenyedi két fûzfa 14.55 Ez a villa eladó 16.15 Hogy volt!? 17.45 István, a király 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Ketten 21.00 Adjátok vissza a hegyeimet 23.05 Placido Domingo koncertje Pécsett 0.05 Hírek 0.10 Sporthírek 0.15
TS – Motorsport 0.45 Ma reggel
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Pókember 10.30 Õsapák
apró hõse 2. 12.10 Családot örökségbe 14.05 Csodakutyák 2. – Az ebdoktorok
15.50 A jedi visszatér – Speciális változat 18.30 Híradó 19.00 Való Világ 20.05
Oviapu 21.55 Férjhez mész, mert azt mondtam! 0.00 IQ-zseni
TV2: 6.00 TV2 Matiné 9.10 Breki világot lát 10.35 Õslények országa 12.00
Egérmese 4. – Az éjjeli lény rejtélye 13.25 Utazás a Föld középpontja felé 15.05
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Spartacus 1-2. 18.30 Tények 19.20 Cápamese 20.50 Ha igaz volna 22.45 Viharszív 0.50 A miskolci Bonnie és Clyde 2.25 Magellán 2.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Összeállítás
gospelfelvételekbõl 6.00 Ünnep reggelén 8.04 Versek gyerekeknek 9.04 A
páska bárány reggelén 10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.04 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.20 Élet, halál, föltámadás 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Kárpát-medencei örökség 15.00 Hírek 15.04 „Tied a dicséret” 16.04 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03
Húsvéti népszokások és hagyományok 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 Esti nyúl, avagy nyulak a Hold udvarában 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Népzene 0.10 Éjszaka

Április 26., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Csodabogarak 9.30 Magyar népmesék 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Srpski ekran 13.30
Unser Bildschirm 14.00 Roma magazin 14.30 Mindentudás Egyeteme 15.25
Tudástár 2011 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55
Teadélután 17.30 India – Álmok útján 18.20 A királyi ház titkai 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.40 Bébi a láthatáron
23.15 Szellem a palackból 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.55 Prizma 0.10 Ma
reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.15 A szerelem rabjai 15.15 Neked való 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz
20.45 Barátok közt 21.25 Vészhelyzet 22.20 A Grace klinika 23.25 XXI. század
– A legendák velünk élnek 23.55 Róma 1.00 A hatalom hálójában 1.50
Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.00 Teleshop 11.30
Seherezádé 12.30 A meztelen bomba 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20
Edina és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé 18.30
Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.30 Bajnokok Ligája 23.00
Kenósorsolás 23.20 Aktív Extra 23.25 A médium 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv
1.25 El Nino – A kisded 2.55 Babavilág 3.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Április 27., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
13.00 Hrvatska krónika 13.30 Ecranul nostru 14.00 Domovina 14.30 Mindentudás Egyeteme 15.25 Optika 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti
híradók 16.55 Teadélután 17.30 India – Álmok útján 18.20 A királyi ház titkai
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Halhatatlan szépség 21.05 Szerda este
21.40 A kullancs 23.10 Múlt-kor 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.50 Prizma
0.05 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.15 A szerelem rabjai 15.15 Neked való 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz
20.45 Barátok közt 21.25 Való Világ 22.15 Gyilkosság a bázison 0.10 Csöbörbõl vödörbe 1.55 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.05 Teleshop 11.30
Seherezádé 12.35 Winnetou 1. 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Edina
és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé 18.30 Tények
19.20 Aktív 20.05 Skandinávlottó-sorsolás 20.10 Jóban-Rosszban 21.25 Doktor House 22.25 Született feleségek 23.00 Kenósorsolás 23.20 Aktív Extra
23.25 Doktor Donor 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 Üzenet a metróból 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 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Zene 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás
15.30 Közelrõl 17.05 Liszt rapszódia 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Április 28., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 11.45 Útravaló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Átjáró 13.30 Slovenski utrinki 14.00 Együtt 14.30 Mindentudás
Egyeteme 15.25 Idõutazás 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.30 India – Álmok útján 18.20 A királyi ház titkai
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 William és Kate – Egy álom valóra vált
21.40 Csütörtök este 22.15 Mûkorcsolya Vb 0.00 A rejtélyes XX. század 0.30
Hírek 0.35 Sporthírek 0.40 Prizma 0.55 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Menetrend 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.15 A szerelem rabjai 15.15 Neked való 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz
20.45 Barátok közt 21.25 Ki nevel a végén? 23.30 Házon kívül 0.05 Odaát 1.00
Reflektor 1.15 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 10.05 Babapercek 10.10 Teleshop
11.40 Seherezádé 12.40 Kis nagy hõs 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20
Edina és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé 18.30
Tények 19.20 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Tökalsó 2. – Európai turné
23.00 Kenósorsolás 23.10 Aktív Extra 23.15 Tények este 23.50 Divatkreátor
0.25 Bostoni halottkémek 1.25 Ezo.tv 2.25 Az Androméda-törzs 2/1. 3.55 Segíts magadon! 4.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Április 29., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Velencei paloták 10.10 Vilmos herceg és Catherine: Egy királyi love story 11.25 A
királyi esküvõ 14.50 Körzeti magazinok 15.45 Közlekedõ 15.55 Szomszédok
16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.30 India – Álmok útján
18.20 A királyi ház titkai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 A királyi esküvõ
21.05 Péntek este 21.40 Karol – Az ember, aki pápa lett 23.15 A tánc világnapja alkalmából 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.55 Prizma 0.10 Halhatatlanok
Társulata 1.05 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.15 A szerelem rabjai 15.15 Neked való 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz
20.45 Barátok közt 21.25 CSI: A helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 23.20
Pokerstars.net – Big Game 0.20 Reflektor 0.30 Menetrend 0.55 Döglött akták
1.50 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 11.00
Ezo.tv 12.00 Királyi esküvõ – Vilmos herceg és Kate Middleton 13.15 Az elsõ
lovag 15.30 Királyi esküvõ 17.15 Edina és Joshi 17.25 Update konyha 17.30
Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 A nagy
duett 23.00 Kenósorsolás 23.40 Aktív Extra 23.45 Tények este 0.20 Ezo.tv
1.20 Víruskommandó 3.05 Alexandra pódium 3.30 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ
13.04 Rádiószínház 13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04
A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.34 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 a PRTelecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Április 23., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Kézilabda 13.00 Lapszemle
14.00 Hatéves cecei Búzavirág (113’), Beszélgetõ Kör Alapon
(90’) 18.00 Lapszemle 19.00 Sárbogárdi alkotók tárlata (15’),
Borverseny Miklóson (40’), Nyitott Egyetem (25’), Oroszok látogatása (ism. 58’), Oroszország képekben (ism. 23’) 23.00 Lapszemle
Április 24., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Hatéves cecei Búzavirág
(113’), Beszélgetõ Kör Alapon (90’) 13.00 Heti híradó 14.00 Sárbogárdi alkotók tárlata (15’), Borverseny Miklóson (40’), Nyitott
Egyetem (25’), Oroszok látogatása (ism. 58’), Oroszország képekben (ism. 23’) 18.00 Heti híradó 19.00 Szabó Imre emlékére 2.
23.00 Heti Híradó
Április 25., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Szabó Imre emlékére 2. 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 A rendelõ avatása (30’), Kunkovács
László: Kunbabák (ism. 80’), N. Kovács Zsolt a Szentföldrõl (ism.
100’) 23.00 Heti Híradó
Április 26., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Kézilabda 13.00 és 18.00 Heti
Híradó 19.00 Gumiüzem-avatás Mezõszilason (30’), Táncház a
sáregresi oviban (30’), Zenés délelõtt a miklósi oviban (30’), Csillag születik Pálfán (100’) 23.00 Heti Híradó
Április 27., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 A rendelõ avatása (30’),
Kunkovács László: Kunbabák (ism. 80’), N. Kovács Zsolt a Szentföldrõl (ism. 100’) 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben
19.00 Sport 23.00 Lapszemle
Április 28., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Szabó Imre emlékére 2. 23.00 Lapszemle
Április 29., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Szabó Imre emlékére 2. 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Gumiüzem-avatás Mezõszilason (30’),
Táncház a sáregresi oviban (30’), Zenés délelõtt a miklósi oviban
(30’), Csillag születik Pálfán (100’) 23.00 Lapszemle

***
Az élõadás 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,
PR-Telecom Zrt. — 1231.

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, Hargitai Gergely, Kovács Benedek. 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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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:

Suzuki let’s II típusú, 2004-es robogó eladó 85.000
Ft-ért. 06 (70) 3549 471.

a Bogárdi TV-ben is látható!

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

FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA! 06 30 440 5790
SZABÓSÁGOMAT MEGNYITOTTAM!
Ballagásra, alkalmakra álmai ruháját
elkészítem.
KITÛNÕ MINÕSÉG,
RÖVID HATÁRIDÕ!
Pálné Margitka nõi szabómester.
Sárbogárd, Százados u. 37.
Telefon: 06 20 462 1682
Régi LOVASSZEKERET vásárolnék
udvardísznek kedvezõ áron.
06 20 9526 292

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Tûzifa eladó – aprított cser: 1950 Ft/q, aprított
akác: 2140 Ft/q, aprított juhar, dió, hárs hulladékfa:
1750 Ft/q. Díjmentes szállítás. 06 (30) 9862 623.
(1228219)

Tûzifa-akció kugliban! Akác 2200 Ft/q, cser: 1900
Ft/q. Kiszállítás ingyenes! Garantált mennyiség! 06
(20) 454 8979. (3517591)
Kettõs hasznosítású vörös, elõnevelt csirke, májustól elõnevelt kacsa és elõnevelt májkacsa kapható minden nap, 8-18-ig. Ebédidõ: 12-14-ig. Szabó László, Cece, Hunyadi u. 12.
Régi parasztház nagy telekkel eladó. Sárbogárd, Tinódi út 80. Érdeklõdni: 06 (20) 435 3559. (1228234)
Ady-lakótelepen 2. emeleti, erkélyes, alacsony
rezsijû, gáz-cirkó fûtéses lakás eladó. Irányár: 6,5
millió forint. Telefon: 06 (30) 626 4615. (1228233)
Csempézést, lapozást, kõmûvesmunkát vállalok.
Megbízható, precíz munka. 06 (30) 440 7501.
(1228200)

Kétszobás, balkonos
TÉGLALAKÁS
a József A. utcában
SÜRGÕSEN ELADÓ.
06 20 910 6399
SZIVÁRVÁNY SZÉPSÉGSZALON
(Kossuth u. 9.)
FODRÁSZAT: 06 20 5820 418,
KOZMETIKA: 06 20 3863 400,
MANIKÛR-PEDIKÛR-MÛKÖRÖM:
06 30 3808 330,
Ergoline SZOLÁRIUM:
06 30 9644 322
SIMONTORNYAI SZÕLÕ
ideális környezetben,
kicsi présházzal, pincével,
teljes felszereléssel,
JUTÁNYOS ÁRON ELADÓ.
06 25 464 509, 06 70 9530 877
SÍRKÖVEK FELÚJÍTÁSÁT,
TISZTÍTÁSÁT,
gépi csiszolással vállalom.
06 30 494 0305, Strausz Péter
A TARR Kft. szolgáltatásainak
értékesítésére
helyismerettel rendelkezõ
AGILIS ÜZLETKÖTÕKET
keres, teljes szolgáltatási területére.
Jelentkezéseket 2011. május 1-jéig
az ugynok@tarr.hu címre várjuk.

Candida- és allergiaszûrés a BB Szépségházban az
SZTK-val szemben. Jelentkezni: 06 (30) 902 9835.
(1228198)

Termõföldet vásárolnék Sárbogárdon és környékén. 06 (20) 3545 270. (1228239)
Õstermelõtõl húsvéti sonka, szalonna, csülök,
szalámi házhoz szállítással. 06 (70) 425 1761.

Árpád-lakótelepen 3. emeleti középsõ lakás eladó. Irányár: 4.900.000 Ft. Telefon: 06 (70) 3120
384. (1228279)
Használt bútor eladó. Konyhaszekrény mosogatóval, szekrénysor, franciaágy, Whirlpool kombinált
hûtõszekrény. Érdeklõdni: 06 (20) 469 9876. (1228278)
Alacsony rezsivel kis kertes családi ház, közel a
LIDL-hez, kiadó május 10-étõl, hosszú távra. 06
(30) 474 1423. (1228277)
Családi ház áron alul sürgõsen eladó. 06 (30) 907
9763. (1228274)
Kisnyulak eladók. Érdeklõdni: 06 (20) 273 7624.
(1228273)

Kétszobás, összkomfortos családi ház 900 m2-es
telken eladó Sárbogárdon. 06 (20) 9937 248. Irányár: 4,5 millió forint.
Családi ház eladó. 06 (30) 3302 615. (3517596)
Sárbogárd központjában, téglaépületben elsõ
emeleti, 80 m2-es, erkélyes lakás eladó. 06 (20)
419 4940, 06 (30) 9941 332.
Régi parasztház eladó. 06 (70) 506 3346.
Sárbogárdon, József A. utcában földszinti, bútorozott lakás kiadó. 06 (20) 9376 156. (1228299)
28 éves, helyes srác csinos barátnõt keres. 06 (30)
715 7413. (3517750)
UV-mentes barnítógép eladó. 06 (70) 429 1650.
(1228298)

Gyermekfelügyeletet vállalok otthonunkban. 06
(70) 429 1650. (1228298)
Sárbogárdi Aranyvölgy Vadásztársaság felhívja a
területéhez tartozó gazdák figyelmét, amennyiben
vadkárral kapcsolatos problémájuk van, jelezzék a
06 (30) 449 7535-ös telefonszámon. (3517748)
3 db 120 kg-os hízó eladó. 06 (20) 2072 290. (3517747)
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Sajtóközlemény
Egyre terjednek a hamisított növényvédõ szerek! Évente bõ egymilliárd forint értékû, hamisított, vagy illegális növényvédõ szer kereskedelmérõl szereznek tudomást a szakértõk Magyarországon. Ez a piac 2 %-át teszi ki, de ez csak a jéghegy
csúcsa! Ez óriási veszélyeket rejthet egészségünkre éppúgy, mint a növényzetre.
Az Európai Növényvédõszer-gyártók
Szövetsége (ECPA) felmérése szerint az
Európai Unióban 5-7 %-ra, Magyarországon 2 %-ra tehetõ a hamisított és illegálisan forgalmazott növényvédõ szerek
aránya. Ez a 27 tagországban 360-510
millió eurót tesz ki, nálunk 1-1,2 milliárd
forintra becsülik. A hazai piac nagysága
55-60 milliárd forint.
A hamisított és illegális növényvédõ szerek mind Európában, mind Magyarországon egyre nagyobb veszélyt jelentenek az emberek egészségére és a természeti környezetre. Hazánkban az elmúlt
években a szántóföldi és kertészeti növénytermesztõk több növényvédelmi
problémával szembesültek, amelyek nem
teljes mértékben tudhatók be a rendkívüli idõjárásnak és a termesztés-technológiai hiányosságoknak. Illegális növényvédõ szerek kerültek forgalomba, több hamis szállítmányt sikerült felderíteni.
Ezek a jelenségek felerõsítik a nyomon
követhetõség és az ellenõrzés fontosságát. Szakmai együttmûködésre, valamint
a termelõk és a fogyasztók tájékoztatására van szükség, már a növényvédelmi szezon elején. Ezért fogott össze a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, a Gabonatermesztõk Országos Szövetsége, a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara, a Növényvédõszer- és Mûtrágya Kereskedõk Szakmai Egyesülete,
valamint a Növényvédõszer-gyártók és
Importõrök Szövetsége. Céljuk, hogy a
hamisított és illegális növényvédõ szerek
kockázatairól az érintett mezõgazdasági
termelõk és fogyasztók minél szélesebb
körû tájékoztatásban részesüljenek.
A magyarországi 2 %-os adat csak a felderített esetekre vonatkozik, vagyis csak
a jéghegy csúcsát látjuk. Ráadásul az illegálisan behozott és hamisított termékek
mennyisége évrõl évre nõ, és ez egyre nagyobb kockázatot jelent a termelõknek
és a fogyasztóknak is. Nem túlzás azt állítani, hogy 100 permetezésbõl két esetben
biztosan nem az a szer kerül ki a környezetbe, mint amelyet a gazdálkodó gondolt. Az illegális és hamisított termékek
tartalmazhatnak toxikus szennyezõdéseket, amelyek károsak a környezetre, és a
bizonytalan szermaradékokon keresztül
a fogyasztókra is. A növényvédõ szerek
adalékai között lehet olyan anyag is,
amelynek az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatását még nem vizsgálták. Több tétel bevizsgálása bebizo-

nyította, hogy az illegális és hamisított
szerek között az EU-ban betiltott anyagok is vannak. Sok ismeretlen összetételû
anyag érkezik elsõsorban Kínából, Indiából és más országokból Európába, ahol
növényvédõ szerré formálják, és kétes
kereskedelmi csatornákon keresztül forgalmazzák azokat.
A hamisított és illegális növényvédõ szerek használatának veszélyei a következõk:
– a hamisított termékek ismeretlen toxikus anyagai az élelmiszerláncba kerülve
károsíthatják az ember egészségét;
– veszélyeztetik a mezõgazdaságban dolgozókat;
– veszélyeztetik a mezõgazdasági termény szermaradék-mentességét, értékesítését;
– veszélyesek a környezetre, mert ismeretlen toxinok szennyezhetik a vizeket, a
talajt;
– veszélyesek a termesztett kultúrnövényekre, mert terméscsökkenést vagy
rossz termésminõséget okoznak;
– sérülnek a szabadalom- és védjegyjogok, a fejlesztõk, kutatók bevételei, csökken az agrárium versenyképessége;
– negatívan hat a növényvédõ szerek és a
növényvédõ szereket használó termelõk
társadalmi megítélésére.

Mit tehetnek
a termelõk?
Ellenõrzött helyrõl vásárolnak. Növényvédõ szer csak engedéllyel rendelkezõ
üzletben árusítható, piacon, mozgóárusnál, „kéz alatt”, csomagküldõ szolgálaton
keresztül nem! Egy feltûnõen olcsó ajánlat már magáért beszél. Gyanús lehet, ha
az eladó nem kéri, nem ellenõrzi a vásárlási engedélyt, vagy a növényorvosi vényt.
(Érdemes megkérdezni a gazdabolti eladót, ki szállította neki a növényvédõ
szert.)
A gazdálkodó gyanú esetén (hatástalanság stb.) kérje ki egy növényvédõ szakmérnök tanácsát, és egyúttal jelentse be
az esetet az illetékes növényvédelmi hatóságnál!
További információ:
www.gabonatermesztok.hu.
Magyar Agrárkamara
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Szüleire támadt
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra vasárnap késõ este családi veszekedésrõl érkezett bejelentés Sárkeresztúrról, a Szabadság utcából. Mint késõbb kiderült, egy 29
éves férfi veszett össze édesanyjával és nevelõapjával, mely odáig fajult, hogy a fiatalember egy harapófogóval, illetve egy
fejszenyéllel esett neki szüleinek.
Az elsõdleges adatok alapján megállapítást nyert, hogy a férfi és szülei is ittas állapotban voltak, amikor vita alakult ki közöttük vasárnap 21.27-kor. A veszekedés
során az anyuka sérelmezte, hogy a fia milyen hangnemben beszél vele, majd egy
kést vett elõ, amivel megpróbálta fiát megszúrni. Erre a fiatalember kimenekült a
házból, majd egy harapófogóval tért vissza,
amivel nevelõapját a válla alatt, míg édesanyját a kezén sebesítette meg. Késõbb egy
fejszenyéllel tért vissza, amivel többször
fejbe verte apját. A bûncselekmény során a
nõnek és a férfinek könnyebb sérülései
keletkeztek.
A 29 éves férfit a rendõrök elfogták, majd
elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol kétrendbeli súlyos testi
sértés kísérlete miatt indult vele szemben
büntetõeljárás. A sárbogárdi nyomozók
egyben vizsgálják a szülõk felelõsségét is az
esettel kapcsolatban.
Németh–Kész Mónika r. szds.,
FMRFK-szóvivõ

Csecsemõhalál
Sárbogárdot egy különös eset tartja lázban: meghalt egy élve született csecsemõ.
Az anya felelõs-e gyermeke haláláért? Az
ügyben a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtószolgálatánál érdeklõdtem,
ahonnan az alábbi választ kaptam.
Április 16-án délelõtt az egyik háziorvos
értesítette a rendõrséget, hogy egy 34 éves
sárbogárdi nõ elmondása szerint halva
szülte meg csecsemõjét. A nõ a szülést követõen otthonában ellátásra szorult. Az újszülöttet a ház egyik helyiségében találták
meg. A háziorvos nem tudta egyértelmûen
kimondani a halva születés tényét, ezért
kért rendõri intézkedést.
Az azóta elvégzett boncolás során az igazságügyi szakértõ megállapította, hogy a
csecsemõ élve született. Az újszülött kislány halálát a szakértõ szerint ellátatlanság
okozta.
A 34 éves nõvel szemben a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság bûnügyi osztálya
emberölés bûntette miatt eljárást indított.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ
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2011. április 21. Bogárd és Vidéke

Baglyok
a központban

Botond és Lotti
— adatátvitel

Nyuszifutás Töbörzsökön

Népszerû húsvét táján a nyuszifutás az iskoláknál, óvodáknál. Az idén a töbörzsöki óvodásokat és az iskolásokat mozgatta meg Kovács István, akit egyébként a Mikulás-futásokról is ismerünk, mint Magyarország Mikulás-nagykövetét. Most nyuszis jelmezbe öltözve futott végig Töbörzsök fõutcáján a
gyerekekkel, majd közös, játékos programban népszerûsítette a sportot, a mozgást.
H. G.

Sándor Endre hívta fel a figyelmünket két bagolyra, akik a Hõsök tere egyik fáján csücsülnek, békésen szemlélve a körülöttük zajló világot. Nem nagyon zavarja õket, hogy megmegállnak gyerekek, felnõttek megcsodálni
õket. Egészen közel engedik magukhoz az
embereket. Hogy jól érzik magukat itt, a központban, azt az is bizonyítja, hogy a Hõsök tere fáin már számos bagolygeneráció nevelkedett föl. A jó idõ beköszöntével gyakran hallani õket esténként, ahogy vadászatra indulnak
a környéken.
Endre gondoskodó kezeinek egyébként már
számos Hõsök terei bagoly köszönheti az életét. Minél többen figyeljünk oda ezekre a kedves és hasznos madarakra, hogy továbbra is jól
érezzék magukat Sárbogárd központjában!
Hargitai Kiss Virág

