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Messzire hangzik a kalapács
csengése az üllõn Sárszentmik-
lóson, a Rákóczi utcában, ahogy
BERECZK MIKLÓS, Sárbo-
gárd egyetlen aktív kovácsmes-
tere készíti a kapu elõtt várako-
zó lóra a patkót.

Írás a 6. oldalon.
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Beszámoló az 5. oldalon.

Beszámoló az 5. oldalon.
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Írás a 3. oldalon.

Beszámoló a 4. oldalon.

Majális Sárbogárdon

Beszámoló a 2. oldalon.
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Majális Sárbogárdon
A májusi esõ aranyat ér. Egész áprilisban
szinte egy csepp esõ sem esett, így május el-
seje reggelén egyik szemünk sírt, a másik
nevetett. Nevettünk, mert hát mindenki
csak örülhetett, hogy végre megázott
annyira a talaj, hogy kikelhet az elvetett
kukorica, ugyanakkor sírhatott, aki a má-
jus elsejei szabadtéri programokra készült,
mert a rendezvények jó részét elmosta az
esõ.
Kora reggel vigasztalan képet mutatott
Sárbogárdon a Hõsök tere. A kitelepült
árusok a ponyva alá húzódva, reménytele-
nül bámulták az esõ áztatta, kihalt teret. A
gyerekek jöttek csak nagyobb számban Bí-
ró Krisztihez arcfestésre, Czuczai Katihoz
gyöngyfûzésre, Halasiné Krisztihez kéz-
mûveskedni.
Megjöttek idõben azok is, akik beneveztek
a fõzõversenyre. Õk elõrelátóan hoztak
magukkal az esõ ellen pavilonokat, pado-
kat, asztalokat. Ezeket felállítva rövidesen
megkezdõdött az elõkészület. Mindenki
megkapta az elõre elkészített csülökadag-
ját, amibõl készült a pörkölt és egyéb más,
ami csülökbõl készíthetõ.
A tizenegy nevezõ csapatból tízen érkez-
tek meg, csak a sárhatvaniak maradtak ott-
hon. Rövidesen igen jó hangulat uralko-
dott a sátrak alatt. Errõl gondoskodott az
otthonról hozott lélekmelegítõ kisüsti és
persze a borbarátok is, akik az elõcsarnok-
ban ütöttek tábort, s innen látták el a
szomjas torkú vendégeket munícióval.
Az ételeket háromtagú zsûri értékelte: dr.
Sükösd Tamás polgármester, Macsim
András és Etelvári Zoltán. A zsûri a leg-
jobbnak a Fair Bútor csapatának fõztjét ta-
lálta. Õk gombás csülökpörkölttel lepték
meg az értékelõket. Második lett Zádori
József és Sárközi Imre pörköltje, a harma-
dik díjat a borbarátok „Fehérboros” csa-
patának fõztje nyerte el. Különdíjat kapott
a Sárszentmiklósi Ifjak csapata különle-
ges, füstös hangulatú pörköltjére.
Persze tudjuk, hogy minden döntésben az
egyéni ízlés is megmutatkozik, s bizonyára
a többi ételköltemény is legalább olyan jó
lett. Hiszen voltak a fõzõk között olyan
nagyágyúk is, mint a simontornyai Kolo-
nics László, aki több esztendõben is nyer-
tes volt már fõztjével, vagy Nagy Dezsõ Tar
Janival, akik a rétimajori fesztiválokon is
többször vitték már el a pálmát. És akkor
még nem említettük a borbarátok „Vörös-
boros” csapatának mesterszakácsát, Gili
Jánost, akit a város leghíresebb fõzõmeste-
rei közt tartanak számon. A polgárõrök
csapata szintén mindig jól fõz, van bõséges
tapasztalatuk a szakácsaiknak a bográcso-
zásban, ezt bizonyítják a polgárõrrendez-
vények emlékezetes közös ebédjei. A mû-
velõdési ház csapata is többször volt már
dobogós. Ács Tomi is többször volt már
gyõztes. Õ most kissé megkésett a fõzéssel,
ezért az õ pörköltjét nem tudta a zsûri mi-
nõsíteni. Hiányoltuk Németh Feri bácsit,
aki most betegsége miatt maradt távol. Hi-

ányzott Farkas Pityu is, aki az Amadeus
étteremnél lévõ szoci majálisnál segédke-
zett a halászlé elkészítésében, ahol szintén
több csapat fõzött.
A városi majálistól elkülönülõ szoci majá-
list a Mozdulj a Városért Egyesület és a
FÜBE szervezte. Az õ rendezvényük meg-
hirdetése megtévesztõ volt. Nedoba Ká-
roly a FÜBE nevében hivatalos levélben
meghívta a város civil szervezeteit a „civil
összefogás jegyében” közös majálisra a
Boross Mihály-emlékparkba. Ehhez ké-
pest inkább a széthúzás majálisát sikerült
megszervezni. A civilek közül néhánynak
nem esett le a tantusz, hogy két politikai
szervezet civil álruhába bújva, politikai ha-
szon reményében gerjeszt az ünnepen
széthúzást. Többen ezért az ott hallható
gyûlölködõ politikai szövegek hallatán na-
gyon kényelmetlenül érezték magukat.

Magam is szenvedõ alanya lettem ennek a
politikai „fejtágítónak”, mert közösségi
rendezvény lévén meglátogattam a szoci
majálist. Sok jó ember volt ott, akikkel köl-
csönösen nagy örömmel üdvözöltük egy-
mást. Õk igazából csak az együttlétért, a
barátságért jöttek ide, s megfõzni közösen
egy-egy bogrács halászlét, és azt jóízû be-
szélgetés közben elfogyasztani. Sorra kö-
szöntöttem régi jó ismerõsként a tetõ ere-
sze és a sátrak alatt serénykedõket. Ott lett
volna a helyük nekik is a téren a többiek
között. Aztán a benti teremben megnyilvá-
nuló politikai szövegek hallatán magam is

kellemetlenül éreztem magam, és igyekez-
tem mielõbb távozni onnan.
Miért kell haragudni a másikra azért, mert
az másképp látja a világ dolgait, miközben
emberként, szomszédként, borbarátként,
egy-egy közösség tagjaiként szeretjük egy-
mást? Legyen már végre béke a szívünk-
ben!!!
Délután se akart szûnni az esõ. Amikor egy
kicsit kibújt a felhõk közül a nap, a Hõsök
terén a táncosok a szabadtéri színpadon
készültek fellépni, de aztán ismét elered-
tek az ég csatornái, ezért be kellett menni a
színházterembe. Itt játszottak a fúvósok is.
Bemutatkozott a Delta Testépítõ Klub
Horváth Tibi irányításával, s az Írisz Ori-
entális Táncegyüttes hastánccal. A rossz
idõ miatt az utcabált se tudták megtartani.

Hargitai Lajos
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Szabadegyházán biomasszából termelik majd az energiát
Hamarosan megkezdõdhet az idei esztendõ legnagyobb hazai
energetikai beruházása Szabadegyházán, a Hungrana Kft. (a sza-
badegyházi szeszgyár) területén. A beruházás elsõdleges célja a
környezetterhelés csökkentése. A gyár jelentõs energia-felhasz-
náló ipari létesítmény, s most e fejlesztéssel átáll a gyártás során
jelentõs mennyiségben melléktermékként keletkezõ biomassza
hasznosítására.
A fõként izocukor és bioetanol gyártásával nemzetközi hírnevet
szerzett cég, amely jelenleg is Európa legjelentõsebb kukori-
ca-feldolgozója, a jelenlegi, földgázzal üzemelõ kazánokat kíván-
ja kiváltani a biomasszakazánok telepítésével.
A cég vezetése örömmel jelentette be, hogy az utolsó mûszaki
részlet is tisztázódott a több mint 3 milliárd forint értékû beruhá-
zással kapcsolatban, így várhatóan egy hónap múlva elkezdõdhet-
nek a kivitelezési munkák a szabadegyházi gyárban, és egy év múl-
va már üzembe helyezhetõk az új biomasszakazánok. Az új tech-
nológia lehetõvé teszi majd egy gázturbina, valamint a szintén
földgáztüzelésû kazánok leállítását. A beruházás nagyságrendjét
érzékelteti, hogy az új biomassza-hasznosító, energiatermelõ

rendszer üzembe állását követõen a megtakarított fölgáz elegen-
dõ lenne Gyõr távhõszolgáltatásának ellátására.
A Hungrana Keményítõ- és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft.
évente 1 millió tonna Magyarországon termesztett kukoricát dol-
goz fel termékei elõállításához. Az új kazánok mezõgazdasági
hulladékokkal, a gyártás során keletkezõ tisztítási hulladékkal,
rostalja-, napraforgóhéjjal és más melléktermékekkel, pl. kukori-
caszárral, kukoricacsutkával, darálékkal, valamint bálázott szálas
takarmányszalmával, energianáddal és fûrészporral is üzemeltet-
hetõk, ami további bevételi forrást jelent a gyár körzetében élõ
hazai mezõgazdasági termelõknek.
A Hungrana Kft. 2008-ban kizárólag saját erõbõl bõvítette bio-
etanol-gyártó kapacitását és teljes termelési rendszerét, tavaly pe-
dig a Környezet és Energia Operatív Program „Helyi hõ és/vagy
hûtési igény kielégítése megújuló energiaforrásból” címû pályá-
zat keretében nyert projektcégével, a Hungranatrans Kft.-vel az
energetikai fejlesztés megvalósítására. A beruházás kétharmadát
ebben az esetben is saját erõbõl fedezi a cég.

Hargitai Lajos

Szent Flórián ünnepén a tûzoltóknál
Május 3-án a Sárbogárdi Hivatásos Ön-
kormányzati Tûzoltóság udvarán ünnepé-
lyes állománygyûlést tartottak a tûzoltók
védõszentje, Szent Flórián tiszteletére.
Az ünnepélyen megjelent a város polgár-
mestere, dr. Sükösd Tamás, aki az ünnep-
ség keretében átadta a Sárbogárd város
képviselõ-testülete által adományozott Év
Tûzoltója címet és az ezzel járó jutalmat
Fábián Imre tûzoltó fõtörzsõrmesternek.
Ebbõl az alkalomból vehette át a Sárbo-
gárdi Tûzoltóság által alapított „Az Év
Tûzoltója” címet és az ezzel járó kristály-
vázát Pálinkás György tûzoltó törzsõrmes-
ter is. Ezt a címet a tûzoltóság elõször
2002-ben adományozta az egész évi mun-
kája alapján legkiválóbb tagjának. Azóta is
minden évben a legkiválóbb munkát végzõ
tûzoltó részesül ebben a kitüntetésben.
Az ünnep alkalmából többen kaptak az ál-
lományból jutalmat és elismerést. Kõvágó
Dezsõ tûzoltó fõhadnagy május 6-án a Bel-
ügyminisztériumban vesz át kitüntetést a
központi ünnepségen.
Varga Zoltán tûzoltóparancsnok az állo-
mány elõtt örömmel jelentette be, hogy a
jelenleg zajló országos kismotorfecsken-
dõ-szerelõ bajnokságban, amelyben a sár-
bogárdi tûzoltók is részt vesznek egy csa-
pattal, mindeddig nagyon jól szerepeltek a
hazaiak. Az április 30-án Budapesten ren-
dezett II. fordulóban 2. helyezést ért el a
bogárdi csapat „modern” kategóriában. A
helyezett csapat vezetõje Kõvágó Dezsõ,
tagjai: Barabás Tamás tû. törzsõrmester,
Fekete János tû. törzsõrmester, Fekete Já-
nos II. tû. törzsõrmester, Kiss József tû.
törzsõrmester, Kiss Lajos tû. törzsõrmes-
ter, Pálinkás István tû. fõtörzsõrmester,
Seres Attila tû. törzsõrmester. A csapat-
nak az elért eredményhez a parancsnok úr
gratulált.
Dr. Sükösd Tamás polgármester elismeré-
sét és köszönetét fejezte ki a tûzoltóknak

az éves munkájukért. Megjegyezte, hogy a
város egyik legeredményesebben mûködõ
intézménye a tûzoltóság.

Az ünnepség után a kitüntetetteknek tár-
saik is gratuláltak, majd az esemény emlé-
kére a tûzoltóság elõterében álló Szent
Flórián-szobornál fénykép is készült ró-
luk.

Varga Zoltán ünnepi beszédében felidézte
a naphoz kötõdõ legendát. A legenda sze-
rint Flórián a III. században, Diocletianus
császár uralkodása idején, Felsõ-Ausztria
területén született, s légiósként szolgált a
római hadseregben. Az erõdben, ahol
szolgált, egyszer hatalmas tûzvész pusztí-
tott, amit Flórián csodával határos módon
fékezett meg. A tûzoltók védõszentje lett,
miután keresztényként mártírhalált halt.
Csodatételei közt említik, hogy gyermek-
korában imádságára kialudtak egy égõ ház
lángjai, s egy szénégetõt megmentett a
haláltól, amikor az hozzá fohászkodott, s
eleredt az esõ és kialudt a tûz.

Varga Zoltán beszédében megemlékezett
azokról a bajtársakról, akik már nem le-
hetnek köztük.

Köszönet a tûzoltók áldozatos munkájá-
ért, helytállásáért!

Hargitai Lajos
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Varázstoll

Takács Anna, a Petõfi Sándor Gimnázium tanulója elsõ helye-
zett lett a székesfehérvári Tatay Sándor Alapítványi Gimná-

zium, Szakközépiskola és Szakiskola regionális versenyén, mely-
re több budapesti iskola is nevezett, s amelyre kis epikai mûveket
vártak a szervezõk. Közel 50 pályamû közt ítélték a legjobbnak
Anna novelláját.
A zsenge tollforgatónak volt kitõl örökölnie az írói vénát, hiszen
édesanyja és nõvére ugyancsak meg vannak áldva irodalmi tehet-
séggel.
– A magyartanárom, Sallai Szilvia kérte, hogy adjuk be két novel-
lámat erre a pályázatra – meséli Anna, amikor a versenyrõl kérde-
zem. – Sokáig nem is hallottam róla semmit. Majd egyszer csak
megjelent a megyei újságban, hogy Takács Anna nyerte az elsõ
helyezést. Nagyon meglepõdtem.
– Milyen mûvekkel versenyeztél?
– Mindkettõ hasonló jellegû novella, 15-18 oldalasak, mágikus té-
mát dolgoznak fel.
– A „Változnak az idõk” címû pályamûved lett az elsõ. Bemutatnád,
hogy pontosan mirõl is szól?
– A „Változnak az idõk” egy kislányról szól, aki hirtelen belecsöp-
pen egy mágikus világba, és felfedezi, hogy õ is képes megtanulni
a varázslást. Egy beszélõ macska jön el hozzá segítséget kérni. Ka-
landos úton végül õ lesz a fõszereplõje az eseményeknek.

– Számítottál arra, hogy ez lesz a nyerõ, vagy számodra mindkettõ
mûved ugyanolyan kedves?
– Én mindkettõt nagyon szeretem. Mindegyiknek megvannak a
maga sajátosságai, amiért szerethetõk. A legnagyobb különbség
talán a kettõ között az, hogy a „Változnak az idõk” a valós világ-
ban, itt, Fejér megyében játszódik, Székesfehérvár könyvtára az
egyik helyszín. Míg a másik egy teljesen elzárt, kitalált városban
zajlik.
– Mi ihlette, hogy mindegyik a varázsláshoz kapcsolódik?
– Azt hiszem, ez a Harry Potter hatása.
– Más mûveket is írsz? Például vannak-e verseid, vagy más jellegû
alkotások a fiókban?
– Próbáltam verseket írni, de szerintem inkább vicceknek jók.
– Az alkotások, amiket most beadtál a pályázatra, hányadikak az
írásaid sorában?
– Az iskolai Petõfi-pályázatra szoktam összeszedni magam, hogy
na most akkor írok egyet, de a komolyabb mûveim közül talán
ezek az elsõk.
– Mióta írogatsz?
– Amióta tudok írni – mondja nevetve.
– Visszatérve a pályázatra: az elsõ helyezés nemcsak dicsõséggel járt,
hanem három díjat is kaptál. Ezek közül az egyik egy festmény, a
másik az, hogy megjelenhetnek részletek az írásodból a megyei lap-
ban, és …
– … kaptam egy novelláskötetet Tatay Sándor írásaival.
– Melyik ajándéknak örültél a legjobban?
– Talán a novelláskötetnek. Nekem nagyon tetszett, amit eddig
olvastam belõle.
– Van-e következõ kitûzött célod? Mert úgy hallottam, eléggé nyug-
hatatlan személyiség vagy.
– A testvérem javasolta, hogy van egy sárospataki verseny, amire
jövõre jelentkezhetnék. Ha ott kiválasztják a mûvemet, egy több-
napos programmal várják a fiatal írókat.

Hargitai Kiss Virág

Pokolból a mennyországba
Újra az országos döntõbe jutottak a kézilabdásaink!

Szombaton Sárbogárdon rendezték az
U9-es gyermek kézilabda-bajnokság or-
szágos elõdöntõjét. A négy résztvevõ közül
kettõ juthatott tovább az országos döntõ-
be. Hogy milyen izgalom, feszültség jelle-
mezte ezt a tornát, azt Sömjén Zsuzsa
(Huszár Tomi édesanyja) – aki valamikor
Steitz Zsuzsiékkal szerepelt sikeresen az
országos döntõben – fogalmazta meg a leg-
jobban: „Izgultam én a Pécs ellen is, hisz
csak hetedikes voltam, de most remeg ke-
zem–lábam! Jaj, csak sikerüljön, és a Tomi
se okozzon csalódást!” – aztán elsietett,
készítette a szendvicseket és a kávét, hi-
szen az eredményhirdetésre meghívott
Erõs Ferencet és képviselõtársait illik
megkínálni.
Tomi nem okozott csalódást. 17 góllal 4.
lett a góllövõlistán!
Volt miért izgulni: Gyõr, Budapest, Sze-
ged csapatai mellett sorakoztak fel a meg-

nyitóra a sárbogárdi gyerekek. Újoncaink,
cserejátékosaink (akik õsszel kezdték a já-
ték elemeinek tanulását) talán a nevüket
sem tudták volna megmondani, de a már
sok csatát megvívott Horvát Zsombiék is
sápadtabbak voltak a megszokottnál.
Küzdöttek, erõlködtek városunk kézilab-
dásai, de igazán nem játszottunk jól az elsõ
mérkõzésen: Gyõr–Sárbogárd 16:14.
De még nem volt minden veszve, hisz felol-
dódva a görcsös izgalomból a második
mérkõzésen: Sárbogárd–Budapest 17:12.
Ám csak két csapat juthatott tovább! Vég-
re szerencsénk is volt: a körmérkõzés foly-
tán az utolsó mérkõzésre már csak az elsõ
hely eldöntése maradt. Hogy az ellenfél
Szeged csapata volt, már nem számított
semmit! Csapatunk tagjai felszabadultan,
jól játszva, a II. félidõ közepéig tartották a
nagyhírû ellenfelet, de a végére elfáradtak
Killer Gabeszék, gyõzött a tavalyi bajnok.

A vereségnek is lehetett örülni, meglett a
2. hely, bejutottunk az országos döntõbe
újra: Szeged–Sárbogárd 15:12.

Amikor a különdíjakat, érmeket, oklevele-
ket, a hazai csapatnak szánt ajándékokat is
kiosztottuk, jó utat kívántunk a távozók-
nak. A legjobb játékosnak választott sze-
gedi Melnichuk Viktor megígérte, hogy
hétfõn, a bajnok csapatok Európa-kupájá-
ban szereplõ Tisza Volán korosztályos
edzésen az elnyert kupát megmutatja a
többi szegedi játékosnak, és elmondja,
hogy ezt õ Sárbogárdon kapta.

Aztán Szegeden, Sárbogárdon is elkez-
dõdnek, folytatódnak az edzések, hisz
mindkét csapat, Szeged és Sárbogárd is ké-
szül a 2011-es országos döntõre, amely jú-
nius 4-5-én lesz.

Sárközi László
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Búcsú az iskolától, a gesztenyefáktól
Ó, ti gesztenyefák! Mennyi-mennyi leány és fiú cseperedett már
fel lombjaitok alatt! Köztetek suttogták el legféltettebb titkaikat,
eregettek fájó vagy boldog könnyeket, veletek osztották meg fel-
szabadult kacajukat. S rólatok, a néma, hû társakról hogyan is fe-
ledkezhetne meg bármelyik ballagó! Hiszen életük legfontosabb
perceit töltötték köztetek.
Most is, mint annyiszor, a gesztenyefák nem maradhattak ki a Pe-
tõfi Sándor Gimnázium ballagási ünnepébõl és a beszédekbõl. S a
fák csodálatos virág- és illatözönnel ajándékozták meg a búcsúzó
diákokat.
Különleges volt ez a ballagás, mert a megújult fõépület adott ott-
hont a hagyományos szertartásnak. Három szinten ballagtak vé-
gig énekelve a maturandusok, Barabás Irénke és Müller Csaba
osztályai összekapaszkodva. Szép mozzanat volt a két osztály ily
módon való összefonódása.

Habár hamarabb nyíltak idén a virágok, mégis volt mivel ünnepi
díszbe öltöztetni az iskolát: orgona, labdarózsa, lilaakác és liliom
övezték a végzõsök útját.
A tanárok, diáktársak, hozzátartozók körében köszönt el a tizen-
egyedik évfolyam és Boda János igazgató a ballagóktól, az érett-
ségi vizsgák elõtt állók nevében pedig Suplicz Dóra és Tiringer
Melinda búcsúzott az iskolától, társaktól.
Az iskolai hagyományait követve az ünnepség végén a végzõsök
átadták a stafétabotot az utánuk jövõknek, egy-egy szál virágot
helyeztek el Petõfi szobránál, majd egyesével útra bocsátotta õket
a két osztályfõnök, az igazgató pedig becsukta mögöttük a kaput.
Egy-egy fát is ültetnek minden évben a ballagók, így is itt hagyva
lábuk nyomát. Hogy legyenek fák, amikkel a következõ nemze-
dék oszthatja meg majd az itt töltött évek feledhetetlen pillanata-
it…

Hargitai Kiss Virág

Bolondballagás
Pénteken kora reggel gyülekeztek a sárbogárdi végzõs gimisek a
rendelõintézetnél bolondballagásra. Mint a korábbi években, az
idén is mindenféle maskarába öltözve vonultak végig a városon
rendõri biztosítással. A hozzátartozók, ismerõsök a járdán állva
integettek a gyerekeknek. A gimnázium utcájába befordulva sor
került a dalos körtáncra is, majd befordultak az iskola udvarára,
ahol már diáktársaik és az erkélyen álló tanáraik várták õket. Itt
még elénekelték a búcsúdalokat. Egyik-másik érzékenyebb lelkû
diák könnyekkel küszködve énekelt, hiszen másnap, szombaton
már ünneplõbe öltözve járták végig az osztálytermeket. Ezzel
számukra végképp befejezõdik az iskola, s következnek az
érettségi vizsgák.

Hargitai Lajos
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G Y Ó G Y Í T Ó K A L A P Á C S
Messzire hangzik a kalapács csengése az üllõn Sárszentmik-
lóson, a Rákóczi utcában, ahogy BERECZK MIKLÓS, Sárbo-
gárd egyetlen aktív kovácsmestere készíti a kapu elõtt várakozó
lóra a patkót.

– Mióta ûzi a szakmáját? – kérdezem tõle, miután beverte az utolsó
szeget is a ló patájába.
– Kisgyerekkorom óta. 12 évesen már patkoltam lovat.
– Hozzá kell tennünk, hogy édesapja is kovácsmester volt.
– Így van. Ahogy elbírtam a kalapácsot, a kezembe nyomta a szer-
számot, hogy gyakoroljak. Eléggé szigorú volt. De nem bánom,
mert úgy érzem, hogy a szakmát nagyon kitanultam tõle.
– Most hány éves, Miki bácsi?
– A 68-at töltöm be október 30-án.
– Hol tanulta ki a mesterséget, édesapja mûhelyén kívül?
– Jártam több kovácsmûhelyben is, ahol próbára tettek, mert híre
volt annak, hogy fiatalon kezdtem. Kislókban is dolgoztam egy
Kutasi Lajos bácsi nevû kovácsnál.
– Akkor a gyakorlatban sajátított el mindent, amit tud?
– Így van. Amikor apám megbetegedett, aztán 56 éves korában
meghalt, rám maradtak a feladatok. Önállóan dolgoztam már
16-18 évesen. 18 éves koromban be kellett állni a téeszbe. Har-
madéves ipari tanuló voltam akkor, és már ott vizsgáztam. Két
évet Sárbogárdon jártam ipari iskolába, a harmadévet Fehérvá-
ron végeztem, a 325-ösben. Késõbb Csepelre kerültem lakatos-
nak (le is vizsgáztam, mint lakatos), de nagy hasznát vettem a ko-
vácsszakmának, mert sok mindenre tudtak alkalmazni ott is. Há-
rom évet húztam le Csepelen a csõgyárban, de nem szoktam meg
a városi életet.
– Hazatért Sárbogárdra?

– Úgy tértem haza, hogy megnõsültem. Miklósra udvaroltam a
nejemnek, összekerültünk, és a gépállomáson helyezkedtem el.
Elõször ott is kovácsként dolgoztam, majd lakatosként a Video-
ton megszûnéséig. Azóta dolgozom itthon.
– A családban hányan voltak testvérek?
– Négyen: Imre bátyám, a nõvérem, Mária és a húgom, Rozália.
Az Imrénk egyáltalán nem akarta ezt a szakmát, kikerülte a ko-
vácsmûhelyt is.
– Róla tudnunk kell, hogy õ az ásványvíz-palackozó létrehozója. Te-
hát Miki bácsi maradt egyedül az édesapja szakmájánál.
– Én szeretem a kovácsszakmát. Fiatalkoromban, ahogy megjöt-
tem az iskolából, már a kisajtóban eldobtam a táskát, aztán
mentem a mûhelybe.
– Saját gyerekei közül sikerült-e valamelyiknek átadni a szakmát?
– Két lányom van meg egy fiam, de õ nem vonzódott annyira hoz-
zá. Nem erõltettem. Ez nagyon nehéz szakma, amihez kitartó
ember kell.
– Meg kell fizikai erõnlét és egyfajta mûvészi elkötelezettség.
– Valóban, többen mondták már nekem, hogy sok mûvészi mun-
kát csináltam, de én nem tartom magam mûvésznek.
– Egy kovácsmester nemcsak a lovakat patkolja...
– Sok mindent csinál: mezõgazdasági gépeket, szántóekéket,
kapálóekéket, ajtóvasalást, díszes ajtópántokat, zárakat. Össze-
tett munka ez, sokoldalúnak kell lenni.
– Van-e munka, amire a legbüszkébb?
– Nagyon büszke vagyok a sárbogárdi református templom kerí-
tésére. A templom melletti Tompa Mihály iskolába jártam. Isko-
lásként mindig megcirógattam a kerítést, és azt mondtam ma-
gamban: „Ha én egyszer ilyet csinálhatnék!” És mit ad a jó Isten,
csinálhattam! Nagyon boldog voltam, amikor én kaptam meg ezt
a munkát.
– Nemcsak Sárbogárdon vannak munkái, amikkel büszkélkedhet,
hanem másutt is.
– Több helyre csináltam kerítéseket, például Sárkeresztesre,
Töbörzsökre, Biatorbágyra, Pestre. Díszes ajtópántokat vittek tõ-
lem halastóra, présházra, Amerikába.
– Fontos az is, hogy a mûhely és benne a szerszámok is saját készí-
tésûek.
– Egy kovácsnak saját magának meg kell tudnia csinálni a szerszá-
mait, a sokrétû munka miatt is.
– A kovácsolás tölti ki az életét, vagy másra is jut ideje?
– Csak a kovácsolás érdekel. A szórakozás annyi, hogy esetleg ki-
járok a sportpályára futballmeccset nézni. De az a helyzet, hogy
ha egy kicsit többet pihenek, akkor hiányzik a kovácsolás. Ha fáj a
karom, vagy valamim, akkor elkezdek kovácsolni, és elmúlik a
fájdalom.
A Bereczk Miklós bácsival készült filmet megtekinthetik a Bogárdi
TV adásában.

Hargitai Kiss Virág

B O R V E R S E N Y K Á L O Z O N
A Kálozi Borbarátok Egyesülete 2011. május 7-én (szombaton) 8 órától megrendezi

a XVI. Kálozi és Térségi Borversenyt. A rendezvény helyszíne: Káloz, Öreghegy II., dûlõ.
Minták leadása: a verseny napján 8.30 órától 9.50 óráig, hegyõrház (volt pá-
linkaház). A bírálat kezdete: 10 órától. A verseny nyílt szervezésû, azon bárki
indulhat, aki elfogadja a kiírásban foglaltakat. Nevezés: egy termelõ legfel-
jebb 5 mintával – fajtafehér, vegyes fehér és vörös – indulhat a versenyen. A
mintákat címkementesen, zöld, 0,7 literes, dugóval lezárt palackban, fajtán-
ként (2-2 üveg), származási hely és évjárat megjelölésével kell leadni, és az
Ön által legjobbnak ítélt borából 2 litert felajánlani, amit a sátorban felszolgá-
lunk. Nevezési díj: egy mintával 1.000 Ft, amely egy darab étkezési jegyet is

magában foglal, minden további minta 600 Ft. Díjazás: három kategóriában
(fajtafehér, vegyes fehér, vörös). Díjak: arany, ezüst, bronz oklevél, továbbá
a legjobb helyezettek részére tárgyjutalom, valamint a zsûri az aranyérem fo-
kozatú borok összevetésével az arra méltó bornak diplomacímet adományoz,
és valamennyi résztvevõt emléklappal jutalmaz.

Kellemes idõt, jó versenyzést kívánunk!

Kálozi Borbarátok Egyesülete
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Nem láttam oroszlánt Tanzániában
3. rész

A kikötõ után kerestem a közeli vasútállo-
mást, de megint a mecsetek utcájában kö-
töttem ki. Vasárnap lévén nem volt nagy
forgalom. Egy bácsitól parázson sült édes
krumplit rendeltem az utcán. Leülhettem
a kispadra megenni. Utána kávét is kap-
tam, amit egy kávéhordó fiú öntött a nagy
kannából a pohárkámba. A kanna pará-
zson áll, így egész nap meleg a kávé, így vi-
szik körbe. Jó ötletnek tartom. Ízlett a
friss, de nem keserû lé.
Közben beszélgettem velük. Tanultam tõ-
lük négy szuahéli szót, amit könnyen lehe-
tett elmagyarázni. Ott nyávogott, ugatott,
zümmögött és trombitált mellettem két
idõsebb férfi – láttam magunkat messzirõl.
Szerencsére õk is élvezték, és nagyokat ne-
vettünk.
Érdekes, hogy Tanzániában nem olyan szi-
gorúak a muszlimok szabályai, mint más,
muszlimok lakta helyeken. Még a szekula-
rizált törököknél sem illik az utcán hango-
san nevetni, vagy például fagyit nyalni.
Kezdem érteni, hogy az al-Kaida miért vá-
lasztotta ezt a poros, provinciális helyet
idényszerû robbantásaihoz. Az itteni
muszlimok valahogy nyitottabbak. Nõvel
is kezet fognak, beszélgetés közben rende-
sen és normálisan néznek az ember szemé-
be, rengeteg nõ mutatkozik az utcán vagy a
boltokban. Nem érzem azt a fanatikus tá-
volságot egyetlen fajta kommunikációban
sem, mint ahogy azt például Egyiptomban
átéltem.
Teljesen idilli állapotok azért természete-
sen itt sincsenek. Keresztény idegenveze-
tõm a rabszolgamúzeumban mesélte, hogy
a múzeum területe a nagytemplommal a
keresztény misszionáriusok által vásárolt
terület, és kereszténynek számít. Néhány
méterrel arrébb, a területen kívül a musz-
limok szinte azonnal emeltek egy mecse-
tet, melynek hangszórójából fülsiketítõen
hív imára a müezzin.
Áll néhány hindu templom is a városban.
Meglepetésemre az indiai nõk járnak in-
kább fekete lepelben és sûrûbben lefátyo-
lozva, mintsem a muszlim hölgyek.
A krumplis kezemet kannából vízzel lo-
csolta le az árus, miután mindent meget-
tem. Kiosztottam az utolsó holland cukor-
káimat is. A hátunk mögött, a kerítésen ár-
ván lógott egy madzagra felkötött, piszkos,
sötétkék, mûanyag ivóbögre, azt nem
használták. Beszélgetés és evés közben is-
merõsök és környékbeli lakók jöttek, men-
tek. Egyikük leült a lépcsõre a nyersanya-
gokat tartalmazó vödör mellé, és magának
egy friss kasszavát hámozott. Megkínált
egy kis darabbal. Íze az íztelenség és egy
ízetlen krumpli között mozgott, ezáltal
azonnal megkedveltem.
Kicsit késõbb már megint a kókuszos fiúk-
nál álltam és töltöttem magamba az üdítõ,
enyhén édes kókuszlevet. Ezt ihatják a
mannához az angyalok odafönt. Aztán ki-
kapartattam a nyers, rezgõs kókuszbelet is,

és azt is leküldtem a többi után. Nehogy
véletlenül kiszáradjak.
A vasútállomást keresgélve odaszólt hoz-
zám egy segítõkész fiú. Készségesen elkí-
sért, türelmesen megvárt, míg a régi állo-
másépületet tövirõl hegyire lefényképez-
tem. Az állomás a 19. század vége felé
épült, ezért sokban hasonlított a damasz-
kuszira, ahonnan végig a Hejazon vitt a vo-
nat egészen Bagdadig. Ez a Dar es Sa-
laam-i állomás még nagyban mûködik.
Dodomába és Kigamóba lehet vele eljutni.
Pontosan három napig tart az út a Tanga-
nyika-tó partján álló Kigamóig. A sivata-
gos Dodomába egy nap alatt lehet eljutni.
Alkalmi kísérõm éppen a maláriás barátját
látogatta meg egy kórházban. Rögtön meg
is kérdeztem, hogy õk vajon mit használ-
nak malária ellen. Megkaptam a gyógyszer
nevét. Másnap meg is vettem az egyik
gyógyszertárban. A harmadába került,
mint itt, és éppen olyan hatásos.
Kifordultam egy másik utcára, ahol a sar-
kon éppen házilag készült ételeket pakolt
ki maga elé egy fiatal anya. Maga fõzi, az
utcán meg eladja. Azt nem tudom, fizet-
nek-e ezután adót, de valószínûleg nem.

Meg akartam kóstolni a rizses-húsos, spe-
nótos valamit. Éppen arra jött egy piszkos
ruházatú, fiatal kukázó, aki meglepõen jó
angolsággal kezdett el tõlem koldulni. Fel-
használtam tolmácsnak, hogy megtudjam
az étel koordinátáit. Koldusnak szinte so-
sem adok. Máskülönben szeretek adni.
Egy hirtelen ötlettõl vezérelve, jól fellen-
dítve az asszonyka mikrokereskedelmét,
vettem egy tányér ételt a kukázónak azzal
a feltétellel, hogy én is megkóstolhatom. A
hölgy is jól járt, a kukázó is, és én is. Néha
nagyon okos tudok lenni.
Csodálkozva állapítottam meg, hogy va-
sárnap lévén szinte kiürül a város, de az
építkezéseken olyan sürgés folyik, hogy azt
nem értem. Több tucatnyi izzadó, fekete
izmú, a forróság ellen fura, szalmaszövésû
kalapocskában homokkal telerakott, nagy
mûanyag vödröket emelõ építõmunkást
láttam. Egy percre sem álltak meg. Rajtuk

kívül senki mást nem láttam olyan szaka-
datlanul dolgozni egész ottlétem alatt.
Nem esett nehezemre a régi rabszolgaéle-
tet (és az újat) elképzelni, ami miatt Zan-
zibár szigete is olyan nagy hírnévnek ör-
vendett.
Késõ este a törökökkel ülve a kocsiban ér-
dekes kép tárult a szemem elé. Külváros-
nak tûnt, ahol jártunk, sötétség borult min-
denhova. Alacsony épületek mellett ha-
ladtunk el, kijárt, poros kocsiúton. Nem le-
hetett megállni, hogy megörökítsem azt a
képet, túlságosan feltûntünk volna. Az
egyik utcasarkon egy kopasz, szavannákon
is megtalálható fafajta alatt színes ruháza-
tú alakok üldögéltek. Áruikat kopott,
nagy, üres akváriumokra emlékeztetõ do-
bozokban õrizték, az onnan kiáradó, pislá-
koló gyertyafény kellett volna, hogy ele-
gendõ világosságot biztosítson a portékák
megtekintéséhez. Az árusok ott kuporog-
tak egymással beszélgetve a tompa, fekete
melegben. Valami miatt Mark Twain rab-
szolgáira emlékeztettek.
Folytatása következik.

Gulyás Ibolya
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Hírek a cecei iskolából
Országos Apáczai Verseny

Április 26-án került sor Budapesten
az Apáczai Kiadó és a Szivárvány
gyermeklap által meghirdetett ter-
mészetismereti országos tanulmá-
nyi verseny döntõjére. A Cecei Ál-
talános Iskolából Kacz Kornélia 4.
évfolyamos tanuló – a levelezõs ver-
senyen nyújtott teljesítménye alap-
ján – bejutott a fent említett orszá-
gos finálé mezõnyébe. A megméret-
tetésen sikeresen szerepelt, és kor-
csoportjában a 60 versenyzõ közül a
7. helyen végzett. Szívbõl gratulá-
lunk a sikeréhez!

Tavaszi papírgyûjtés

A tavaszi szünet elõtti héten került megrendezésre a hagyomá-
nyos tavaszi papírgyûjtés a cecei iskolában. Az õszi sikereken fel-
buzdulva, amikor is a Vertikál Zrt. által szervezett térségi szelek-
tív hulladékgyûjtési versenyen iskolánk a III. helyezést érte el,
igen nagy lelkesedéssel vetették bele magukat diákjaink és segítõ-
ik a gyûjtésbe. A három napig tartó munka során az iskola tanulói
közel 7 tonna újrahasznosítható papírt gyûjtöttek össze és hoztak
be a gazdasági udvaron álló konténerbe.

A gyûjtést a hagyományoknak megfelelõen osztály- és egyéni
szinten is regisztráltuk, ez alapján díjazzuk a legszorgalmasabb
szelektív gyûjtõket, így is biztatva a fiatalabb nemzedéket a kör-
nyezettudatosság, az újrahasznosítás és a fenntarthatóság fontos-
ságára, mely fontos szempont iskolánkban.

Anyák napi ünneplés

Osztályszinten köszöntik május elsõ hetében az alsós kisdiákok
szüleiket, nagyszüleiket iskolánkban. Már a tavaszi szünet elõtt
lázas készülõdéssel, verssel, dallal, hangszeres mûvekkel, színda-
rabokkal készültek a gyerekek az édesanyák köszöntésére, a min-
dennapok folytatásában pedig gõzerõvel ismét elkezdõdtek a
próbák.

A héten az ütközéseket elkerülve szervezték meg a pedagógusok
a szülõk köszöntését különbözõ idõpontokban, hogy reményeik
szerint minden szülõ el tudjon menni az ünnepségekre. A sort a 4.
évfolyamos osztályok kezdték a keddi köszöntéssel, majd a 3. év-
folyamosok zárják jövõ héten hétfõn, amikor a Cecei Nyugdíjas-
klub nagymamáit, anyukáit köszöntik anyák napja alkalmából a
nyugdíjasklubban.

Cecei sikerek a megyei alapmûveleti
matematika versenyen

A Székesfehérváron megrendezett
megyei alapmûveleti versenyen szin-
tén szép cecei sikerek születtek.
Csilléri Brigitta 8. évfolyamos tanuló a
korosztályában a 6. helyezést érte el,
míg Kacz Kornélia 4. évfolyamos tanu-
ló a 7. helyezéssel a legjobb nem szé-
kesfehérvári, vagyis vidéki eredményt
érte el a megyei megmérettetésen. A
többi cecei induló a korosztályában a
középmezõnyben végzett, remélve,
hogy tapasztalataikat, az ott látottakat
a következõ évek versenyein majd ka-
matoztatják. Nagyon örülünk sikere-
iknek!

Cecei Általános Iskola

Tavaszköszöntõ ünnep
a Cecei Mûvelõdési Házban

2011. május 7-én, szombaton, 15 órától
a Nemzeti Kulturális Alap

és a Fejér Megyei Mûvészetek Háza támogatásával.
Fellépõk:

Százszorszép Néptáncegyüttes Martonvásár,
Nagylóki népdalkör, Just Dance Tánccsoport,

Gerlice Néptáncegyesület, Cecei Búzavirág Népdalkör,
Cecei Társastánccsoport.

A rendezvény ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság
illetékességi területén 2011. májusban

tervezett sebességellenõrzések
Május 6. 13.00–16.00 63-as fõút, Sárkeresztúr területe (50 km/h)
Május 9. 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
Május 12. 9.00–12.00 63-as fõút, Cece, Deák F. u. (50 km/h)
Május 14. 9.00–12.00 64-es fõút, Igar területe (50 km/h)
Május 17. 9.00–12.00 61-es fõút, Alap külterülete (90 km/h)
Május 22. 9.00–12.00 64-es fõút, Mezõszilas, Fõ út (50 km/h)
Május 24. 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
Május 26. 9.00–12.00 64-es fõút, Igar területe (50 km/h)
Május 28. 9.00–12.00 63-as fõút, Cece területe (50 km/h)

FMRFK Sajtószolgálat
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Felhívás
Ezúton tájékoztatjuk a vállalkozókat,
üzlettulajdonosokat a készenlétben tar-
tott tûzoltó készülékek felülvizsgálatá-
nak elõírásairól.

Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat
elõírása alapján a tûzoltó készülékek
esetében évente kell alapkarbantartást,
az 5. és 15. évben középkarbantartást,
míg a 10. évben teljes körû karbantar-
tást végeztetni. A karbantartások vég-
zésére tûzvédelmi szakvizsgával rendel-
kezõ személy jogosult, amelyet igazol a
címkére ragasztandó hologram. Ezt a
tevékenységet vállalkozások formájá-
ban végzik, mely eseti, vagy rendszeres
szerzõdés alapján történik. A jogosult
személyek névsora megtekinthetõ az
Országos Katasztrófavédelmi Fõigaz-
gatóság honlapján.

A készülékek karbantartásának elvé-
geztetése a készenlétben tartó felelõs-
sége. Ezzel kapcsolatosan hatósági el-
lenõrzés lefolytatására, szankcionálás-
ra csak a területileg illetékes hivatásos
tûzoltóság jogosult.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyi-
ben valaki úgy próbál felülvizsgálatot
elvégezni, hogy szankcióval fenyegetõ-
zik, mielõtt elvégeztetnék a felülvizsgá-
latot, érdeklõdjenek a tûzoltóság tûz-
megelõzési osztályán: 06-25-460-053.

Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóság

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2011. május 10-én (kedden)
17.30 órakor együttes ülést tart

Hantos Község Önkormányzatának
képviselõ-testületével és

Nagylók Község Önkormányzatának
képviselõ-testületével.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:

1. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyer-
mekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetésének módosítása.
2. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szo-
ciális Alapszolgáltatási Intézményfenn-
tartó Társulás 2011. évi költségvetésé-
nek módosítása.
3. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyer-
mekjóléti Intézményfenntartó Társulás
társulási megállapodásának felülvizs-
gálata.
4. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szo-
ciális Alapszolgáltatási Intézményfenn-
tartó Társulás társulási megállapodásá-
nak felülvizsgálata.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2011. április 10-én (kedden)
17.45 órakor

együttes ülést tart
Nagylók Község Önkormányzatának

képviselõ-testületével.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:

1. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi
pénzmaradványának elszámolása.

2. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetésének módosítása.

3. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálata.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Virágosít a hivatal

A cecei polgármesteri hivatal köztisztviselõi 2011. április 27-én virágosítással töltötték a
napot. A hivatal dolgozói a mûvelõdési ház elõtti közterületen és a polgármesteri hivatal
udvarán ültették el az önkormányzat által vásárolt virágokat.
A kollektíva a sikeres faluszépítési munkán felbuzdulva megalakította a Cecéért Köz-
hasznú Egyesületet. Az egyesület fõ tevékenysége a település szépítése, hagyományai-
nak felelevenítése, a közterületek rendbetétele,.
A munka elvégzéséhez Varga Gábor polgármester egy közterület díszítésére szolgáló
szekér megvásárlásával járult hozzá.
Kollégáimnak a Cecéért vállalt önkéntes munkájához további sok sikert és kitartást
kívánok!

Simon János jegyzõ

Itt a tavasz!

Véradásra szólít
a Sárbogárdi

Vöröskereszt!
A biztonságos és folyamatos vérellátás
érdekében a Sárbogárdi Vöröskereszt
arra kéri a lakosságot, hogy minél töb-
ben jelenjenek meg szervezett véradá-
sainkon!

Szeretettel várunk minden kedves új és
régi véradónkat a következõ véradáson:

2011. május 5-én (csütörtökön) a sáreg-
resi polgármesteri hivatalba 14–17 órá-
ig, ahol ingyenes ruhaosztással és aján-
dék sörrel jutalmazzuk véradóinkat!

Vért adni 18 év felett lehet. A véradás-
hoz szükséges: személyi igazolvány, lak-
címkártya és TAJ-kártya.

Véradás elõtt a napi rutinjukhoz megfe-
lelõen étkezzenek, és fogyasszanak mi-
nél több folyadékot!

Köszönettel:
Soós Réka, Sárbogárdi Vöröskereszt



10 KÖZÖSSÉG 2011. május 5. Bogárd és Vidéke

Tiszán innen–Dunán túl
2011. április 30-án VI. alkalommal rendez-
ték meg a „Tiszán innen–Dunán túl” Or-
szágos Népdaléneklési Verseny döntõjét a
Néprajzi Múzeum csodálatos falai között.
Az idei versenyen dr. Semjén Zsolt, a Ma-
gyar Köztársaság miniszterelnök-helyette-
se személyesen köszöntötte a megjelente-
ket.
A döntõre 513 versenyzõ 162 produkcióval
érkezett. A rangos zsûri ezeket a mûsorszá-
mokat három kategóriában értékelte.
Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
2 produkcióval képviselte Sárbogárdot és
Fejér megyét a 7-8. osztályosok kisegyüttes
és énekegyüttes kategóriájában. Az ország
legjobbjai között is nagyszerûen daloltak a
lányok, hiszen Stefán Judit és Csöndes Ju-
dit kettõse ezüst, a Tündérrózsa csoport
(Stefán Judit, Csöndes Judit, Hegedüs Ju-
dit, Kuti Orsolya, Farkas Vivien, Boros Dó-
ra, Bátai Nóra, Nyikos Nóra, Cseh Zsanett)
szintén ezüst minõsítéssel térhetett haza.

Horváth Ferencné

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola–Cece NIKK
Ahogy már korábban említést tettünk ró-
la, csapatunk, a Cece NIKK három oktatá-
si intézmény tanulóit foglalkoztatja, me-
lyek közül egyik a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola. Célunk, hogy minden intéz-
ménnyel a lehetõ legjobb kapcsolatot tart-
suk fenn, amiben tudjuk, segítsük egymást,
illetve a testnevelõk munkáját. Valljuk,
hogy ez mindenkinek az érdeke, a pedagó-
gusoknak, gyerekeknek egyaránt. Ezen
okokból kifolyólag felkerestük a sárszent-
miklósi iskola testnevelõ tanárát, Németh
Máriát, Babi nénit, hogy szervezzünk egy
közös edzést, egy jókedvû délutánt a suli
sportoló diákjai és csapatunk között. Babi
néni pozitív partnerként kezelte a megke-
resést, és szívesen segített az esemény le-
szervezésében.

Május 3-án, kedden, délután csapatunk így
Sárszentmiklósra utazott. Egy rövid ismer-
kedés, bemutatkozás után közös bemele-
gítéssel kezdtük az edzést, majd miután ki-
alakítottuk a csapatokat, játék követke-
zett.
A játék elején tapasztalt visszahúzódó, ta-
lán kicsit megilletõdött miklósi hozzáállás
miatt a következõ játékrészre vegyes csa-
patokat alakítottunk ki. Ezek után már
sokkal jobban ment a játék mindenkinek.
A második játékrészt ismét „tiszta” csapa-
tokkal indítottuk, ekkor már sokkal felsza-
badultabb, nyíltabb játékkal vett részt
mindkét csapat a küzdelemben. Nem az
eredmény volt a fontos! Ennél sokkal fon-
tosabbak voltak a mosolyok, az apró sike-
rek, az ismerkedés szépsége, és a (sajnos
másoknak olyan egyértelmû) gyûlölködés

kialakulásának megelõzése. Szerencsére
ebbõl Miklóson soha nem volt probléma.
A nálunk játszó lányokat osztálytársaik
biztatták, pedagógusaik támogatták.
Úgy gondoljuk, hogy egy jó hangulatú, em-
lékezetes kis délutánt töltöttünk együtt,
amit bármikor szívesen megismételünk.
A Mészöly Géza Általános Iskolával, akik
szintén „kölcsönöznek” nekünk játékoso-
kat, sajnos nem sikerült még ilyen jellegû
kapcsolat kialakítása. Január óta három al-
kalommal kerestük az iskola egyik testne-
velõ pedagógusát egy hasonló alkalom te-
tõ alá hozásának kísérletével, de eddig
nem válaszoltak a megkeresésünkre.
Egyes emberek gyerekeinket ismeretlenül
minõsítik. Ezeknek az embereknek ezúton
szeretnénk elmondani, hogy szó nincs ar-
ról, amit õk állítanak, hogy a Cece NIKK
„nem mer kiállni a Mészöllyel”. Nem raj-
tunk múlik. Tisztában vagyunk azzal, hogy
minden mérkõzést nem lehet megnyerni,
de ez nem riaszt vissza minket attól, hogy
bárkivel kiálljunk. Ha ettõl félnénk, akkor
csapatunk nem szerepelne egy olyan szintû
bajnokságban, ami Fejér és Veszprém me-
gye igazán kiemelkedõ serdülõ csapatait
fogja össze.
Szeretnénk a sportból ismert elvet meg-
osztani mindenkivel, mely szerint „nem el-
lenségek, hanem ellenfelek vagyunk”.
Szeretnénk megköszönni a szép délutánt a
Sárszentmiklósi Általános Iskola kézilab-
dásainak, illetve testnevelõjüknek, Babi
néninek, és mindenkinek, aki erkölcsileg
támogatta ezt az alkalmat.

Sporttársi tisztelettel: a Cece NIKK vezetõi
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A Turul Macron csoport
eredményei

Dunapentele–Lmsk 4-1
Besnyõ–Dunamenti Abroncsgyártók 4-0
Mezõkomárom–Alap 1-3
Zichyújfalu–Kisapostag 5-1
Perkáta–Nagylók 1-1
Nagyvenyim–Elõszállás 3-1
Soponya–Szabadegyháza II. -

A Turul Macron csoport állása

1. Nagylók 22 18 1 3 63 24 39 55
2. Zichyújfalu 22 16 2 4 66 26 40 50
3. Besnyõ 22 13 2 7 64 43 21 41
4. Alap 22 13 2 7 59 39 20 41
5. Perkáta 22 11 5 6 52 29 23 38
6. Dunapentele 22 11 3 8 55 43 12 36
7. LMSK 22 11 2 9 48 39 9 35
8. Elõszállás 22 9 6 7 48 36 12 33
9. Szabadegyháza II. 21 9 111 42 51 9 28
10. Soponya 21 6 8 7 43 43 0 26
11. Nagyvenyim 22 7 312 31 41 10 24
12. Dunamenti

Abroncsgyártók 22 3 316 19 64 45 12
13. Mezõkomárom 22 2 416 25 85 60 10
14. Kisapostag 22 3 019 18 70 52 8
Kisapostagtól -1 pont levonva.

A Femol csoport állása
1. Aqvital–Publo

Csákvár 24 24 0 0 106 7 99 72
2. Velence 24 16 3 5 72 31 41 51
3. Martonvásár 24 13 6 5 39 17 22 45
4. Kisláng Telmex 24 13 4 7 53 32 21 43
5. Iváncsa 24 12 6 6 47 33 14 42
6. Kápolnásnyék 24 13 2 9 53 47 6 41
7. Szabadegyháza 24 12 5 7 41 35 6 41
8. Baracs 24 10 7 7 41 39 2 37
9. Bakonycsernye 24 10 5 9 31 40 9 35
10. Dunafém–

Maroshegy 24 9 114 36 62 26 27
11. Sárszentmiklós 24 8 115 48 61 13 25
12. Polgárdi 24 7 413 30 47 17 25
13. Pákozd Eudeal 24 6 513 29 48 19 23
14. Etyek 24 5 415 32 65 33 18
15. Pusztavám 24 3 219 24 68 44 10
16. Káloz 24 2 319 19 69 50 9
Dunafém–Maroshegy, Etyek és Pusztavám csapatától
-1 pont levonva.

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Sárosd 24 20 3 1 106 21 85 63
2. Aba–Sárvíz 24 18 3 3 65 25 40 57
3. Mezõfalva 24 18 2 4 58 10 48 56
4. Seregélyes 24 16 4 4 77 30 47 52
5. Adony 24 16 4 4 58 26 32 52
6. Lajoskomárom 24 11 8 5 45 34 11 41
7. Pusztaszabolcs 24 10 5 9 54 53 1 35
8. Sárbogárd 24 8 610 38 48 10 30
9. Mezõszilas 24 8 610 40 55 15 30
10. Dég 24 8 313 52 65 13 27
11. Kulcs 24 7 611 44 54 10 26
12. Enying 24 4 911 42 56 14 21
13. Vajta 24 4 515 46 71 25 17
14. Rácalmás 24 4 515 40 72 32 17
15. Cece 24 1 617 24 74 50 9
16. Sárszentágota 24 1 122 23 118 95 4
Kulcs csapatától -1 pont levonva.

Sikerült rendet tenni a fejekben
Sárbogárd II–Mór II. 27:22

Vasárnap este számunkra jól kezdõdött a
mérkõzés: a 15. percben 9-4-re vezettünk,
már úgy éreztük, miénk a meccs.
A móriak nagyon harcias játékkal fordíta-
ni tudtak, hiába volt a sárbogárdi idõkérés,
rengeteg technikai hibát vétett a csapat. A
félidõ így 14:11-re móri vezetéssel zárult.
A szünetben az öltözõben sikerült rendet
tenni a fejekben, így a második félidõ 9.
percében egyenlíteni tudtunk, köszönhe-
tõen Bodoki Gy. átlövéseinek, pontos lab-
dáinak és Borostyán J. szenzációs védésé-
nek, aki csak 8 gólt kapott. 27:22-es vég-
eredmény született javunkra.
A csapat: Németh T., Borostyán J.–Nacsa
M. (3), Varga R. (1), Szilveszter J., Rehák T.
(2), Balogh V. (5), Lakatos Á., Szabó J.,
Vorsléger Z. (1), Kaló P. (3), Pluhár T. (3),
Takács L. (2), Bodoki Gy. (7).
Hétfõn este Székesfehérváron, az Alba
Regia otthonában játszottunk, ahol legna-
gyobb meglepetésünkre olyan csapattal
álltak fel ellenünk, melyben az NB I. B
meghatározó játékosai léptek pályára. Mi,
érettségizõink miatt, tartalékosan érkez-
tünk.
Gyors iramú, rohanó játékban 20:15-ös fe-
hérvári vezetés alakult ki az elsõ félidõ vé-
gére. A második félidõ 18. percében
30:23-ra nõtt a fehérváriak elõnye.

A rutinosabb, jobb erõnlétben játszó csa-
pat ezután sorozatban leindította az elfá-
radó sárbogárdi csapatot, így 48:33-as vég-
eredmény született. Balogh Viktor, Rehák
Tamás és Szabó József játéka volt kiemel-
hetõ.
A csapat tagjai: Borostyán, Varga R., Szil-
veszter J., Rehák T. (4), Balogh V. (12), La-
katos Á., Szabó J. Zs. (2), Hegedûs N. (2),
Szabó J. (4), Bodoki Gy. (7).
Legközelebb május 7-én, szombaton, 18
órától hazai pályán a DAC I–Sárbogárd I.
összecsapás várható. Nagy küzdelemnek
nézünk elébe, izgalmas
meccs várható.

Várjuk szurkolóinkat!

Hajrá, Sárbogárd!

Tudósítónktól

Kiesõközelségbe
került

a miklósi csapat
A megyei labdarúgó-bajnokság I. osztályá-
ban szereplõ Sárszentmiklós SE csapatá-
val szemben a Fejér Megyei Labdarúgó
Szövetség fegyelmi eljárást indított egy já-
tékos, Vámosi Dávid jogosulatlan szere-
peltetése miatt. A fenti játékos erre az évre
nem rendelkezett érvényes játékenge-
déllyel. Az egyesület mulasztását a fegyel-
mi bizottság helytállónak ítélte, s mivel
Vámosi Dávid 5 mérkõzésen szerepelt jo-
gosulatlanul, a sárszentmiklósi csapatot 11
pont levonásával büntette.

Szerkesztõ

Sárbogárdi utcai
kosárlabdatorna

A városi napok rendezvénysorozatának
keretein belül ismét megrendezésre ke-
rül az utcai kosárlabda-rendezvény.

Helyszín: a Mészöly Géza Általános Is-
kola szabadtéri sportpályái.

Idõpont: 2011. június 11. 9.00 óra.

Nevezés, szabályok, információk a to-
vábbi lapszámokban.Az Agárdi Termál csoport

eredményei

Rácalmás–Pusztaszabolcs 2-3
Lajoskomárom–Mezõszilas 2-3
Aba-Sárvíz–Cece 3-0
Sárbogárd–Mezõfalva 2-2
Adony–Seregélyes 3-0
Sárosd–Kulcs 7-0
Dég–Sárszentágota 8-4
Enying–Vajta 5-3

A Femol csoport
eredményei

Kápolnásnyék–Pákozd Eudeal 4-2
Etyek–Velence 1-3
Iváncsa–Polgárdi 6-1
Bakonycsernye–
Dunafém-Maroshegy 3-0
Szabadegyháza–Kisláng Telmex 4-3
Pusztavám–Káloz 4-3
Martonvásár–
Aqvital-Publo Csákvár 0-1
Sárszentmiklós–Baracs 2-3
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Jelek, jelképek, szimbólumok

Avatás–szentelés–ordináció?
Ahogy telnek éveink, úgy szaporodnak pa-
pírjaink. Képtelenség valamennyit meg-
õrizni. Amikor már beleizzadok a váloga-
tásba, tovább sarkall az örmény kereszté-
nyek szelektáláson is túlmutató intelme:
„A halottas ingnek nincsen zsebe!” Még-
sem tudok mindent megsemmisíteni.
A megõrzendõk közé sorolom azokat a
meghívókat, amelyeket fiatal, ismerõs és
ismeretlen lelkészjelöltektõl kaptam. Le-
het, hogy személyesen sohasem láttam
egyikét–másikát, mégis ismerõsek, hiszen
egyházam leendõ lelkészei, a szolgálatban
valahol utódaim invitáltak arra az isten-
tiszteletre, amelyen a „belsõ elhívás”, a
szolgálatra felkészítõ tanulmányok után a
„külsõ elhívás” erejével valóságosan a lel-
készi szolgálatba lépnek.
Ehhez szükséges, de nem elegendõ a dip-
loma. Névadó hitvallásunk szerint maga
Jézus Krisztus rendelte ezt a szolgálatot,
hogy az üdvözítõ Krisztus-hitre eljussunk.
Az evangélium azonban nem a levegõben
szálldos, nincsen a Biblia lapjai közé szárí-
tott virágként lepréselve. Emberekre van
bízva. „Rite vocatus”-nak nevezi õket az
Ágostai hitvallás. A „rite” nem nyomorít-
ható jogi, egyházjogi aktussá. Ennél sokkal
több. Azt a bizonyos szertartást, rítust,
egyházi eseményt, a püspöki szolgálat
egyik privilégiumát jelzi, amit hol avatás-
nak, hol szentelésnek, hol meg ordináció-
nak nevezünk. A latin kifejezésre azért
kényszerültünk, mert egyházunkban a mai
napig nem jutottunk egyetértésre, hogy
lelkészavatásról, vagy lelkészszentelésrõl
beszéljünk. Az elnevezésénél sokkal fon-
tosabb maga az aktus, az esemény. De er-
rõl majd a következõ alkalommal gondol-
kodjunk.
Azért az elnevezésben is jó lenne egyetér-
tésre jutnunk. A Liturgikus könyv egyér-
telmû határozottsággal a szentelés mellett
foglal állást. De ahogyan a Liturgikus

könyv kötelezõ, kizárólagos használatát
sem kényszerítette ki arra illetékes fórum,
hanem párhuzamosan él vele az Agenda
használata, úgy jelent meg a lelkészjelöl-
tek meghívóján is egymás mellett az ava-
tásra, illetve szentelésre szóló invitálás. A
párhuzamosság kicsit fájdalmas szóródás-
ban jelentkezett. A Nyugati (Dunántúli)
Egyházkerület lelkészjelöltjei szentelé-
sükre, a másik két kerületéi pedig – emlé-
kezetem szerint egy kivétellel – avatásukra
hívtak. Alaptalan gyanúsítás meg oktalan
egyházszabdalás lenne az eltérõ szóhasz-
nálat mögött mindenáron való elhatároló-
dást feltételezni. Egyházunk egysége nem
az eltérõ szóhasználaton múlik. Mégis az
egyház egységének kicsi jelecskéje lehet-
ne, ha például az ordináció eseményét ma-
gyar és azonos kifejezéssel jelölnénk.
Nem titok, hogy magam, a liturgikus bi-
zottság tagjaival egyetértésben, a „szente-
lés” mellett döntöttem, szemben az „ava-
tással”. Az „avatás” kereszténységen kívü-
li, pogány misztériumvallások tagavató,
titkos aktusát, vagy a szabadkõmûves-pá-
holyok avatatlan szem elõl elzárt, rejtel-
mes ceremóniáját, a beavatottak titkos,
egymás kezére dolgozó szövetségét idézi.
De vannak „mezítlábasabb” érveim is:
gyerekkoromban a takácstól hazahozott
vásznat forró vízbe, vagy falúgba avatták
be, hogy még feldolgozás elõtt menjen
össze a vászon. A néprajzosok pedig leír-
ták, hogy a „pusztai emberek”, a pásztorok
és csikósok „munkaruháját”, magyarán a
bõ gatyát hogyan avatták be zsíros lébe,
hogy esõ- és szélálló legyen.
A szentelésnek biblikus alapja van. Az Is-
ten szolgálatára szánt, Isten szolgálatában
álló a „szent”. Az ótestamentumi fõpap fö-
vegének homlokpántján „Szent az Úr szá-
mára” felirat állt. A lelkészi szolgálatot
nem a beavatás titkossága, hanem a Krisz-
tus rendelte, nyilvános evangéliumhirde-
tés és a szentségekkel való pásztori szolgá-
lat apostoli folyamatossága jellemzi.
Fogadjuk szeretettel és hordozzuk imád-
ságban nyáron felszentelt, fiatal lelkésze-
inket, hogy õk maguk is meg mi is jól ért-
sük, kik is õk, kinek és mire szenteltettek.

Fehér Károly ny. ev. esperes, Székesfehérvár

Forrás: Dunántúli Harangszó 2010/9.

Képünk illusztráció

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd vetélkedõt hirdet
a Sárbogárdi kistérség általános iskoláinak 7-8. osztályos tanulói részére

„Rákóczi és a szabadságharc”
címmel.

A vetélkedõ idõpontja: 2011. május 21. 10.00 órától.

Helyszíne: József Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd.
A vetélkedõre 3 fõs csapatok nevezését várjuk. Egy iskolából több csapat is nevezhet.
A nevezéseket 2011. május 14-éig a hbe.sarbogard@gmail.com e-mail címre kérjük
eljuttatni.
A nevezésben kérjük megadni az iskola nevét, címét, a csapat tagjainak nevét, lakcím-
ét, a felkészülésben segítõ tanár nevét.
A felkészüléshez ajánlott irodalom jegyzéke megtalálható a www.hbesarbogard.hu
honlapon a Letöltések menüpont alatt. Kérésre az irodalomjegyzéket e-mailben is
megküldjük.

Plank Antal-
emléktúra
Szeretettel várjuk kedves

túratársainkat
a Sárbogárdi Napok keretében

tartandó rendezvényünkre.

Idõpontja:
május 21., szombat.

A találkozó helyszíne: Rétimajor, Örs-
pusztai halastavak környéke.

A találkozó programja: séta a tavak kö-
zött, rövid megemlékezés Plank Antal-
ról, ebéd egy hangulatos halásztanyán,
kötetlen beszélgetés.

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

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

Az ebédigényt 19-én estig kérjük jelez-
ni!

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
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Könyvtári esték
A sárbogárdi városi könyvtár „Könyvtári esték” sorozatában hét-
fõn este dr. Szabó Katalin Ingrid alapi körzeti orvos, amatõr vers-
író saját mveivel mutatkozott be. A nagyváradi származású, Ma-
gyarországra áttelepült orvosnõ szabad idejében, orvosi hivatása
mellett, kedvtelésbõl foglalkozik versírással. A versekhez való kö-
tõdése már nagyon régi. Évekkel ezelõtt Romániában, majd Ma-

gyarországon, Debrecenben versmondóként nyert díjat. Román-
ról magyar nyelvre több költõ versét, többek között Eminescut is
fordította. Versírással néhány éve foglalkozik. Versei antológiák-
ban jelennek meg. Õt magát dr. Kovács János gyógyszerész mutat-
ta be az est közönségének. Verseibõl Simon Andrea és Simon Csa-
ba mondott el egyet-egyet, majd miközben a szerzõ önmagáról,
versírói pályájáról vallott, maga is olvasott fel több verset. Az est
végén az alapiak nevében Méhes Lajosné polgármester asszony
köszöntötte az amatõr versírót.

Hargitai Lajos

Idõjárás
A ciklon mögött szerdától északkeletrõl szára-
zabb, de hideg, sarkvidéki eredetû levegõ érke-
zik hazánk fölé. A megnövekvõ felhõzet mellett
napsütés is várható, de nappal is hûvös idõ lesz,
a hétvégéig csak szórványosan lesz kisebb zá-
por. Csütörtöktõl szombatig hajnalonként a
szélvédett, fagyzugos helyeken ismét elfordul-
hatnak gyenge fagyok, érdemes ezért gondot
fordítani a fagyérzékeny növények védelmére!
A hét végének idõjárása egy tõlünk keletre ör-
vénylõ ciklon helyzete miatt még meglehetõsen
bizonytalan. Azonban a friss modellek szerint
egyre inkább hatással lesz a medencére is. A
gyakran erõsen megnövekvõ felhõzetbõl fõként
a keleti tájakon várható esõ, záporesõ, de zápo-
rok a Dunántúlon is elõfordulhatnak. Csak las-
san, fokozatosan emelkedik a hõmérséklet, sõt,
ahol tartósabban felhõs lesz az idõ, ott még min-
dig hûvös marad a levegõ.

www.metnet.hu

Selejtezett videokazetták
vására a könyvtárban.

200 Ft/db.
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Székely lepény
Összegyúrunk 9 evõkanál olajat, 10 evõkanál tejet, 1 kanál tejfölt,
1 kiló lisztet és csipetnyi sót. 12 cipóra osztjuk, mindegyiket kerek-
re kinyújtjuk, jó bõven megszórjuk liszttel, és összehajtjuk. Újra
kinyújtjuk, derelyemetszõvel belevágunk a közepébe, s olajban
kisütjük. Vaníliás porcukorral szórjuk meg, de lehet juhtúróval,
tehéntúróval is fogyasztani.

Skót fasírt
Fél kiló sovány, darált sertéshúst apróra vágott hagymával, egy
nyers tojással, sóval, borssal, pirospaprikával, egy kávéskanálnyi
mustárral, egy evõkanálnyi prézlivel, 1-2 kanál vízzel összedolgo-
zunk. A masszát 8 részre osztjuk, s mindegyikbe belehelyezünk
egy fõtt kemény tojást. Lisztbe forgatjuk, s bõ, forró olajban ropo-
gós pirosra sütjük. Almamártással, vagy sós vízben fõtt, leszûrt,
vajban megforgatott zöldséggel tálaljuk, amibe újhagymát is vág-
hatunk.

Göngyölt omlett
4 tojásfehérjét kemény habbá verünk, egyenként a sárgáját is be-
lekeverjük, hozzáadunk egy púpos evõkanál lisztet, sózzuk. (Te-
hetünk bele apróra vágott petrezselymet, vagy hagymát is.) 4 le-
pényt sütünk belõle. Minden lepénybe belecsavarunk egy darab
mustárral bekent kolbászt, s tûzálló tálra rakjuk egymás mellé a
tekercseket. Meghintjük reszelt sajttal, s addig melegítjük a sütõ-
ben, míg a sajt elolvad.

Burgonya fóliában
Hozzávalók: 8 nagy burgonya, 4 csirkemellfilé, 2 csokor tavaszi
hagyma, 1 rúd fûszeres vaj.

A burgonyákat alaposan megmossuk, és héjában kb. 20 percig
fõzzük. A húst megmossuk, sóval, borssal bedörzsöljük. A hagy-
mát megtisztítjuk, karikákra vágjuk. A húst a grillrácson gyakran
megforgatva megsütjük, majd vékony csíkokra vágjuk. A burgo-
nyát lecsepegtetjük, a tetejébõl levágunk egy vékony szeletet, és a
belsejét kivájjuk. Beletöltjük a húst, a hagymát, és egy-egy szelet
fûszervajat fektetünk rá. Alufóliába csomagoljuk, és 10-15 percig
grillezzük. A burgonyát friss paradicsommal, fûszervajjal körítve
tálaljuk.

Mézes–mustáros hús
Hozzávalók: fél kiló sertéscomb, 2 dl tejszín, 4-6 evõkanál mus-
tár, 2-3 evõkanál méz, lestyán, kakukkfû, só, bors, olaj, kicsi liszt.

A húst csíkokra, vagy kockákra vágjuk, de akár szeletelni is lehet,
de akkor kicsit meg kell klopfolni. Egy kicsi olajon megsütjük, sóz-
zuk és borsozzuk. Amíg elkészül, összekeverjük a szószt: tejszín,
mustár, kakukkfû, lestyán, liszt a sûrítéshez, hogy tényleg olyan
szószos legyen. Majd amikor a hús kész, ráöntjük és felforraljuk.
Mikor elég meleg, belemegy a méz is. Forrás után 8-10 percig fõz-
zük, hogy az ízek összeérjenek. Tésztával tálaljuk.

Reszelt almás
2 db egész tojást 25 dkg kristálycukorral, 1 teáskanál fahéjjal
összekeverünk, majd hozzáadunk 25 dkg lisztet, 1 csomag sütõ-
port, valamint 25 dkg reszelt almát. Jól kikeverjük. Ezt takarék-
lángon megsütjük.
Máz: 12 dkg kristálycukrot, 5 dkg vajat, 2 evõkanál kakaót 1 evõ-
kanál tejjel kikeverünk. Kicsit megolvasztva a forró tésztára önt-
jük.

NAGYMAMA RECEPTJEI NAPOK
Szombat. London központjában egyesek napokkal elõbb leverték
a sátrukat, és ott aludtak, nélkülözve a puha ágyat, a fürdõszoba
kényelmességeit, a fûtött szobát. Hogy lássák az ifjú párt s a ki-
rálynõ külön erre az alkalomra varratott ruháját.
Vasárnap. Rómában, a Vatikánban másfél millió ember zsúfoló-
dott össze a volt pápa boldoggá avatása alkalmából. Gyöngyös-
patán pedig egy fiatalember horogkeresztábrát próbált az úttest-
re vizelni. A hírszolgáltatások nem szóltak arról, hogy ez milyen
színvonalon sikerült neki, de a legényt eléggé összeverték.
Hétfõ. Likvidálták Oszama bin Ladent, az elsõ számú közellensé-
get.
Jó erõs sorozat.
Sokkal boldogabbak lennénk, ha Magyarországon vertek volna le
sátrakat valakinek az esküvõje alkalmából, és valahol másutt esett
volna meg a világsajtó közérdeklõdésére számot tartó hólyagürí-
tés. Persze ha jól meggondoljuk, bizonyára nálunk is voltak érde-
kes házasságkötések szombaton, és félek, hogy nálunk is likvidál-
tak hétfõn nem is egy embert. Ebbõl is látszik, hogy nem mindegy,
ki esküszik örök hûséget, és kit likvidálnak. Van gyilkolás, amely-
rõl senki nem szerez tudomást, s van, amelyrõl a világ minden
napilapja a címlapon ad hírt azonnal.
A fenti hírcsokorral kapcsolatban sok minden adhat okot alapos
töprengésre.
Mi az, ami emberek tízezreit, százezreit mozgásba hozza, arra
készteti, hogy életük szokott rendjét felborítva, tömegek zûrzava-
rát, kényelmetlenséget vállalva lökdösõdjenek, tapostassák a
tyúkszemüket csak azért, hogy üdvrivalgással szemléljék két
olyan ember házasságkötését, akiknek eszük ágában sem volna
cserében a kíváncsiskodók életeseményeit bámulni? S mi az, ami
emberek milliárdjait szegezte a képernyõ elé, hogy lássák, mint
gördül a fekete autósor a Westminster Székesegyházba, lássák az
elõkelõ hölgyek nagykarimás kalapját meg a lovasokat?
Egy másik kérdés: ilyen sok ember érez indíttatást napjainkban,
hogy egy boldoggá avatás kedvéért akár húsz, vagy még több órán
át rázassa magát egy autóbusszal? Mi tulajdonképpen a boldoggá
avatás, hogy másfél millió embernek kell jelen lennie és néznie?
Továbbá: mit akart kifejezni az a részeg ember a horogkereszttel?
Valamit akart, az biztos. Nem egy nyíllal átlõtt szívet akart odavi-
zelni, nem is a dollár jelét. De mit akart ezzel?
És az is érdekes, hogy miért nevezik Oszama bin Laden megölését
likvidálásnak. Ez a szó latinul eredetileg azt jelenti, hogy „folyé-
konnyá tesz”, „feloszlat”. Azt hiszem, ma enyhítõ megnevezése a
gyilkolásnak. Egy államhatalom lehetõleg kerüli kijelenteni azt,
hogy „öltünk”. A történelemben a legtöbb állam jogot érzett arra,
hogy elvegye az életét némely embereknek. Hitleréknek,
Sztálinéknak például több millió sikerült. Manapság sok ország-
ban már betiltották a kivégzést, de ahol nem, ott is hatalmas bíró-
sági per kell hozzá. Bin Ladennek nem volt tárgyalása, viszont õ
magára vállalta a New York-i ikertornyok lerombolásának kiter-
velését és az ezzel járó háromezer halottat. De még sok más is fû-
zõdik a nevéhez. Nem sokan sajnálják õt világszerte. Mégsem
mondják, hogy „megöltük”, „kivégeztük”. Csak finoman: „likvi-
dáltuk”.
Érdekes napok voltak.

(L. A.)

Köszönet
A Pusztaegresi Polgárõr Egyesület tagjai ezúton szeretnének
köszönetet mondani mindenkinek, aki a 2011. április 16-án tar-
tott jótékonysági bálon részt vett, és anyagilag, illetve erkölcsi-
leg támogatta egyesületünket.

Dala Károly elnök
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Tavaszi Kippkopp-napok a sárszentmiklósi óvodában
Sok örömteli, izgalmas esemény volt óvodánkban az elmúlt idõ-
szakban. Április 13-án délután a nagycsoportosok vidám, táncos
mûsorukkal nyitották meg a már hagyományos Kippkopp-napo-
kat. Húsvéti vásárunkon az óvó nénik, dajka nénik által készített
szép díszeket, ajándéktárgyakat, játékokat vásárolhatták meg a
szülõk, ezzel is támogatva óvodánkat. A vásár bevételébõl gyer-
meknapra elkészülnek az udvari padok. Köszönjük Fábián Imré-
nek a faanyag megvásárlásánál nyújtott segítségét, Pörgye István-
nak pedig a padok elkészítését! Köszönjük a szülõk segítségét a
vásár lebonyolításánál (Kocsisné Molnár Andrea, Hollósiné
Batári Erika, Diószeginé Horváth Erika, Nagy Gáborné).
Csütörtökön a zeneiskolások tavaszi hangversennyel örvendez-
tették meg óvodásainkat. A zenehallgatás, a közös éneklés, a
hangszerek látványa és hangja mind-mind nagy élmény volt a gye-
rekeknek. Köszönjük Jákob Zoltánnak és a tanulóknak a szép
zenélést!
Pénteken délelõtt arcfestés és ugrálóvár volt a program.
Hétfõn az óvó nénik kedves húsvéti meséjének örülhettek a gye-
rekek. Akinek kedve volt, az a „mesebeli nyúllal” futhatta körbe
az óvodát, majd éhségét a sok egészséges ropogtatnivalóval csilla-
píthatta. Köszönjük a szülõknek a sok zöldséget, gyümölcsöt,
amit a gyerekeknek hoztak!
Kedden délelõtt, a Föld napján a gyerekekkel közösen ültettük el
azt a sok-sok dísznövényt, fát, bokrot, virágot, amit a szülõktõl
kaptunk. Köszönjük Molnár Anita aktív közremûködését az ülte-
tésnél, és a Kadlecsik gazdabolt által felajánlott facsemetét!
Szerdán volt gyermekeink számára a legizgalmasabb esemény:
megkerestük az ajándékokat rejtõ nyuszifészkeket.
Nagycsoportosaink május elsejét együtt köszöntötték az alsó ta-
gozatos diákokkal. Délelõtt közösen díszítették a májusfát, a dél-
után egy része pedig közös játékkal, rajzolással, szövéssel telt.

Kedves eseményünk ebben az idõszakban az anyák napi ünnep-
ség, ahol a gyerekek versekkel, énekekkel köszöntik az édesanyá-
kat, nagymamákat.
Köszönjük a segítséget a következõknek: Kocsis Károly, Nagy
Istvánné, Tóth Zoltán és felesége, Kristófné Bereck Edina, Bar-
tók Zoltánné, Forsterné Erõs Anett, Klárné Örkényi Ágnes, Erõs
Györgyné, Csapó Istvánné.
Köszönjük a Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért Alapít-
ványnak az étkezési utalványokat, amikkel a családokat támogat-
ták.

A Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda nevelõtestülete
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Május 7., 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 fene-
gyerek 11.00 Sandokan 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Sztársáv
13.00 Autóvízió 13.30 Mozdulj! 14.00 Kul-túra 2011 14.30 Magyarország
15.00 Szellem a palackból 15.30 Aranymetszés 16.25 Magyarország története
16.55 Hogy volt!? 18.35 Együtt a család 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05
Szerencseszombat – a Luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolása 21.05 Gorba-
csov 80 éves 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 22.50 40 év blues 0.10 Koncertek
az A38 hajón 1.55 Semmittevõk
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Pókember 10.25 Autómánia
10.55 Nõi kézilabda NB I. – Bajnoki döntõ 12.00 Híradó 12.40 Forma-1 14.25
Sue Thomas – FBI 15.35 Õslények kalandorai 16.40 Kõkemény igazság 18.30
Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Való Világ 20.30 Csillag születik 23.05 Végsõ
állomás 1.00 Hülyeség nem akadály 2.00 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 10.30 Született kémek 11.25 A
világ 50 év múlva 12.25 Bajnokok Ligája magazin 12.55 Két testõr 13.25 Baba-
világ 13.55 Sliders 14.50 Az ügynökség 15.45 Rúzs és New York 16.40 Bûbá-
jos boszorkák 17.35 Vásott szülõk 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Csu-
pasz pisztoly 21.20 Rajtaütés 23.10 Ellenség a kapuknál 1.25 Ezo.tv 2.25 Ka-
landjárat 2.50 Teleshop 3.20 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 Ka-
baré 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 – Mûvé-
szeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese
19.58 Zene 20.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.04 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 8., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek
hozzám 9.05 Így szól az úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40 Útmutató 10.05 Amikor
gyermek voltam 10.20 A sokszínû vallás 10.30 Evangélikus magazin 10.55 Re-
formátus ifjúsági mûsor 11.05 Útmutató 11.30 Mai hitvallások 12.00 Hírek
12.10 TS – Sport 7 13.05 Út Londonba 13.35 Csendül a nóta 14.05 Fogadóóra
14.35 Az Ushuaia expedíció 15.25 Méretes tündér 16.25 Hogy volt!? 18.05
Anno 18.35 Együtt a család 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 A karvaly
csendje 21.05 Vasárnap este 22.00 24 22.50 Panoráma 23.20 Hírek 23.25
Sporthírek 23.35 Aranymetszés 0.30 Koncertek az A38 hajón 2.15 Kalandozó
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Pókember 10.25 Trendmánia
11.00 Törzsutas 11.30 Budapest Bank Kézilabdaliga – Férfi döntõ 12.00 Híradó
13.15 Magyar autósport-magazin 13.35 Forma-1 16.15 Míg a halál el nem vá-
laszt 16.45 Kutyák és macskák 18.30 Híradó 19.00 Való Világ 22.50 Heti hetes
0.00 Portré 0.40 Kemény zsaruk 1.30 Hülyeség nem akadály
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Teleki Sámuel útján 6.45 TV2 Matiné 10.30
Nagy vagy! 11.25 Stahl konyhája 11.55 Kalandjárat 12.25 Talpig nõ 12.55 Bor-
kultusz 13.25 Sliders 14.25 Monk – Flúgos nyomozó 15.25 Bûbájos boszorkák
16.25 Airport ’75 18.30 Tények 19.00 Napló 19.35 Napló Extra 20.05 Doktor
Szöszi 22.00 Frizbi Hajdú Péterrel 23.00 Knight Rider 23.55 Ray 2.30 Ezo.tv
3.00 Napló 3.25 Napló Extra 3.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Református istentisz-
telet 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 Nõi
kézilabda-mérkõzés közv. 16.30 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 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélge-
tés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Május 9., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Va-
sárnap este 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Átjáró 13.30 Roma Magazin 14.00 Domovina
14.30 Mindentudás Egyeteme 15.25 Kastélyok és kúriák 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 Kékfény 21.05
Hétfõ este 21.40 Õfelsége pincére voltam 23.40 Urbanisták 0.05 Hírek 0.10
Sporthírek 0.20 TS – Motorsport 0.50 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.15 A szerelem rabjai 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel – Bosszú
mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.15 Fókusz 20.45 Barátok közt
21.25 Dr. Csont 22.25 Showder Klub 23.40 Poker After Dark 2009 0.35 Gyilkos
elmék 1.30 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 5.50 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.45

Seherezádé 12.35 Smokey és a Bandita 2. 14.25 Ezo.tv 15.30 Rex felügyelõ
16.25 Edina és Joshi 16.30 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé
18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 NCIS 23.25 Aktív Ext-
ra 23.25 Elit egység 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 Terror a jachton 3.00
Magellán 3.25 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 13.25 Zene 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Kabaré 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 20.23
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Május 10., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kék-
fény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Átjáró 13.30 Srpski ekran 14.00 Unser Bildschirm 14.30 Mindentudás Egyete-
me 15.25 Tudástár 2011 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti hír-
adók 16.55 Teadélután 17.30 India – Álmok útján 18.20 A királyi ház titkai
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Eurovíziós Dalfesztivál 23.05 Szellem a
palackból 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.45 Ma reggel 1.30 Kalandozó
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 12.10 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.00 A szerelem rabjai 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel – Bosszú
mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Alekosz – Szerelem a legfölsõbb szinteken
20.15 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 Vészhelyzet 22.25 A Grace klinika
23.30 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.00 Róma 2.10 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.45
Seherezádé 12.40 Szemtelennek áll a világ 14.25 Ezo.tv 15.30 Rex felügyelõ
16.25 Edina és Joshi 16.30 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé
18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 Halálos iramban
23.25 Aktív Extra 23.30 A médium 0.30 Tények este 1.05 Ezo.tv 1.40 Magyar
szépség 3.35 Babavilág 4.00 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 13.23 Zene 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 Sportvi-
lág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.21 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum
0.10 Éjszaka

Május 11., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00
Ausztrália 9.30 Új-Zéland természeti világa 10.05 Nappali 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Átjáró 13.30 Hrvatska krónika 14.00
Ecranul nostru 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 szép-
ség 21.10 Szerda este 21.45 Így készült 23.20 Múlt-kor 23.50 Hírek 23.55
Sporthírek 0.05 Ma reggel 1.50 Kalandozó
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 12.10 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.20 Titkok háza 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel – Bosszú mindha-
lálig 18.30 Híradó 19.05 Alekosz – Szerelem a legfölsõbb szinteken 20.15 Fó-
kusz 20.45 Barátok közt 21.25 Azt beszélik… 23.30 Családi bûnök 1.25
Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.50
Seherezádé 12.45 Winnetou 3. 14.25 Ezo.tv 15.30 Rex felügyelõ 16.25 Edina
és Joshi 16.30 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé 18.30 Tények
19.20 Aktív 20.05 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 Dok-
tor House 22.25 Született feleségek 23.20 Aktív Extra 23.25 Doktor Donor 0.25
Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 Legjobb védekezés 2.55 Két testõr 3.20
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 13.24 Zene 13.30 A református egy-
ház 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 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.21 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖR-
ZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON,
SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendsze-
rén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a
PR-Telecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es
frekvencián.

Május 7., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Foci 13.00 Lapszemle 14.00
Szabó Imre búcsúztatása (110’), Ifjúsági áhítat Sáregresen 18.00
Lapszemle 19.00 Nyitott Egyetem – Peley Bernadette elõadása
(25’), Locsolkodás Cecén (25’), Húsvét Pusztaegresen (45’), Sze-
less Péter lemezbemutatója (ism.) 23.00 Lapszemle

Május 8., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Szabó Imre búcsúztatása
(110’), Ifjúsági áhítat Sáregresen 13.00 Heti híradó 14.00 Nyitott
Egyetem – Peley Bernadette elõadása (25’), Locsolkodás Cecén
(25’), Húsvét Pusztaegresen (45’), Szeless Péter lemezbemutató-
ja (ism.) 18.00 Heti híradó 19.00 Szabó Imre emlékére 4. 23.00
Heti Híradó

Május 9., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Szabó Imre emlékére 4. 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Bereczk Miklós kovácsmester (kb. 30’),
Dr. Szabó Katalin amatõr költõ (30’), Szivacskézilabda (57’), Be-
szélgetés Tóth Andrással (ism.) 23.00 Heti Híradó

Május 10., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Foci 13.00 és 18.00 Heti Hír-
adó 19.00 Anyák napja Sáregresen (35’), Ballagó gimnazisták (kb.
65’), Majális Sárbogárdon 23.00 Heti Híradó

Május 11., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Bereczk Miklós kovács-
mester (kb. 30’), Dr. Szabó Katalin amatõr költõ (30’), Szivacské-
zilabda (57’), Beszélgetés Tóth Andrással (ism.) 13.00 Heti Hír-
adó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 Lapszemle

Május 12., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Szabó Imre emlékére 4. 23.00 Lapszemle

Május 13., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Szabó Imre emlékére 4. 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Anyák napja Sáregresen (35’), Ballagó
gimnazisták (kb. 65’), Majális Sárbogárdon 23.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorvál-
tozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûso-
roknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mö-
gött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha gondjuk van a vétellel, kér-
jük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000,
PR-Telecom Zrt. — 1231.

Május 12., 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 exp-
ressz 13.00 Átjáró 13.30 Slovenski utrinki 14.00 Rondó 14.30 Összhang 15.25
Idõutazás 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadél-
után 17.30 India – Álmok útján 18.20 A királyi ház titkai 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.00 Eurovíziós Dalfesztivál 23.05 A rejtélyes XX.
század 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.45 Ma reggel 1.30 Kalandozó
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Törzsutas 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.20 Julie de Marco 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel – Bosszú
mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Alekosz – Szerelem a legfölsõbb szinteken
20.15 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 Gálvölgyi-show 22.10 Házon kívül
22.50 Sátánka 0.35 Odaát 1.25 Reflektor 1.40 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 10.15 Teleshop
11.55 Seherezádé 12.50 Szent György és a sárkány 14.25 Ezo.tv 15.30 Rex fel-
ügyelõ 16.25 Edina és Joshi 16.30 Marina 17.25 Update konyha 17.30
Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 D.E.B.S.
– Kémcsajok 23.15 Aktív Extra 23.20 Tények este 23.55 Divatkreátor 0.25
Bostoni halottkémek 1.25 Ezo.tv 2.25 Kõkemény 4.00 Segíts magadon! 4.25
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 13.25 Zene 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 Sportvi-
lág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.22 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 13., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Jelfo-
gó 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Átjáró 13.30 Körzeti magazinok 14.20 Közlekedõ 14.25 Nemzet és védelem
14.55 Sírjaik hol domborulnak? 15.25 Remekmûvek 15.30 Ez csak divat 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
Üdítõ 21.05 Péntek este 21.40 Szindbád 23.15 Bakonyvasút 23.45 Hírek 23.50
Sporthírek 23.55 Halhatatlanok Társulata 0.50 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 12.10 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.20 Tuti Mikulás 16.20 Mindörökké szerelem 17.20 Ezel – Bosszú mindha-
lálig 18.30 Híradó 19.05 Alekosz – Szerelem a legfölsõbb szinteken 20.15 Fó-
kusz 20.45 Barátok közt 21.25 CSI: A helyszínelõk 22.25 Gyilkos elmék 23.25
Pokerstars.net – Big Game 0.20 Reflektor 0.35 Törzsutas 1.00 Döglött akták
1.50 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 10.05 Babapercek 10.15 Teleshop
11.45 Seherezádé 12.40 Galaxy Quest – Galaktitkos küldetés 14.25 Ezo.tv
15.30 Rex felügyelõ 16.25 Edina és Joshi 16.30 Marina 17.25 Update konyha
17.30 Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 A
nagy duett 0.00 Aktív Extra 0.10 Tények este 0.45 Ezo.tv 1.45 Víruskommandó
3.20 Alexandra pódium 3.45 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 13.25 Zene 13.30 A Hetednapi Adventista 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 Tet-
ten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.34
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka



18 HIRDETÉSEK 2011. május 5. Bogárd és Vidéke

Suzuki let’s II típusú, 2004-es robogó szép állapotban
eladó 79.900 Ft-ért. Ajándék bukósisak. 06 (70) 3549
471.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó If-
júsági 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)

Csempézést, lapozást, kõmûvesmunkát vállalok.
Megbízható, precíz munka. 06 (30) 440 7501. (1228200)

Kétszobás, összkomfortos családi ház 900 m2-es tel-
ken eladó Sárbogárdon. 06 (20) 9937 248. Irányár: 4,5
millió forint.
Sárbogárd központjában, téglaépületben elsõ emele-
ti, 80 m2-es, erkélyes lakás eladó. 06 (20) 419 4940,
06 (30) 9941 332.
Régi parasztház eladó. 06 (70) 506 3346.
3 db 120 kg-os hízó eladó. 06 (20) 2072 290. (3517747)

Sárbogárdon összközmûvesített parasztház eladó
2000 m2-es telekkel. Érdeklõdni: 06 (20) 488 1495.
Háromszobás, 100 m2-es, összkomfortos kertes csa-
ládi ház eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 246 0080.
LG közepes, modern hûtõszekrény eladó. 06 (25)
462 218 (este).
Eladó Sárbogárdon, LIDL áruháztól 150 méterre,
63-as út mellett, 80 m2-es családi ház, alacsony rezsi-
vel, felújított tetõvel, telekkel, garázzsal, melléképület-
tel. Gázkonvektoros, cserépkályhás. Az udvarban
ásott kút is van. Érdeklõdni: 06 (20) 216 9802. (1228373)

Tápkockás és szálas paprika-, paradicsom-, fûszer-
paprika-palánta. Cece, Deák u. 81. 06 (30) 418 7854.
(1228412)

Vajtán 2,78 ha szántó bérbeadó, vagy eladó. 06 (30)
916 4503. (1228370)

Tolókapa, S51 Simson, négysebességes, felújított,
valamint 4 db 155/70 R13-as nyári gumi, 3-4 mm-es
futóval, eladó. 06 (30) 406 3214. (1228489)

Palánta! Zöldségnövények és egynyári virágokat a
termelõtõl. Tósoki, Nagyhörcsök, H-P: 14 órától, hét-
végén egész nap. 06 (30) 4640 345,
tosokikert.5mp.eu (1228488)

Fejes saláta 70 Ft/db. Kutassy, Tinódi u. 118. (1228341)

Sárbogárdon 8 órás munkarendbe keresek kereske-
delmi-üzletvezetõi végzettséggel rendelkezõ, agilis el-
adót. Jelentkezni kizárólag bemutatkozó levéllel:
felvetel2@freemail.hu (1228480)

Kutyák kozmetikázását vállalom. Telefon: 06 (70) 602
3365.
Német nyelvbõl korrepetálást vállalok, nyelvvizsga
felkészítésre is. Telefon: 06 (70) 392 6884.
Albérlet kiadó. 06 (30) 288 0007. (1228479)

Vörös elõnevelt csirke, elõnevelt kacsa és elõnevelt
májkacsa mindennap kapható. 8-18-ig ebédidõ
12-14-ig. Szabó László, Cece, Hunyadi u. 12. (1228235)

Családi ház kiadó. 06 (30) 435 9021. (1228484)

Albérlet kiadó. Telefon: 06 (70) 453 9795.
Sárbogárdon panellakás eladó/kiadó! 06 (70) 703
1875.
Sárbogárd, MÁV-telepen 70 m2-es téglalakás három
garázzsal, kerttel eladó. 06 (20) 9618 951, 06 (20)
4988 136. (1228497)

Hétvégi munkát vállalok. Telefon: 06 (30) 2622 226.
14 db, 50-100 cm-es tujacsemeték eladók. Telefon:
06 (20) 429 4482. (1228499)

Sárbogárd, József A. utcában földszinti, bútorozott la-
kás kiadó. 06 (20) 9376 156. (1228299)

Háromszobás lakás és felújításra szoruló családi ház
eladó. 06 (20) 478 2050. (1228491)

Rántanivaló csirke kapható. Tinódi u. 52. 06 (30) 384
2294.

FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA! 06 30 440 5790

JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul 2011. május 6-án,
pénteken 18 órakor a sárbogárdi

mûvelõdési házban. Diákkedvezmény,
részletfizetés! Jelentkezni:

Fûrész József – 06 30 290 3744

Régi LOVASSZEKERET vásárolnék
udvardísznek kedvezõ áron.

06 20 9526 292

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

CSALÁDI HÁZ,
ugyanitt hûtõszekrény, vezetékes

gáztûzhely, bútorok eladók.
06 20 9813988

HASZNÁLTRUHA-ÜZLETÜNKBEN
–50 %-os AKCIÓ! Csendes Fagyizó
mellett (Sárbogárd, Ady E. út 204.)

JOBBAGYFÉLTEKÉS
RAJZTANFOLYAM indul Alapon.

Jelentkezés: 06 30 428 1628

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

ÓRIÁSI KOSZTÜM-, ÖLTÖNY-
ÉS KABÁT-CSEREAKCIÓ!

Egy megunt  kosztümjét, kabátját, öltönyét most
10.000 Ft-ért beszámítjuk, ha újat vásárol!

* öltönyök normál, telt és EXTRA méretben is, * öltönyök 19.900 Ft helyett
9.900 Ft-tól, * kosztümök (hétköznapi, alkalmi) fiatalostól az idõsebb kor-
osztályig mindenkinek (EXTRA IS), * kordzakók, szövet- és bársonynadrá-
gok, * szövetkabátok végkiárusítása

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!
Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ

2011. május 7-én, szombaton, 9-12 óráig.

Munkalehetõség
Megváltozott munkaképességû emberek je-
lentkezését várjuk betanított munkára Enying-
re. Sárbogárd és környékérõl az utaztatás meg-
oldható.
Részletek: Támogatott foglalkoztatás, Ács Im-
réné, 06 (22) 503 040.

Kambodzsa - AngkorKambodzsa - Angkor

Egy tuk-tuk sofõrjeEgy tuk-tuk sofõrje
olvassaolvassa

pihenõidejébenpihenõidejében
a Bogárd és Vidékéta Bogárd és Vidékét
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Egy nap az élet
3. rész

Idõközben rájött, hogy vécére kell mennie.
Szerencsére alig 100 méterre volt a legkö-
zelebbi nyilvános vécétõl, így lépteit kissé
meggyorsította, és már ott is volt. Legna-
gyobb megdöbbenésére egy ismerõs arcot
látott meg odabent, arra viszont nem tu-
dott visszaemlékezni, honnan ismerte az
illetõt. Sok ideje azonban nem volt ezen
töprengeni, mert az, amint észrevette õt,
meg is szólította. Ugyan a szituáció eléggé
rendhagyó volt, hiszen az emberek vi-
szonylag ritkán szoktak társalogni a piszo-
ár elõtt állva, mégsem habozott sokat, rög-
tön a tárgyra tért. A hangját hallva
Ralphnak rögtön beugrott, ki is volt az.
Még apjának volt valami üzlettársa régeb-
ben, aki sokáig dolgozott külföldön, és
több ismerõsének is tudott ilyen-olyan
munkát szerezni odakint. Pár évvel ezelõtt
Ralph is mindenáron ki szeretett volna
menni külföldre, és akkoriban mondta ne-
ki egyszer, hogy ha bármilyen lehetõséget
tud ajánlani, ne feledkezzen meg róla. Hát
most úgy tûnik, éppen egy ilyen lehetõség
volt, csak közben Ralphot már messze
nem érdekelte annyira a dolog.
– Milyen szerencse, hogy éppen összefu-
tottunk. Lenne egy lehetõség a számodra,
ami szerintem minden szempontból ideá-
lis lenne.
– Igen? – kérdezett vissza Ralph tétován, õ
pedig már folytatta is.
– Egy ismerõsömnek van kint étterme Né-
metországban, és nyárra, a fõszezonra ke-
res felszolgálókat, akár külföldrõl is. Ha
gondolod, el tudom intézni, hogy te is be-
kerülj, már ha érdekel a dolog. Ha jól em-
lékszem, mondtad egyszer, hogy szeretnél
kimenni külföldre. Hát most itt a nagysze-
rû lehetõség. Szerintem nagyon jó kis nyári
munka lenne ez. Nem túlságosan nehéz, és
persze anyagilag is jól járnál. Nem olyan
nevetséges pénzt kapnál, mint amennyiért

itthon tudnál elmenni dolgozni. Annyi,
hogy lehetõleg minél elõbb kellene róla
dönteni, illetve, legkésõbb június 20-áig el
is kéne kezdeni, mert akkor már beindul a
szezon. Meg gondolom, te sem egy hónap-
ra szeretnél kimenni, ha már kimész, ha-
nem legalább kettõre, vagy háromra. Nem
tudom, hogy ez megoldható-e, tudom,
hogy egyetemre jársz. A vizsgaidõszak
meddig tart?
– Az az igazság, hogy fogalmam sincs, ho-
gyan végzek a vizsgákkal. Most még azt se
tudom, pontosan hány vizsgám lesz, azt
meg pláne nem, hogy mikor végzek. Beval-
lom, most egy kicsit hirtelen jött ez az
egész, még át kell gondolnom. Meg igazá-
ból úgy terveztem, hogy a jogosítványt is
megcsinálom a nyáron, de a kettõ együtt
tuti nem fog beleférni.
– Nem muszáj, ha nem akarod, ez csak egy
lehetõség. Gondoltam, ha már úgyis össze-
futottunk, megkérdezlek róla. De, mond-
juk, egyébként is megkerestelek volna te-
lefonon, ha nem találkozunk. Nem min-
dennapi véletlen, hogy egy ekkora város-
ban így összefutottunk.
– Tényleg köszönöm a lehetõséget. Szerin-
tem élni is fogok vele, csak még át kell gon-
dolnom. Azért a vizsgáimat se szeretném
elrontani.
– Persze, megértem. De szerintem bizto-
san meg lehet oldani valahogy. Kicsit fel-
pörgeted õket, és akkor biztosan végzel jú-
nius közepére.
– Igen, biztosan meg lehet oldani. Majd
igyekszem.
– Rendben. Ez a jó hozzáállás. Na, akkor
majd jelentkezzél. És lehetõleg minél
elõbb!
– Oké, meglesz. Nem fogom elfelejteni!
– Helyes. Na, akkor én most elköszönök,
örültem a találkozásnak!
– Én is. Minden jót!

– Neked is! Szervusz.
– Viszlát!
És ezzel elköszöntek egymástól, Ralph pe-
dig egyre biztosabb volt benne, hogy ezt
most nem meri bevállalni. Túl sok tényezõ-
tõl függött, hogy ki tudna-e menni, meg az-
tán nem is biztos, hogy annyira akart. Így
folytatta útját az óváros felé, majd hama-
rosan el is érte úti célját.

***
Már esteledett, mire végzett, és elindult
hazafelé. A nap alacsonyról világította
meg a fákat és a házak ablakait. A park
mellett elsétálva Ralphot hirtelen valami-
lyen megmagyarázhatatlan, kísérteties ér-
zés fogta el. Ugyanaz a park volt, de vala-
hogy mégis más. A sétálóutca is ugyanaz
volt, de mégsem egészen. A Szabadság tér,
ahol mindig ismerõsök tucatjait szokta lát-
ni, most csupa ismeretlen arcokkal volt te-
le. Az egyetemi futópályán is ismeretlen
alakok futkostak, és az egyetem mellett el-
haladva se futott bele egyetlen ismerõsébe
sem. Pedig most már nem sietett, most már
szívesen váltott volna néhány szót valame-
lyik csoporttársával. Azonban úgy tûnt, ez-
úttal véletlenül sem akart szembejönni
egyikük sem. Se Jack, se Morrisson, de
még Mick sem. Bezzeg, amikor sietne vala-
hová, mindig beléjük szokott futni. Ezen
töprengett végig útközben, majd visszaért
a házhoz. A nap már utolsó, gyenge suga-
rait lövellte ki magából, percek kérdése
volt csak, mikor bukik le és tûnik el a házak
mögött. Kinyitotta a kaput, és besétált. A
házba lépve még furcsábban kezdte érezni
magát. A falon lévõ tükör sejtelmesen hí-
vogatta. Mindig bele szokott pillantani,
mikor elmegy mellette, de most ez is egé-
szen másképp festett. Odalépett hozzá, és
belenézett. Aki visszanézett rá a tükörbõl,
már nem az a Ralph volt, aki reggel elin-
dult. Egy öregember nézett ki belõle, erõ-
sen õszülõ, kopaszodó hajjal, arcát pedig
mindenütt mély barázdák borították.
Vége

Szeless Péter

Anyák napja Sáregresen
A település közös ünnepen köszöntötte
az édesanyákat, nagymamákat a kultúr-
házban. Az óvodások, iskolások és a fel-
nõtt ifjúság versekkel, szívbõl jövõ vallo-
másokkal, énekkel álltak színpadra. A
gyerekek lejõve a színpadról virágot vit-
tek oda édesanyjukhoz, nagymamájuk-
hoz. Végül színpadra álltak a daloskör
tagjai is, akik szintén az alkalomhoz illõ
dallal kedveskedtek hallgatóságuknak.
Mivel többségük szintén édesanya, nagy-
mama, õk is kaptak virágot. Befejezés-
ként Tiringer Mária polgármester asz-
szony mondott köszöntõt, ezzel zárult a
családias hangulatú, kedves ünnepség.

Hargitai Lajos
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