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Titkolt nyilvános ülés?
Csütörtökön délután érdekes témák szerepelnek, a nyilvános-
ság elõl titkolni szándékozott rendkívüli testületi ülésen Sárbo-
gárdon. Több ingatlan értékesítésérõl kellene döntenie a testü-
letnek.
Szociális célra nem adták a Mezõ Geri-féle házat, csak ha
aranyáron, saját költségén átminõsíttette volna a kérelmezõ.
Nedoba Károly önkormányzati képviselõ rokona meg áron alul
veheti meg?
A Közév Kft. irodaépületét és telephelyeit szintén áron alul kéri
a cég, közel tízmillióval olcsóbban. Bizonyára lesz errõl vita,
mint ahogy Bereczk Imre se hagyja szó nélkül az önkormányzati
tulajdonú volt szovjet laktanyaterület másnak való értékesíté-
sét.

(Írásunk a 3. oldalon olvasható.)

Kultúrházavató Alapon

Hétvégén avatták a felújított alapi kultúrházat. Írásunkban in-
terjút olvashatnak Méhes Lajosné polgármester asszonnyal a
jövõ terveirõl.
Az avatóünnep után faluebéden látták vendégül a lakosságot és
a vendégeket. Kiss Imre és segítõi remekeltek a bográcsoknál.

(Írásunk a 4. oldalon olvasható.)

Hónapokon át hatalmas tartálykocsik szállították folyamatosan
Pécsrõl és Dombóvárról a szennyvíziszapot a kislóki szemétte-
lepre, majd miután ott már nem volt hely, a mögötte lévõ mezõ-
gazdasági területre. Az ügyben rendõrségi vizsgálat kezdõdött,
majd a talajvédelmi hatóság folytatott le eljárást.
Az ügyben dr. Tóth Pál talajvédelmi felügyelõvel készítettem
interjút, mely a lap 10-11. oldalán olvasható.

Hargitai Lajos

Nyolcezer tonna
szennyvíziszap
Sárbogárdra



2 INTERJÚ 2007. augusztus 30. Bogárd és Vidéke

Vajta jövõje
Interjú Térmeg Györggyel,

Vajta polgármesterével
— készült a Vajtai Strandzáró Fesztiválon —

Hargitai Lajos: — A vajtai strand és környéke már régóta várja,
hogy meginduljon itt a fejlõdés.
Térmeg György: — Régóta dédelgetett álmunk, hogy a vajtai
strandfürdõnél — amely méltatlanul el lett hanyagolva évtize-
dekig — a mai kor követelményeinek megfelelõ fejlesztések in-
duljanak el. Közös akarattal a két tulajdonos, a megyei és a
vajtai önkormányzat most úgy döntött, hogy mindenképpen fej-
leszteni fogják a fürdõt. Még az idei évben szeretnénk odáig el-
jutni, hogy beadjuk a pályázatot és az elképzeléseinket papírra
vetjük.
H. L.: — A község természetvédelmi területekkel van körülvéve,
igazi kirándulóhely a környék. A falunappal egybekötött strand-
záró fesztivál is azt bizonyítja, hogy van itt élet, sokan jönnek
messze földrõl.
T. Gy.: — Ez a rendezvénysorozat a tavalyi évben kezdõdött, és
legnagyobb örömünkre a szervezõk az idén is úgy gondolták,
hogy újra megrendezik ezt a fesztivált. Még többen eljöttek,
mint tavaly. Az „Ízek utcájában” a környezõ települések és a he-
lyi vállalkozások fõznek különféle ételeket, halat, vadat, birkát
és a helyi hagyományok szerinti ételeket, amit délben remélhe-
tõleg az itt megjelent szép számú közönség jó étvággyal fog
elfogyasztani.
H. L.: — Mondják a vajtaiak és a környékbeliek is, hogy amikor
Térmeg György polgármester lett, nagy változás indult meg Vajta
életében.
T. Gy.: — Tisztelettel és megbecsüléssel tartozom Bozai István
úrnak, az elõdömnek, aki nagyon sokat segített nekem. Úgy ad-
ta át a falu ügyeit, ahogy azt illik, így az átmenet zökkenõmente-
sen zajlott le. Örülök, hogy a vajtai emberek bizalmat szavaztak
nekem. Ennek a bizalomnak megpróbálok megfelelni oly mó-
don, hogy a saját példamutatásommal is szolgálom a falu ügyét.
Azt szeretném, hogyha Vajta község is példát tudna mutatni a
környezõ településeknek. Hivatalba lépésem óta rendszeresen
figyelünk a falu köztisztaságára. Nagyon nehezen érti meg az
emberek egy része, mennyire fontos, hogy a környezetünk
rendben legyen. Hála Istennek, azok a munkatársaim, akik ez-
zel foglalkoznak, tisztességgel, becsületesen végzik a munkáju-
kat. Azt szeretném, hogyha egy idõ után az emberek megszok-
nák, a vérükké válna, hogy jól, tisztességesen élni csak szép,
gondozott környezetben lehet.
H. L.: — Már csak azért is, mert Vajta üdülõfalu.
T. Gy.: — Igen, Vajtán nagyon sok idegen ember, hazánkbéli és
külföldi ember egyaránt megfordul, és nekünk nem mindegy,

hogy az ide látogató emberek jó hí-
rünket viszik-e messze földre. A falu
két végén egy külföldi tulajdonú
kemping, illetve iskola található.
Északon van a holland kemping, a
déli oldalon pedig az amerikai Cal-
vary Golgota. Õk nagyon szépen
rendbe tették a volt Zichy-kastélyt.
Gyönyörûen néz ki a parkja és az
épület is, és a holland kemping is
példát mutat mindenkinek abban,
hogyan lehet szépen, jól csinálni va-
lamit. Nagyon örülünk, hogy õk itt
vannak, és azt szeretnénk, ha még többen jönnének Vajtára.
Ehhez az kell, hogy olyan körülmények legyenek itt, amik vonz-
zák a vendégeket. A másik fontos dolog, hogy a falu útjait a le-
hetõségeinkhez képest rendbe tesszük. Sok munkával, kevés
pénzzel, de a gödröket, kátyúkat befoltoztuk. Rendszeresen
nyírjuk, gondozzuk a közterületeket, sok virágot ültettek a
falubeli hölgyek.
H. L.: — Ettõl lett virágos Vajta központja?
T. Gy.: — Igen. Meg kell említenem az alpolgármester asszonyt,
Szász Erikát, aki nagyon sokat segít nekem abban, hogy a falu-
nak olyan képe legyen, mint amilyet most látunk. Az õ szervezõ-
képességével a falubéli lányok, asszonyok nagyon aktívan és jó
kedvvel vettek részt a falu virágosításában. Öntözéssel próbál-
tuk megõrizni a kánikulában is a szép látványt.
H. L.: — Évente itt tartják a természetjárók országos találkozóját,
és innen indulnak különbözõ túrákra gyalog, kerékpárral a turis-
ták.
T. Gy.: — Kék és piros turistaútvonalak találhatóak itt, és való-
ban, egyre kedveltebb kirándulóhelye lett Vajta a turistáknak.
Az idei évben kerékpáros találkozó volt, ami az idõjárás jóvoltá-
ból is nagy sikert aratott.
H. L.: — A falu központját is megújítják?
T. Gy.: — Terveink között szerepel a fõtér teljes felújítása, a
kultúrház, orvosi rendelõ, szolgálati lakás, faluház, polgármes-
teri hivatal épületeinek, valamint a mûemléki jellegû víztorony
és volt cselédház renoválása. Ebbõl a víztoronyból kilátó lesz.
H. L.: — A víztorony mögött egy nagyon szép épület van, a valami-
kori kastély. Annak a belsõ udvara is különleges. Ott volt az iskola.
Az iskola megszûnt, mi lesz a jövõben ezzel?
T. Gy.: — Az iskola sajnos megszûnt. A megyei közgyûléssel itt
idõsek emelt szintû szociális otthonát hozunk létre. Remélem,
hogy ez sem terv marad, hanem meg is valósul. Nagyon szép
park tartozik hozzá, ahol a leendõ lakók sétálhatnak. 50 fõ befo-
gadására tervezzük ezt a szociális otthont. A konyhánk is 50 fõ-
vel többet tudna fõzni, ami javítana a gazdaságosságán.
H. L.: — Úgy tudom, hogy abból kistérségi konyha lesz.
T. Gy.: — Kistérségi konyhát szeretnénk a vajtai konyhából. Eb-
ben egyetértés van a környékbeli polgármesterekkel. Erre pá-
lyázunk. A faluban sikerült végre gyógyszertári fiókot nyitnunk,
amit megígértem az embereknek. Sokszor a kis eredmények-
nek is örülni kell.
H.L.: — Kívánjuk, hogy a szép tervek mind megvalósuljanak, és ez
a hátrányos helyzetû térség saját erejébõl képes legyen elõbbre jut-
ni!

Hargitai Lajos
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Titkolt rendkívüli ülés?
Rendkívüli ülést tart a sárbogárdi képvi-
selõ-testület éppen e sorok megjele-
nésének napján. Habár érdekes napiren-
di pontok kerülnek a képviselõk asz-
talára, furcsa mód a jegyzõ „elfelejtette”
megküldeni lapunknak a meghívót. Ho-
lott a nyílt ülések idõpontjáról, helyérõl
és témáiról köteles idõben tájékoztatni a
lakosságot a helyi hírcsatornákon ke-
resztül (és ez nem új keletû törvényi
elõírás). Véletlenül jutott csak tudo-
másunkra, hogy lesz ülés, és az önkor-
mányzattól is csak külön kérésre kaptuk
meg a napirendet, a lapzárta napján.

Hogy miket akartak eltitkolni a nyilvá-
nosság elõl?
Terítéken lesz a Köztársaság út 10. alatti
lakóházas ingatlan eladása, amit már
több alkalommal is meghirdettek értéke-
sítésre. Az elõterjesztésben az áll: „a pá-
lyáztatás eredménytelen volt, a lakosság
részérõl csak érdeklõdés szintjén mutat-
kozott igény”, ám a testület mintha vona-
kodott volna az eladástól (már két éve is
olyan hírek keringtek, hogy az egyik kép-
viselõ, Nedoba Károly tartogatja a roko-
nának, azért).
Mint arról korábbi lapszámainkból érte-
sülhettek, a szóban forgó ingatlant elõ-
ször egy fogyatékkal élõket foglalkoztató
cég szerette volna megvásárolni. A cég
végül nem írta alá az önkormányzat ré-
szérõl megküldött megállapodást. Az
okokat nem ismerjük.
2005 októberében a Csipike Egyesület je-
lezte a testületnek, hogy szívesen haszno-
sítaná az ingatlant a súlyosan és halmo-

zottan fogyatékos gyermekek fejlesztésé-
hez. Fölajánlották, hogy felújítják az épü-
letet, cserébe azt kérték, hogy a testület
támogassa õket kb. 500 ezer Ft-tal, ami
fedezné az épület fenntartásának éves
költségeit. A testület viszont 100 ezer Ft
éves bérleti díjat akart kérni az ingatlan
használatáért. A döntést ekkor elnapol-
ták.
2005 novemberében, második nekifutás-
ra sem született érdemi döntés a Csipike
Egyesület kérelmét illetõen. A testület az
elégtelen információkra hivatkozva vette
le napirendjérõl a kérdést, és javasolták
az egyesületnek, hogy a problémák meg-
oldása esetén újra keressék meg a testü-
letet.
2006 januárjában Schmidt Lóránd indít-
ványozta, hogy a testület tegye lehetõvé,
hogy az önkormányzat az ingatlan szociá-
lis feladat ellátásához, nem lakás céljára
is bérbe adható legyen.
Ez azonban nem történt meg, helyette
2007 januárjában ismét meghirdette a
testület a Köztársaság út 10-et.
Az ingatlanra most Horváth Dénes, Sár-
bogárd, Petõfi S. u. 1/b. szám alatti lakos
(Nedoba Károly rokona) tett ajánlatot
bruttó 5.800.000 Ft vételárért. Az érték-
becsléssel megállapított ár bruttó
6.732.000 Ft.
Kíváncsian várjuk, hogy ez esetben
mennyire lesz „készséges” a testület.
Vételi ajánlatot tett a Közév Kft. is há-
rom Árpád utcai ingatlanra (821/3,
0544/46, 0544/48 hrsz — irodaház, kivett
telephely, külterületi telephely) bruttó

20.550.000 Ft ellenében. Csak az elsõ két
ingatlan értékbecsléssel megállapított
vételára bruttó 29.174.730 Ft, a harma-
dikra vonatkozóan nem rendelkezik ér-
tékbecsléssel az önkormányzat. A Közév
Ferencz Kornél alpolgármester érde-
keltségi körébe tartozik.
A Szent Ouen és Csillag Lovagrendhez
kötõdõ Millers Ingatlanforgalmazó és
Beruházó Zrt. A 0545 hrsz-ú volt szovjet
laktanyára tett bruttó 25 millió Ft-os
ajánlatot. Irodákat, székhelyet szeretné-
nek a telek egy részén kialakítani. Az alá-
írást követõ 15 napon belül ennek 10%-át
fizetnék ki, majd fél év alatt, három
egyenlõ részletben rendeznék a fennma-
radó összeget. Ennek az ingatlannak az
értékbecsléssel megállapított bruttó ára:
29.708.600 Ft.
A terület egy részét, 5000 m2-t, Bereczk
Imre bérli (aki egyébként korábban már
többször is jelezte a területre vonatkozó
vásárlási szándékát). A bérleti szerzõdés
viszont azonnali hatállyal megszûnik el-
adás esetén.
Amint a Millers ajánlatáról tudomást
szerzett Bereczk Imre, ügyvédje révén
azon nyomban levélbe foglalta kifogásait,
és bruttó 100 ezer Ft-tal megfejelte a
Millers vételi ajánlatát. Az augusztus
28-án kelt és érkezett levél szerint a vétel-
árból már át is utalt 2.761.000 Ft-ot fogla-
lóként, a fennmaradó összeget pedig a
szerzõdéskötéstõl számított 60 napon
belül, egy összegben fizeti.
Mindenképpen érdekesnek ígérkezik ez
az ülés, már csak azért is, mert ennyire fû
alatt akarták lezavarni. Hogy miért akar-
ták titkolni? A hozzászólások és dönté-
sek révén úgyis kibújik a szög a zsákból!

Hargitai Kiss Virág

Önkormányzati „akadálymentesítés”
Kinek volt útjában

a mozgássérült köztisztviselõ?

Korábban a sárbogárdi önkormányzat bejáratát a mozgássérül-
tek részére akadálymentesítették. Szép felhajtórámpát építet-
tek, hogy azon a mozgássérültek akadálytalanul be tudjanak
jutni a hivatalba. No, persze nem nagylelkûségbõl tették, mert
pénzt is kaptak rá az államtól, meg kötelezõ is volt ezt megépíte-
ni. A közelmúltban történtek még inkább megkérdõjelezik a
mozgássérültek iránti önkormányzati jóindulatot. A jegyzõ
ugyanis augusztusban egy tíz éve ott dolgozó mozgássérült köz-
tisztviselõt penderített ki az utcára egyik napról a másikra. Hab
a tortán, hogy állítólag még végkielégítést se akar neki fizetni.
Mint megtudtuk, azzal az indokkal szabadult meg ettõl a dolgo-
zójától a jegyzõ, mert állítása szerint az illetõ teljesen munka-
képtelen. Tíz év után jött erre rá? Ha ez az állítása igaz lenne,
akkor hogy tudott ez a dolgozó tíz éven keresztül kifogástalanul
dolgozni, munkáját közmegelégedésre végezni a hivatalban?
Munkájával szemben tíz év alatt ugyanis semmilyen kifogást
nem támasztottak. Munkaköre betöltéséhez megfelelõ, magas

szintû képesítéssel rendelkezett, feladata végzésében mozgás-
sérülése nem akadályozta.
Ha a jegyzõ állítása mégis igaz lenne, és mindeddig nem vette
észre, hogy tíz év óta olyan köztisztviselõnek fizetnek ki munka-
bért a hivatalában, aki egészségi állapota miatt semmilyen mun-
kát nem tud végezni, akkor viszont a hivatalvezetõvel szemben
kellene eljárni tízévi folyamatos törvénysértés miatt.
Nagyon reméljük, hogy a munkaügyi perben nem a jegyzõnek
adnak majd igazat, és az önkormányzat köteles lesz kifizetni az
elbocsátott dolgozónak a végkielégítést. Még inkább reméljük,
ha bebizonyosodik, hogy valóban jogsértõ volt a hivatalvezetõ
részérõl a mozgássérült dolgozó elbocsátása, akkor visszahelye-
zik õt az állásába. Nagyon reméljük továbbá azt is, hogy ez eset-
ben egy mozgássérült társunk hátrányos megkülönböztetése
miatt eljárást indít az illetékes hatóság a felelõs személlyel
szemben.
Ha ez megtörténik, akkor feltehetõen ez is nekünk, az adózó
polgároknak fog sokba kerülni, mert Sárbogárd jelenlegi képvi-
selõ-testülete aligha merít bátorságot, hogy a tényleges károko-
zót vonja majd felelõsségre.

Hargitai Lajos
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Kultúrházavató
Hétvégén óriási érdeklõdés
mellett felavatták a felújított
alapi kultúrházat. Ez a felújítás
egy teljes átalakítást is jelent. Új
terek jöttek létre, és a pincétõl
a padlásig minden más lett.

Méhes Lajosné polgármester asszony
visszaemlékezett köszöntõjében arra,
hogy valaha a régi malom épületét Alap
község lakossága közös erõvel alakította
át mûvelõdési házzá. A megyei lap akkori
száma méltán idézte, hogy Alapon ez-
után ebben az épületben a kultúra búzá-
ját õrlik majd. Évtizedekig jól szolgált ez
az épület teret adva a mozinak, a számta-
lan közösségi alkalomnak, népmûvészeti
rendezvénynek, ahol a helyi együttesek
mutathatták be a híres alapi táncokat,

énekelhették a népdalkörösök az alapi
népdalokat, tartották a falukarácsonyo-
kat, bálokat stb.
A megújított épület a mai megváltozott
igényeknek ad majd új tereket.
A kis óvodások által tartott nemzetiszín
szalagot dr. Virág Rudolf, az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztéri-
um szakállamtitkára és Szabados Tamás,
a Regionális Fejlesztési Tanács társelnö-
ke vágták át. A megújult nagyteremben
elhangzott köszöntõkben Méhes Lajosné
polgármester név szerint mondott köszö-
netet mindenkinek, aki hozzájárult a kul-
túrház felújításához és az avatóünnep
megszervezéséhez. Itt dr. Virág Rudolf
és Szabados Tamás egyaránt elismerõen
szóltak a település áldozatvállalásáról,
amiben jelentõs része volt annak, hogy si-
keres pályázatokkal tudtak támogatást

szerezni az építéshez. A kivitelezés a Fo-
dor—Molnár Kft. gondos szakmunkáját
dicséri. Az új épületet megáldotta Mé-
száros János katolikus plébános, haszná-
lóira pedig áldást mondott Szabó Julian-
na református lelkipásztor. Az avatóün-

Folytatás a következõ oldalon�
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nep mûsorral folytatódott, amelyben be-
mutatkoztak a helyi és környékbeli mû-
vészeti közösségek.
A közös faluebéd után a kultúrház udva-
rán mûsorral szórakoztatták a vendége-
ket. Ezen felléptek a helyi együttesek, a
Margaréta Nyugdíjasklub, az alapi Me-
zõföld Táncegyüttes és pávakör, valamint
meghívott vendégek és mûvészek is. Az
esti utcabál közben tûzijátékban gyö-
nyörködhettek a vendégek.
A polgármester asszonnyal interjút készí-
tettem az ebéd utáni nyugalmasabb pilla-
natokban.
Hargitai Lajos: — Polgármester asszony!
Ez a nap az alapiak és az Ön számára is so-
káig emlékezetes lesz?
Méhes Lajosné: — Nagy esemény szá-
munkra, hogy újjá tudtuk varázsolni ezt
az épületet, és bízom abban, hogy a falu
lakói, idõsebbek, fiatalok, mind együtt
olyan élettel tudjuk megtölteni, ami a he-
lyi kulturális értékeinket, hagyományain-
kat segít átörökíteni.
H. L.: — Ez a beruházás anyagilag is nagy
megterhelést jelentett a falunak. Hogy sike-
rült végigvinni?
M. L.-né: — A választások elõtti képvise-
lõ-testület többször próbálkozott pályá-
zatok benyújtásával. Végül 30 millió Ft-
ot nyertünk egy TRFC-pályázaton a mû-
velõdési ház felújítására. Az akkori pol-
gármester, Horváth József és a képvise-
lõ-testület nagy gondban volt, hogy a 30
millió Ft-ot elfogadjuk-e, mert 67 millió-
ra adtuk be a pályázatot. Nem volt köny-
nyû a döntést meghozni, hogy önerõbõl
vállaljuk a különbözetet. Igaz, hogy hitel-
lel oldjuk meg az önerõt, de úgy gondo-
lom, megérte, mert ez a mûvelõdési ház a
falué. Öröm látni egy ilyen kultúrházban
a pezsgõ közösségi életet, ami remélem,
késõbb is megmarad.
H. L.: — Mert a kultúra segíthet ebben a kis
faluban a lakosság megtartásában.
M. L.-né: — Nagyon fontos a megtartó
erõhöz a helyi közösségek mûködése.
Ehhez persze meg kell újulnia nemcsak
az épületnek, hanem a tartalomnak is. A
hagyományõrzõ közösségek mellett tere
lesz itt a teleháznak, gyermekeknek ját-
szóháznak, különbözõ foglalkozásoknak.
Szeretnénk alkalmazni egy mûvelõdés-
szervezõ szakembert, aki segít abban,
hogy ez a ház igazán alkalmassá váljon
erre a sokféle feladatra.
H. L.: — A választások óta jelentõs fejlõdés
volt itt a település életében, több pályázatot
is nyertek, illetve vannak más tervek is a
jövõre nézve.
M. L.-né: — Nagyon sok pályázatot nyúj-
tottunk be. 10 milliót nyertünk az önhibá-
ján kívül hátrányos helyzetû települések
mûködéséhez. A mûvelõdési ház beren-
dezésére több mint 1,5 millió Ft-ot nyer-
tünk. Ezen belül a polgárõrségnek több
százezer forintot tudtunk pályázni, több
számítógépet nyert a község. Van több
folyamatban lévõ pályázatunk is.

H. L.: — Az iskola bõvítése is várható?
M. L.-né: — Szeptemberben jelennek
meg az infrastruktúra fejlesztésére kiírt
pályázatok intézmények, óvodák, iskolák
részére. Természetesen szeretnénk részt
venni ezeken a pályázatokon. Az iskolá-
nál tornatermet tervezünk építeni.

Megkérdeztem
dr. Virág Rudolf szakállamtitkárt

H. L.: — Államtitkár úr! Az üdvözlõbe-
szédében mondta, hogy a településeknek
olyan támogatási, pályázati lehetõség áll
majd a rendelkezésére a következõ évek-
ben, mint amennyi az eddigi összes költ-
ségvetés volt.
Dr. Virág Rudolf: — Az Új Magyarország
Fejlesztési Terv — ez a második nemzeti
fejlesztési terv — 2007—2013-ig egy
olyan fejlesztési forrást jelent az EU tá-
mogatásával, ami összességében kitesz
egy évi költségvetési fõösszeget. Ez óriási
fejlesztési lehetõséget jelent az ország-
nak. Ez az avatás számomra bizonyság ar-
ra, hogyha van helyi kezdeményezõkész-
ség, akkor rendkívül komoly lehetõségek
lesznek az erre pályázó önkormányzat-
oknak és a helyi vállalkozásoknak is.
H. L.: — Ez nem csak álom, hanem va-
lóság lesz?
Dr. V. R.: — Ez egészen biztos. De raj-
tunk múlik, hogy valósággá válik-e, ha
olyan jó pályázók leszünk, mint amilye-
nek az alapiak voltak. Ami itt történt, azt
mutatja, hogy van képesség bennünk,
hogy éljünk az adott lehetõséggel, meg
vannak emberek, és ha egy önkormány-
zat össze tudja ezt a csapatot állítani, ak-
kor megvan az eredmény is.
H. L.: — Milyen pályázatokat részesítenek
elõnyben?
Dr. V. R.: — Egyrészt nagyon fontos,
hogy olyan fejlesztések történjenek, ame-

lyek önfenntartóak, és ez a gazdasági inf-
rastrukturális jellegû fejlesztésekre külö-
nösen áll. A másik fontos dolog, hogy ér-
demes egymásra támaszkodni, mert több
település közös összefogással beadott
pályázatának a támogatottsága nagyobb
lesz.
H. L.: — Mi az, ami elsõbbséget élvez?
Dr. V. R.: — Az Új Magyarország Fejlesz-
tési Tervben nehezen tudnék olyan alap-
vetõ területet mondani, ami ne férne bele
fejlesztésként. Az utak, kerékpárutak és
más infrastrukturális fejlesztéseknél sok-
kal szélesebb a kör, hiszen azok a gazda-
sági tevékenységet támogató fejlesztések
is megjelennek benne, amelyek a helyi
vállalkozásokhoz kapcsolhatók. A terü-
letfejlesztés alapvetõ funkciója, hogy fel-
zárkóztasson elmaradottabb települése-
ket.
H. L.: — Ez a mostani avatás jelkép is a
jövõre nézve?
Dr. V. R.: — Az is jelkép, amire a polgár-
mester asszony utalt beszédében, hogy
ezt egy malomból építették át annak ide-
jén. Itt most a kultúra közösségi malma
õröl majd, amibõl — biztos vagyok benne
— egy erõsebb közösség fog kijönni.

Hargitai Lajos

Folytatás az elõzõ oldalról�
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Zárszó, köszönetnyilvánítás
Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az elõzõ képviselõ-testület tagjainak és
Horváth József volt polgármesternek, akik elkezdték az alapi kultúrház felújítását,
és a jelenlegi képviselõ-testületnek, akik befejezték a beruházást.
Köszönetet szeretnék mondani Szabó Gábornak, a megyei közgyûlés volt elnökének,
hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz a mûvelõdési ház felújítá-
sára benyújtott pályázatunkat támogatta. Köszönetet szeretnék mondani Szabados
Tamásnak, a Regionális Fejlesztési Tanács társelnökének, hogy az Oktatási és Kul-
turális Minisztériumhoz a mûvelõdési ház belsõ berendezéseinek, bútorzatának be-
szerzésére benyújtott pályázatunkat támogatta, sikeres elbírálásában segítséget
nyújtott, így 1,5 millió Ft áll majd rendelkezésre.
Köszönetet szeretnék mondani a kivitelezõ Fodor és Molnár Kft. ügyvezetõ igazgató-
jának, hogy ilyen gyönyörûvé varázsolták épületünket 8 hónap alatt.
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal és mun-
kájukkal segítették a rendezvény létrejöttét:

az alapi Arany János Mezõgazdasági Szö-
vetkezetnek; Varjas György vállalkozónak;
Takács Józsefnek; Fehérvári Istvánnak;
Fehérvári Norbertnek; Fekti Jenõnek; Tur-
zai Istvánnak; Ulicza Pálnak; a Sárréti
Egyetértés Vadásztársaságnak (akik a falu-
ebéd alapanyagát biztosították); a legjobb
szakácsoknak: Szemler Jánosnak, Juhász
Lászlónak, Kiss Imrének, Kiss Imrénének,
Köõ Imrének és Köõ Imrénének, Zsig-
mond Györgynének; a Bóbita Óvoda dol-
gozóinak: Pekarek Istvánnénak, Szemler
Gézánénak, Vargyas Györgynének, Zup-
pon Andreának, Barabás Józsefnének, Gá-
bor Istvánnénak, Aranyos Gézánénak, Fe-
hérvári Istvánnénak, Kaszás Károlynénak,
Kaszásné Farkas Ildikónak, Csõsz Károly-
nénak, Kugelman Zoltánnénak, Dániel
Lászlónénak, Borosné Szántó Juditnak; az
Arany László Általános Iskola pedagógu-
sainak: Kaszás Istvánnénak, Kaszás Anitá-
nak, Bauerné Kaszás Veronikának, Far-
kasné Guth Gabriellának, Kissné Bertók
Anitának; az önkormányzat dolgozóinak:
Katona Attilánénak, Csögörné Csõsz Évá-
nak, Márkusné Törõ Magdolnának, Vá-
mosi Ferencnének, Zsigmond Attilánénak,
Kisariné Lukács Györgyinek; Halasi Vero-
nikának és a házi szociális gondozóknak:
Pribék Jánosnénak, ifj. Rabóczki József-
nének, Koska Máriának, Kaszásné Tóth
Erikának; a közhasznú munkásoknak és
vetetõjüknek, Lajtos Lászlónak, Sommer
Zsoltnénak, Salamon Sándornénak, Hoj-
dók Sándornak, Erlich Istvánnak, Sala-

mon Csabának, Mohai Csabának, Pribék-
né Szikszai Hajnalkának, Czaffer Jánosné-
nak, Plank Istvánnak, Horváth Istvánné-
nak, Dánielné Bodoki Jolánnak, Varjas
Károlynak, Lakatos Sándornak, Kozma
Mihálynak, Katona Józsefnének, Somogyi
Ferencnének, Farkas Péter Pálnénak, Oro-
va Juliannának; a közmunkásoknak: An-
tal Tibornénak, Szabolcsi Lászlónak, Csá-
kányi Istvánnak, Magyar Évának, Szalainé
Lakatos Renátának; a közcélú munkás-
nak, Bertók Ferencnének; Kovács Mihály
vállalkozónak; id. Strasszer Bálintnak;
Peszt Tibornak; a sportkör elnökének,
Fekti Józsefnek; Halasi Lajosnak; Alpek
János vállalkozónak; Kiss Jánosnak; Sza-
bó Jánosnak; az AQAPLUS Kft.-nek; Ma-
tyej Pálnak, az M+P Kft. ügyvezetõ igazga-
tójának; Barta Györgynek (Suzuki Barta
Kft., Sárbogárd); Idei Józsefné vállalkozó-
nak; Varga Jenõnek, a BARNES-BAU Kft.
ügyvezetõjének; Kovács Attilának, az
Aranyponty Zrt.-nek, Rétimajor, Tóth Ist-
vánné vállalkozónak; Bertók Ferenc vide-
ósnak; Horváth Józsefnek Sárbogárdon;
dr. Belláné Apostol Máriának, az ÁNTSZ
képviseletében; a képviselõ-testület tagjai-
nak: Szopori Györgynek, Erõs Istvánnak,
Erõs Gábornak, Bölcskei Jenõnének, Sala-
mon Lajosnak, Szabó Jánosnak, Horváth
Józsefnek, Alpek Jánosnak, Zuppon And-
reának; Farkasházi Henriettának; Farkas-
házi Istvánnénak; Lakatos Gyulának; So-
mogyi Györgynének; Kanyóné Somogyi
Tündének; Bernáth Gábornak; id. Sáfrán

Józsefnek; ifj Sáfrán Józsefnek; ifj Csõsz
Károlynak; Huszár Károlynak; a Szatócs
Bt.-nek: Szemler Gézának, Aranyos Fe-
rencnek, Ratalits Zoltánnénak; Novák
Edithnek, Cece község polgármesterének,
Varga Gábornak; a mezõfalvi foltvarrók-
nak; a nagyhörcsöki csuhésoknak; a Fejér
Megyei Önkormányzat Alapi Szociális In-
tézmény dolgozóinak és gondozottjainak;
az Alapi Margaréta Nyugdíjasklub vezetõ-
jének, Matyej Pálnénak és a tagoknak:
Alpek Jánosnénak, Bernáth Imrénének,
Kaszás Andrásnénak, Kara Editnek, Kiss
Jánosnénak, Patkós Sándornénak, Retter
Mihálynénak, Rompos Mihálynénak, So-
mogyi Imrénének, Strasszer Ferencnének,
R. Tóth Jánosnénak, Tóth Józsefnének; az
Alapi Mezõföld Tánccsoport tagjainak és
vezetõjének, Iker Józsefnének, Köõ Gábor-
nak, Rompos Józsefnek, Rompos Zsuzsan-
nának, ifj. Zsigmond Györgynek, Zsig-
mond Dórának, Ertvein Andreának, Ert-
vein Brigittának, Takács Szilviának, Ta-
kács Adriennek, Katona Anettnek, Katona
Fanninak, Rohár Alexandrának; a Megyei
Mûvelõdési Központ szervezésében a Nem-
zeti Kulturális Alap Támogatásáért; az
Alapi Pávakör tagjainak: Köõ Imrénének,
Somogyi Imrénének, Major Boglárkának,
Toldi Ferencnének, Móricz Juliannának,
Imre Angélának, Rompos Józsefnének; kö-
szönet a virágokért: Toldi Ferencnének,
Lengyel Istvánnénak, Kéri Mihálynénak,
Hajdók Istvánnénak, Matyej Pálnénak,
Körmendiné Gráczer Krisztinának, Varga
Andrásnénak, Somogyi Ferencnének, Fek-
ti Józsefnének, Peszt Editnek, Kissné Ber-
tók Anitának, dr. Szabadkai Józsefnének;
és továbbá köszönet: Ács Annamáriának;
Varjas Zsoltnak; Csiszér Miklósnak; Fekti
Miklósnak,; Suplicz Adriennek; Szilágyi
Bélának; Mocsár Eleonórának, Sáregres
polgármesterének; azoknak, akik a hely-
színt biztosították: az Alapi Polgárõrség ve-
zetõjének, Szopori Györgynek, tagjainak:
Enczi Józsefnek, Encziné Végh Juditnak,
Szalai Csabának, Szalainé Takács Kriszti-
nának, Szántó Tamásnak, Lakatos Sán-
dornak, Takács Györgynek, Ertvein Imré-
nek, Retter Mihálynak, id. Rabóczki József-
nek, Alpek Jánosnak, Vájer Andrásnak,
Koska Imrének, Suplicz Istvánnak (Árpád
u.), Bertók Ferencnek (Hunyadi u.), Balog
Sándornak, Tolnai Istvánnak, Székely Mi-
hálynak, Idei Lajosnak, Salamon Csabá-
nak, Idei Istvánnak, Retter Istvánnak,
Márkus Józsefnek, Fekti Józsefnek, Rom-
pos Mihálynak, a Légió 2000 Security Kft.
munkatársainak.

Továbbá köszönet mindenkinek, akik a
fenti felsorolásból kimaradtak, s akár-
csak jelenlétükkel is hozzájárultak ah-
hoz, hogy ez a nap emlékezetes maradjon
a község életében.

Méhes Lajosné, Alap község polgármestere

KARATE

tanfolyam
indul Sárbogárdon

kezdõk és haladók részére

2007. szeptember 10-tõl, 18 órától

a Mészöly Géza Általános Iskola
tornatermében.

Jelentkezni lehet a helyszínen
és telefonon: 06 (20) 927 0985.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

AKCIÓ
AUGUSZTUS 31-TÕL!

ARIEL 2 kg 1.480 Ft
BONUX 2 kg 850 Ft
ULTRA VIOLA 4,5 kg 1.100 Ft
CSALÁN sampon 150 Ft
NIVEA balzsam festett hajra 400 Ft
SCHAUMA sampon 350 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.
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Sáregres hazavár!
Hétvégén rendezték a sáregresi búcsút, amely egyúttal a faluból
elszármazottak találkozója is. A falu két végén transzparens
hirdette: „Sáregres hazavár!” A sportpályán vasárnap hatalmas
tömeg volt. A fõút két oldalán végig árusok tömege kínálta por-
tékáját, körhinta, céllövölde, vidámparki szórakoztató eszkö-
zök csalogatták szóval, zenével az érdeklõdõket. A szabadtéri
színpadon pedig vidám zenés mûsornak tapsolhattak a vendé-
gek.

Hargitai Lajos

Amikor az asztmás gyermek
szénanáthás is…

A levegõben lévõ pollenek magas koncentrációja miatt a hörgõk krónikus
gyulladásában szenvedõ asztmások több mint kétharmadánál a szénanátha
tünetei is jelentkeznek. Ugyanakkor a szénanáthából is kialakulhat asztma.
Mára azonban a gyermekkori asztma és a szénanátha már egyszerre, egy-
szerûen kezelhetõ.
Dr. Bánfi Andrea gyermek-tüdõgyógyász:
— Az asztma és az allergiás nátha gyakran együtt jár. Az asztma a hörgõk-
ben létrejövõ, krónikus gyulladásos folyamat, mely a hörgõk idõszakos
összehúzódását, sûrû váladék-termelõdést, a nyálkahártya duzzanatát je-
lenti. Az allergiás nátha, vagy szénanátha tüneteit pedig a felsõ légutakban
zajló gyulladásos folyamat hozza létre — eldugul, folyik, viszket az orr, emi-
att az éjszakai alvás is nehezített lehet. Az asztmások mintegy 80%-ának
szénanáthája is van, amely (ha nem kezeljük) rontja az asztmás tüneteket és
viszont. Ez azért van, mert a légutak egységesek, így az orrban és az alsó
légutakban zajló gyulladásos folyamatok egymással szoros kapcsolatban
vannak, egyrészt idegi reflexek, másrészt a véráram útján.

Miben korlátozhatják a gyermekeket ezek a panaszok?
Az asztmás gyermek, különösen, ha allergiás náthától is szenved, nem tud
együtt játszani a barátaival a szabadban, nem tud táborozni osztálytársaival,
nem tud focizni, biciklizni az egyre erõsödõ asztmás és allergiás tünetei mi-
att. Éjszaka gyakran felébred, nappal nem tud koncentrálni, romlik a teljesít-
ménye az iskolában.

Mit tehet ilyenkor egy gyermek-tüdõgyógyász?
A diagnózis felállítása után a gyerekkori asztmát és a hozzá társuló, a tünete-
ket rontó allergiás náthát együtt kell gyógyítani. Azokat a gyógyszereket kell
elõnyben részesíteni, amelyek egyszerre hatnak mindkettõre és a legkevés-
bé terhelik meg a gyermek szervezetét, mivel éveken át tartó kezelésrõl van
szó. Ilyen terápiás lehetõség Magyarországon is hozzáférhetõ.
A szülõk ne nyugodjanak bele, ha gyermekük sportolás, játék után köhög, zi-
hál, nem kap levegõt, folyik az orra, szeme, nem tud aludni és kimerült. Fel-
tétlenül jelezzék ezeket a panaszokat a háziorvosuknak, kérjenek tõle gyer-
mek-tüdõgyógyászati beutalót. A gyermek-tüdõgyógyásztól pedig kérhetik
a tüdõ és az orr egyszerre történõ kezelését. A megfelelõ terápia segítségé-
vel az asztmás és egyben szénanáthás gyermekek is élhetnek teljes életet.

Sáregresi szemét-ügy
Paródiába illõ történet az alábbi.
Sáregres megválasztott képviselõ-testülete választási program-
jában vállalta, hogy 2007. évre a szemétszállítási díjat a 70 év fe-
lettiek számára ingyenessé teszi, és azt az önkormányzat a
Vertikál Rt.-nek egy összegben kifizeti. A Vertikál Rt. 2007.
március 10-én tévesen számlát állított ki a lakosság részére,
majd amikor a tévedést észrevette, a sáregresi postahivatalnak
hivatalos levélben jelezte azt, és kérte a levelek visszatartását.
Egyúttal kérte, hogy a postán lévõ számlaleveleket adják be a
polgármesteri hivatalba, ahonnan azt majd visszajuttatják ne-
kik. A tévesen feladott levelek pár nap múlva visszakerültek a
feladóhoz.
Nem tetszett ez az intézkedés néhány sáregresi polgárnak, akik
azt szerették volna, ha megkapták volna azok az idõs, 70 év fe-
letti sáregresiek a tévesen kipostázott számlaleveleket. Hadd
kapjanak szegény öregek a szívükhöz, hogy az önkormányzat
ígérete ellenére mégis fizetniük kell. Ezért ez a néhány ember
följelentette a sáregresi postahivatalt a Magyar Postánál annak
ellenére, hogy elõzetesen már meggyõzõdhettek arról, hogy a
visszatartott levelek tévesen lettek föladva.
A följelentést a posta kivizsgálta, és semmilyen jogsértést nem
talált, hiszen a feladó írásban maga vonta vissza a saját tévesen
kiküldött leveleit, és azokat rendben vissza is juttatták a feladó-
nak.
A följelentést a feljelentõk neveivel, valamint a posta kivizsgá-
lásáról szóló nyilatkozatot most felnagyítva közszemlére bocsá-
tották a sáregresi postahivatal ablakában.
Ez talán észre téríti mindazokat, akik egy évvel a választások
után se tudnak még mindig belenyugodni abba, hogy mást vá-
lasztott a többség polgármesternek, és mások lettek a választás
eredményeként a képviselõk is.

— H —
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Sárbogárd város polgármesteri hivatala

állást hirdet igazgatási elõadói
munkakör betöltésére

Feltételek: a.) képesítési elõírás a
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú
melléklete I/1 pontjában meghatáro-
zott jogász szakképzettség; fõiskolai
szintû igazgatásszervezõ vagy rendvé-
delmi felsõoktatásban szerzett szakkép-
zettség; b.) büntetlen elõélet; c.) ma-
gyar állampolgárság; d.) számítógépes
felhasználói ismeretek; e.) közigazgatá-
si alapvizsga és közigazgatási gyakorlat
elõnyt jelent.
A feltételekhez csatolni kell: az eddigi
szakmai tevékenységet ismertetõ pályá-
zatot; részletes önéletrajzot; iskolai
végzettséget igazoló bizonyítvány/dip-
loma másolatát; 3 hónapnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítványt.

Foglalkoztatás, bérezés: a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló törvény szerint, 3
hónap próbaidõ kikötésével; illetmény
a köztisztviselõk jogállásáról szóló tv.
szerint és a helyi rendeletben megálla-
pított juttatások.
A jelentkezések benyújtásának határ-
ideje: 2007. szeptember 10.
A jelentkezések elbírálásának határ-
ideje: 2007. szeptember 15.
Az álláshely az elbírálást követõen
azonnal betölthetõ.
A jelentkezéseket dr. Krupa Rozália
jegyzõ részére kell benyújtani. Cím:
Sárbogárd, Hõsök tere 2.

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város

Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2007. augusztus 30-án
(csütörtökön),

14 órakor

rendkívüli ülést tart.
Az ülés helye: Sárbogárd város polgár-
mesteri hivatalának díszterme, Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. ÁMK Sárbogárd, Köztársaság út
171-173. pedagógiai, nevelési és mû-
velõdési programjának jóváhagyása.
2. Önkormányzati ingatlanok értéke-
sítésre történõ kijelölése.
3. A 21/2006. (III. 26.) Ktr. számú ren-
delet módosítása.
4. A 18/2004. (IV. 9.) Ktr. számú ren-
delet módosítása.
5. Vételi ajánlat a Sárbogárd, Köztár-
saság út 10. szám alatti lakóházas in-
gatlanra.
6. Vételi ajánlat a sárbogárdi 821/3
hrsz-ú, 0544/46 hrsz-ú és a 0544/48
hrsz-ú ingatlanokra.
7. Vételi ajánlat a sárbogárdi 0545
hrsz-ú ingatlanra.

Juhász János polgármester

Felhívás

2007. szeptember 1-jétõl a szociális ét-
kezés lemondása, vagy rendelése az
Egyesített Szociális Intézmény ellá-
tottjai részére a következõképpen tör-
ténhet: telefonon Csurgó Zsuzsanna
vezetõ gondozónál a 06 (25)
460 036-os számon, vagy személyesen
a Sárbogárd, Tompa M. u. 7. szám
alatt, hétfõtõl péntekig, 8—15 óráig.

Szakács Benõné ESZI-igazgató

Sárbogárd város polgármesteri hivatala

állást hirdet gazdasági osztályvezetõ
munkakör betöltésére

Feltételek: a.) képesítési elõírás a
9/1995.(II. 3.) Korm. rendelet szerint:
jogász szakképzettség; egyetemi, vagy
fõiskolai szintû közgazdasági felsõokta-
tásban szerzett szakképzettség; egyete-
mi, vagy fõiskolai szintû katonai felsõ-
oktatási intézményben (jogelõd intéz-
ményében) gazdálkodási (gazdasági)
szakon szerzett szakképzettség; egyete-
mi szintû mûszaki felsõoktatásban szer-
zett szakképzettség; egyetemi, vagy fõ-
iskolai szintû végzettség és pénzügyi,
számviteli, számítástechnikai felsõfokú
szakképesítés; fõiskolai szintû állam-
igazgatási és szociális igazgatási szak-
képzettség és felsõfokú pénzügyi, szám-
viteli szakügyintézõi szakképesítés; b.)
büntetlen elõélet; c.) magyar állampol-
gárság; d.) 5 éves szakmai gyakorlat; e.)
vezetõi gyakorlat elõnyt jelent; f.) szá-
mítógépes felhasználói szintû ismere-

tek; g.) közigazgatási szakvizsga, illetve
költségvetési számviteli területen szer-
zett gyakorlat elõnyt jelent.
A jelentkezéshez csatolni kell: a pályá-
zatot, amelyben az eddigi szakmai tevé-
kenységet részletesen ismertetni kell;
részletes önéletrajzot; iskolai végzettsé-
get igazoló diploma másolatát; 3 hónap-
nál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló törvény és a helyi rendelet szerint.
A jelentkezés benyújtásának határide-
je: 2007. szeptember 10.
A jelentkezés elbírálásának határideje:
2007. szeptember 15.
Az állás az elbírálást követõen azonnal
betölthetõ.
A jelentkezéseket dr. Krupa Rozália
jegyzõ részére kell benyújtani. Cím:
Sárbogárd, Hõsök tere 2.

FELHÍVÁS

A IV. számú konyha kiszervezésével a
konyhán történõ adagolás annak át-
költözésekor megszûnik, melynek idõ-
pontja várhatóan 3 hét múlva lesz A
fenti idõponttól, kérem, nyilatkozzon
arról, hogy az ebédet a Mészöly Géza
Általános Iskola konyhájából kívánja
személyesen elvinni, vagy pedig kiszál-
lítással kéri az ebédet.

Szakács Benõné ESZI-igazgató

Eltérõ tankönyvárak
Egy sárszentágotai szülõ kérdezte, mi-
ért van az, hogy az ágotai iskolában dup-
la annyiba kerülnek a tankönyvek, mint
Székesfehérváron vagy a környékbeli
településeken.
Ezzel kapcsolatban Gerse Ferencet, az
iskola igazgatóját kérdeztem meg, aki
így nyilatkozott:
„Tankönyveink átlagára13.757 Ft. Peda-
gógusaink a tankönyveket szakmai szín-
vonaluk, tartósságuk, esztétikájuk alap-
ján választják ki; az egyes tankönyvek egy-

másra épülnek, az évek óta bevált kiadók
termékeit részesítjük elõnyben. Azokban
az osztályokban, ahol két évfolyamra szól
a tankönyv, drágább a csomag. A rászoru-
lóknak tízezer forint támogatást nyújt az
állam. Intézményünkben lehetõség van
tartós tankönyvek és könyvtári tanköny-
vek igénybevételére. A szülõket 2007 má-
jusában tájékoztattuk a tankönyvellátás
rendjérõl.”

Hargitai Kiss Virág
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A pletykából akasztott ember esete
Sárbogárd mellett, egy kis faluban la-
kunk, és nem mindennapi eset történt
meg velünk.
Július 30-án, délelõtt telefonon hívott
egyik közeli ismerõsünk, és azt kérdezte:
igaz-e, hogy a férjem felakasztotta magát,
mert egy hete ezt beszélik a faluban. Egy
pillanatig szólni se tudtam a meglepetés-
tõl. Döbbenten csak annyit tudtam mon-
dani: „Micsoda? A munkahelyérõl egy
napot se hiányzott!” A férjem éppen nem
volt otthon, dolgozott. Felhívtam a mun-
kahelyén, és elmondtam neki, hogy mi-
lyen pletykát terjesztenek róla. Õ erre
döbbenten annyit mondott, hogy ezek
nem normálisak.
Nem is foglalkoztunk a dologgal. Néhány
nap elteltével azonban egyre többen kér-
dezgették tõlem, igaz-e, hogy a férjem
felakasztotta magát. Ekkor már ponto-
sabb részletekrõl is beszéltek, hogy a
szomszéd fiú jött át, és õ vágta le a kötél-
rõl, utána meg, amikor a férjem feléledt,
elment dolgozni.
Néhány nap alatt már az egész falu száján
voltunk. Már a gyerekünket is ezzel csú-
folták a sportpályán. Nem tudtuk, hon-
nan ered ez a pletyka. Aztán egyre több
jel mutatott arra, hogy a tette miatt a csa-
ládból kitagadott rokon terjeszti ezt a tel-
jesen alaptalan rágalmat. Mint megtud-
tam, õ járta szorgalmasan a szomszédo-
kat, majd a pékségben is teli szájjal mesél-
te mindenkinek a számára „jó” hírt. Az
orvosi rendelõ várójában is mesélte. Ott
tartózkodott éppen egy ilyen ügyekben
eljárni köteles hatósági személy anyja,
aki ezt a hírt még inkább megerõsítette.

Még a saját mocskos fantáziájukból ben-
nünket lejárató történetet is kitaláltak
hozzá, és a pletykát már ezzel a történet-
tel együtt terjesztették tovább.
Még a keresztanyám is felült a híreszte-
lésnek, ami nem csoda, hiszen neki — el-
mondása szerint — az a hatósági személy
mesélte el a presszóban, akinek az anyja
lelkes terjesztõje volt ennek az aljas
pletykának. Keresztanyámtól kérdez-
tem, miért ül fel ilyen valószínûtlen törté-
netnek, hiszen tudja jól, hogy mi jól
élünk. Vele is jó viszonyban vagyunk, így
tõlem sokkal inkább megtudhatta volna
az igazságot. Erre õ azt válaszolta, hogy
egy hatósági személytõl hallotta, és egy
hatósági személy nem hazudik. A nevét is
mondta az illetõnek.
A szomszédunk, akinek a fia a pletyka
szerint állítólag levágta a férjemet a kö-
télrõl, néhány nap múlva járt a presszó-
ban. Keresztanyám megkérdezte tõle, mi
az igazság, mert õ úgy hallotta, hogy az õ
fia vágta le a férjemet a kötélrõl. A szom-
széd mondta, hogy ez nem igaz, nem járt
se a fia, se õ nálunk. A téglából épült kerí-
tésen át se lehet látni hozzánk. Egyéb-
ként is, õ csak azt látta, hogy a férjem
minden nap elmegy dolgozni. Kereszt-
anyám ekkor jött rá, hogy õ is áldozata
lett a pletykának.
Felhívtam telefonon a „hatósági sze-
mélyt”. Kértem, hogy tisztázzuk a dolgot.
Este meg is jött a lakásunkra, de letagad-
ta, hogy õ terjesztette a pletykát. Ekkor
kértem, hogy menjünk el a presszóba tisz-
tázni az ügyet. Akkor már keresztanyám
se merte állítani a „hatósági személy” je-

lenlétében, hogy a pletykát tõle hallotta,
hanem azt mondta nekem, hogy félreér-
tettem valamit. Pedig korábban három
személy elõtt is bizonygatta, hogy azért
igaz a pletyka, mert a „hatósági személy”
szájából hallotta.
Tanácsot kértünk egy ügyvédtõl, mit te-
hetnénk, hogy a család jó hírneve helyre-
álljon. Az ügyvéd azt mondta, ha nincse-
nek tanúk a rágalmazásra, nincs mit ten-
ni, mert mindenki mindent úgyis letagad.
Ekkor gondoltuk azt, hogy név nélkül, ta-
nulságként közzé tesszük a történetet,
hogy mindenki lássa: egy rosszindulatú
rágalmazó miatt milyen kálváriát kell jár-
nia hetekig egy családnak. Az ilyen go-
nosz pletykákkal családokat lehet tönk-
retenni és megszégyeníteni. Velünk nem
járt sikerrel a pletykát elindító személy,
nem sikerült tönkretenni a családunkat.
Mélységesen elítéljük azokat, akik ezt a
hamis hírt rólunk terjesztették. Ugyanak-
kor köszönjük mindazoknak, akik nem
ültek fel a pletykának és mellénk álltak.
Ismernek bennünket és a férjemet, tud-
ják róla, hogy ilyet õ soha nem tenne.
Leginkább az a „hatósági személy” gon-
dolkodjon el a tettén, aki igazként meg-
erõsítette a pletykát, és ezzel sokakat
megtévesztett. Az õ felelõssége sokkal
nagyobb, mert a szavának súlya van. Tõle
egy bocsánatkérésnél többet várunk!
Reméljük, ezt az írást olvasva sokan el-
gondolkodnak, akik pedig aktívan részt
vettek a pletyka terjesztésében, elszé-
gyellik magukat.

Név és cím a szerkesztõségben

Magabiztos hazai gyõzelem
Cece—Zichyújfalu 3-1 (1-0)

Cece: Kimiti Z., Hegedûs J., Pintér, Király, Kimiti L., (Kovács),
Klazer, (Szûcs), Hegedûs Gy., Salamon, Németh, (Barta),
Szikszai, Juhász.
Zichyújfalu: Kovács G., Horváth F., Bondor, Debreceni, Her-
ceg, (Kulacs), Horváth G., Németh P., Mogyorósi, Káplár, Né-
meth Z., (Kolonics), Kovács J.
Az újonc vendégcsapat hazai gyõzelemmel, míg a hazaiak érté-
kes idegenbeli pontszerzéssel rajtoltak a bajnokságban. Így jó
mérkõzésre számíthatott mindkét szurkolótábor. Hazai roha-
mokkal indult a mérkõzés. Már az elsõ percben Juhász szerez-
hetett volna vezetést, 12 m-rõl leadott lövése azonban a kapu
mellé szállt. A 4. percben Salamon szögletét Juhász fejelte a há-
lóba, 1-0. 7. perc: Salamon 18 m-es szabadrúgása szállt kapu fö-
lé. Az elsõ vendégtámadást a 15. percben láthattuk, Káplár lö-
vése a kapu fölött hagyja el a játékteret. 21. perc: Mogyorósi lö-
vését védte Kimiti. 25. perc: Kulacs szabadrúgása a sorfalban
akadt el. 31. perc: Hegedûs Gy. lövése kapu fölé szállt. A 38.
percben Szikszai került gólhelyzetbe, közeli fejesét védte a ven-
dégkapus. 42. perc: Mogyorósi szögletét Debreceni fejelte
kapura, Kimiti a helyén volt. 44. perc: Klazer 20 m-es lövése
szállt a kapu mellé.

A II. félidõben a vendégkapus bravúrjaira is szükség volt, hogy
csapatát megmentse az újabb góloktól. A 47. percben elõbb Sa-
lamon közeli lövését ütötte a mezõnybe, majd Juhász lövését
védte. 52. perc: Hegedûs Gy. beadását Salamon kapu mellé fe-
jelte. 57. perc: Kulacs szabadrúgása a sorfalba akadt el. 60. perc:
Salamon kapáslövése szállt a kapu mellé. 69. perc: Salamon
szép cselsorozattal rázta le a védõket, beadását Hegedûs Gy.
lõtte a hálóba, 2-0. 71. perc: Juhász közeli lövése az oldalháló-
ban kötött ki. 73. perc Hegedûs Gy.—Szûcs összjáték után
Szikszai kapta az indítást, aki nagy gólt lõtt, 3-0. 75. perc: Sala-
mon került gólhelyzetbe, 5 m-re a kaputól fölé lõtt. 78. perc:
Kovács játszotta tisztára magát, majd lõtt a hálóba, 3-1. A 85.
percben ismét Kovács veszélyeztette kapunkat, Kimiti azonban
bravúrosan védett. 86. perc: Szikszai szabadrúgása a sorfalról
vágódott a mezõnybe. A II. félidõben mutatott gólra törõ játék-
kal magabiztos, megérdemelt hazai gyõzelem született.

Ifjúsági mérkõzés: Cece—Zichyújfalu 2-0 (0-0)

Javuló játékkal magabiztos gyõzelem. Góllövõk: Szabó, Farkas.

Szeptember 2-án, vasárnap, 14.30 és 16.30 órakor hazai pályán
fogadjuk Pálhalma csapatát.

Jó szurkolást, hajrá Cece!
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Nyolcezer tonna szennyvíziszap

Dr. Tóth Pállal, a Fejér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága talajvédelmi fel-
ügyelõjével készítettem a múlt héten interjút a Sárbogárdra
szállított nagymennyiségû szennyvíziszappal kapcsolatban. Ar-
ról érdeklõdtem, hogy milyen eredményre jutottak a vizsgálata-
ik.
Dr. Tóth Pál: — A vizsgálatot a Növény- és Talajvédelmi Igaz-
gatóság a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányságról áttett közér-
dekû bejelentésre indította el. A rendõrséghez tett bejelentés
névtelen volt, és azt tartalmazta, hogy Sárbogárdon jelentõs
mennyiségû szennyvíziszapot helyeznek el termõföldön. A
szennyvíziszap termõföldi elhelyezésének engedélyezése, illet-
ve az engedély nélküli kihelyezések ellenõrzése a talajvédelmi
hatóság hatáskörébe tartozik. Megnevezték a bejelentésben azt
a személyt is, akinek a földjére ez a szennyvíziszap kikerül. En-
nek kapcsán a helyszínt megtekintettük, ott szennyezõ anyagot
nem találtunk. Ennek révén a magánszemély ellen indított eljá-
rást a talajvédelmi hatóság megszüntette. Egyéb információk és
más helyszínek megtekintése alapján a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályai szerint tovább folytat-
tuk az eljárást, mivel Sárbogárd kommunális hulladéklerakójá-
nak a területe mögött jelentõs mennyiségben deponált szenny-
víziszapot találtunk. Ez a terület önkormányzati tulajdonú. Az
önkormányzatnál ezt megerõsítették. A körzeti földhivatalnál
azt is megerõsítették, hogy jelenleg termõterületi besorolása
van, szántó mûvelési ágban, továbbá az is nyilvánvalóvá vált,
hogy nem az önkormányzat a föld használója, hanem haszon-
bérlet révén egy sárbogárdi vállalkozó. A vállalkozót is meg-
hallgattuk a szennyvíziszap-deponálás kapcsán. Elmondta,
hogy õ nem végezte ezt a tevékenységet, tudtán kívül került oda
az anyag, és a sárbogárdi regionális hulladéklerakó üzemeltetõ-
jére hivatkozott. Ez persze nem mentesíti az illetõ magánsze-
mélyt, mert bejelentési kötelezettsége lett volna a talajvédelmi
hatóság felé. A talajvédelmi hatóság ügyfélként megidézte a
hulladéklerakót üzemeltetõ, sárbogárdi székhelyû Közév Kft.
vezetõjét, aki a meghallgatása során elmondta, hogy az õ dönté-
süktõl függõen került arra a területre ez a szennyvíziszap.
Becsült mennyisége meghaladta a 3000 tonnát.
H. L.: — Tehát jelentõs mennyiségrõl van szó, amit feltehetõen hu-
zamos idõn keresztül szállíthattak oda.
T. P.: — A területet használó vállalkozó azt mondta, hogy év
elejétõl került oda ebbõl a szennyvíziszapból, február tájékán.
A vizsgálat május-júniusban folyt, ez alatt az idõ alatt végig a
helyszínen volt a szennyvíziszap. A lerakás nyomaiból feltéte-
lezhetõen folyamatosan került is hozzá, mert friss iszapot is
találtunk a vizsgálatunk során.
H. L.: — Valamilyen folyékony állapotú anyag volt ez?
T. P.: — Nem teljesen folyékony, ezt úgy nevezzük, hogy víztele-
nített szennyvíziszap. Ez egy sûrû anyag, ami száradás hatására
be is keményedik, illetve a felsõ réteg egy kemény kérget kap.
H. L.: — Mert belõle a nedû idõvel leszivárog a talajba.
T. P.: — A szennyvíziszapból a csapadék hatására kioldódó
anyagok a talajba tudnak szivárogni, illetve ismételten
elfolyósodhat csapadék hatására, és elterül, mint egy lepény. A
szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásá-

nak és kezelésének a szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) kor-
mányrendelet értelmében még átmenetileg is tilos a szennyvíz-
iszap termõterületen történõ deponálása.
H. L.: — Mit mondott a Közév Kft. vezetõje, hogy milyen célból
hozták oda az iszapot?
T. P.: — A kft. vezetõje arról tájékoztatott, hogy ezzel az iszap-
pal további céljaik vannak. Megállapítottuk, hogy a származási
hely a pécsi szennyvíztisztító, ahonnan 2006 márciusa és 2007
márciusa között közel 7200 tonna szennyvíziszap érkezett Sár-
bogárdra.
H. L.: — És csak onnan jött?
T. P.: — Meg még egy helyrõl; a Tolna megyei Dombóvárról kö-
zel 530 tonna szennyvíziszap jött.
H. L.: — Miért nem a saját körzetükben helyezték el a pécsiek és a
dombóváriak, miért kellett ide, Sárbogárdra hozni ezt a szenny-
víziszapot?
T. P.: — Ennek a vizsgálata nem tartozik a talajvédelmi hatóság
hatáskörébe.
H. L. — Erre vonatkozólag a kft. vezetõje tudna majd választ adni
nekem?
T. P.: — Igen. Azt még elmondta a kft. vezetõje, hogy a szenny-
víziszap szállítására vonatkozó megállapodásokban nem õk a
vevõk, hanem a polgárdi székhelyû Vertikál Zrt.
H. L.: — Ezt az iszapot, ha bármire használni akarták volna, nem
úgy kellett volna elhelyezni, hogy az védve legyen a talajba való
szivárgástól?
T. P.: — De igen. A Közév Kft. vezetõje elmondása szerint ez
részben így is történt, de az idõközben felhalmozott szennyvíz-
iszap mennyisége meg a szállítás üteme miatt kellett más terüle-
tet is igénybe venniük. Azt is elmondta, hogy a hulladékból
nyert növényi maradványokkal akarják komposztálni.
H. L.: — A háztartási szeméttel kevernék?
T. P.: — Úgy gondolták, hogy a szennyvíziszap felhasználásával
elõállított komposztot a szeméttest befedésére fogják felhasz-
nálni.
H. L.: — Ez az anyag alkalmas volt arra, hogy bekeverjék a kom-
munális hulladékba?
T. P.: — A szennyvíztisztítón keletkezõ szennyvíziszaphoz nö-
vényi hulladékot keverve javítani lehet annak állagán, amivel
lehetõvé válik a termõföldi kijuttatása. Egy másik szálon is elin-
dult azonban a vizsgálatunk, ugyanis idõközben engedélykérel-
met nyújtott be a polgárdi székhelyû Vertikál Zrt. Sárbogárdon
közel 8 hektár területre, szennyvíziszap termõföldi elhelyezésé-
re. Ez a terület annak a magánszemélynek a tulajdonában van,
akit megneveztek a névtelen rendõrségi bejelentésben, és ahol

Folytatás a következõ oldalon�

Az elmúlt hónapokban egyre több hatalmas tartályko-
csi érkezett Sárbogárdra Pécsrõl, Dombóvárról.
Szennyvíziszapot hoztak óriási mennyiségben nap
mint nap. Az egyre nagyobb mennyiségû szállítás mél-
tán nyugtalanította a közvéleményt.
Az ügyben — a rendõrségre érkezett lakossági beje-
lentés nyomán — a talajvédelmi hatóság folytatta le az
eljárást.
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mi az elsõ eredménytelen vizsgálatot végeztük. Most kérték a
talajvédelmi hatóságtól a megvalósítási engedély kiadását. Az
eljárást jelen pillanatban a talajvédelmi hatóság felfüggesztet-
te, mert nem egyértelmû, hogy melyik szennyvíziszap elhelyezé-
sét tervezik ezen a területen. Idõközben tovább bonyolódott a
helyzet azzal, hogy szintén a Vertikál Zrt. további több mint 110
hektárra rendelt meg talajtani szakvéleményt ahhoz, hogy a
szennyvíziszap termõföldre elhelyezhetõ legyen. Ennek enge-
délyezési eljárása még nem indult meg. Azonban szeretném le-
szögezni: ha azt tervezik, hogy a Sárbogárdra két helyrõl oda-
szállított szennyvíziszapot termõföldre tudják kijuttatni, ami
közel 7800 tonna körül van, és ugyanezt tegyék meg a sárbogár-
di szennyvíztisztítóban keletkezõ szennyvíziszappal is, ez nem
lesz lehetséges, mert a közel 120 ha terület ezt a mennyiséget
nem tudja befogadni.
H. L.: — A vizsgálat mit állapított meg a Sárbogárdra szállított
szennyvíziszappal kapcsolatban, van-e ebben veszélyes, illetve a
környezetre káros anyag, ami lehetõvé, vagy lehetetlenné teszi en-
nek a kijuttatását bármilyen formában termõterületre?
T. P.: — Abból a szennyvíziszapból, amelyiket a talajtani szak-
értõ a közel 8 hektár területen elhelyezhetõ szennyvíziszaphoz
csináltatott, nem mutattak ki a laboratóriumi eredmények toxi-
kus és egyéb káros összetevõket. Vannak benne olyan anyagok,
amik önmagukban lehetnek veszélyesek, azonban a szennyvíz-
iszapban lévõ koncentrációjuk miatt a szennyvíziszap termõ-
földre bizonyos mennyiségben még elhelyezhetõ lenne.
H. L.: — A kislóki szeméttelep mögött termõterületen felhalmozott
anyag nem veszélyezteti a talajvizet?
T. P.: — Ezt az anyag elszállítása utáni talajvizsgálat tudja majd
megállapítani.
H. L.: — Hogy áll most az eljárás ebben az ügyben?
T. P.: — A Közév Kft. felelõsségét megállapítottuk abban, hogy
a szennyvíziszapot termõföldön deponálta. A szennyvíziszap
depóniaterületének a figyelembe vételével és a rendelkezé-

sünkre álló jogszabályok alapján a Közév Kft.-vel szemben ta-
lajvédelmi bírságot szabtunk ki, 157.000 Ft összegben. Ez a ha-
tározat jogerõre emelkedett, nem fellebbezték meg. Tartalma-
zott a határozat egy kötelezést is, amely arról szólt, hogy ezt a
szennyvíziszap-depóniát a szántóföldön meg kell szüntetni. En-
nek a visszaellenõrzése még a talajvédelmi hatóságra vár.
H. L.: — De hová tudják elhelyezni?
T. P.: — Ha Sárbogárd kommunális hulladéklerakójának a te-
rületén helyezik el, az már nem a mi hatáskörünk.
H. L.: — Ott már egy másik hatóságnak kell ezt ellenõrizni?
T. P.: — Ez egyértelmûen a környezetvédelmi felügyelõség
kompetenciája, õk engedélyezhetik, hogy a szeméttest lefedé-
sére ilyen komposztált szennyvíziszapot használjanak fel.
H. L.: — Erre vonatkozólag, gondolom, majd a kft. vezetõje tud
nekem válaszolni. Kimondható-e az Önök vizsgálata alapján,
hogy nem történt jelentõs talajszennyezés, -károsítás?
T. P.: — Ez akkor lehetséges, amikor a hulladéklerakó déli ol-
dalán lévõ szennyvíziszap elkerül arról a helyrõl, és hatósági
mintavételezéssel megállapítjuk, hogy milyen felhalmozódás
történt a talajban. Ebbõl lehet következtetni, hogy ez jelentõs
károsításnak, vagy nem jelentõs károsításnak minõsül-e.
H. L.: — Ha mégis történt jelentõs talajkárosítás, akkor talajcserét
kell végezni, és azt a talajt is el kell helyezni valahol, mint veszélyes
hulladékot?
T. P.: — Akkor nyilván a talajt is olyan helyen kell elhelyezni,
ahol nem ártalmas a késõbbiekben. Ha nem ártalmas, akkor be-
kerülhet, mondjuk a hulladéklerakó területére, alkalmas lehet
szeméttest lefedésére.
H. L.: — Köszönöm a részletes tájékoztatást.

Hargitai Lajos

(Megkérdeztem az ügyben érintett Vertikál Rt.-t. Reagálásuk a
következõ számban olvasható.)

GÉPI FÖLDMUNKA —
kotró-markoló JCB:

* alapásás, * árokásás, * profil árokásás, * épületbontás,
* tuskókiszedés, * pince-, derítõásás, * tereprendezés,
* raklapos áru fel-, lerakása.

Hatékony, gazdaságos, megbízható
gépekkel dolgozunk!

Szeretnénk, ha együttmûködésünk során tapasztalná:
bennünk megbízható társra talált. A rólunk kialakult elismerõ

vélemény fenntartása érdekében különösen keményen
dolgozunk, és Ön mindig számíthat ránk! Hívjon bennünket!

NAGY IMRE
GRÉDERES

8126 Felsõkörtvélyes,
Fehérvári út 5.

Telefon:
06 (30) 959 2435,
06 (20) 374 0334,

fax: 06 (25) 476 225

GRÉDER: ÚTTÜKÖRKÉSZÍTÉS:
* kõterítés-polírozás-tömörítés, * földút-, murvásút-profilozás,
* padkanyesés, * V-szög árokkészítés, * focipálya-profilozás,
* tereprendezés.

Folytatás az elõzõ oldalról�

Felhívás
Mariazelli (Ausztria) zarándoklat
2007. október 6-án, szombaton.

Jelentkezés 5.000 Ft befizetése mellett
Alapon: Katona Csabánál,

Sárbogárdon: Vágvölgyiné Filó Elviránál,
Sárszentmiklóson: Varga László hitoktatónál.
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83. Tel.: 06
(25) 460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek

I. Dr. Somogyvári Katalin

Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013: H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12.
Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs: 8.30-11.30.

II. Dr. Csanádi József

Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06
(25) 462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K:
12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, tel.: 06
(25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.

III. Dr. Farkas János

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597:
H-K: 8-12, Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.

IV. Dr. Jarabin János

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.

V. Dr. Oroszlány László

Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-163: H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.

VI. Dr. Horváth Endre

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
470-007, mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15,
K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P:
8-10.

Gyermekorvosi körzetek

I. Dr. Rácz Zoltán

Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-163, H: 12-15.30, K: 8-11, tanácsadás:
11-12, Sze: 8-12, Cs: 9-12, tanácsadás: 8-9,
P: 8-12.

II. Dr. Mányoki Lídia

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
468 214: H: 8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11,
Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-10. Tel.:
06 (30) 573 4908.

III. Dr. Abdalla Roshdi

Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12,
Sze: tanácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: 9-11.
Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H:
8-11, Sze: 8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

***

Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet.
Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06 (25) 460-163.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal feltesszük a kér-
dést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat je-
lent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havon-
ta közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szük-
ség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

Éjjel-nappali ügyelet:
06(25)433-444, 06(80)205 020
Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:

DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés:
06(80)205-020, mûszaki szolgáltatások:
06(80)488-048 (H-P: 7.00-15.20), értékesítési-
és számlázási ügyek: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-15.30). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85.

Ha nem ég a gáz...!

Mûszaki hibabejelentést a következõ számon
lehet tenni: 06(40)404-040. Kékvonal:
06(40)220-022: információ mérõállásról, leol-
vasással kapcsolatos kérés, számlázással,
szerzõdéssel kapcsolatos ügyek, információ
gázbekötésrõl és egyéb szolgáltatásokról.

Ha „süket” a telefon...!

A 143-as telefonon lehet a hibát bejelenteni.
Minden más kérdésben forduljanak a tudakozó-
hoz a 198-as számon.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es tele-
fonszámon hívhatók.

Orvosi ügyelet:

(Havonta közöljük)

Ha kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet

fedezünk fel,

Sárközy Károly gyepmester hívható a
06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!

Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a
06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:

hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Fel-
ügyelõség alábbi telefonszámait: 06(22)
514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõ:

Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

Ha nincs víz, csõtörés van a
mérõórán kívül, eldugult a kerítésen

kívül a szennyvízcsatorna:
Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres települése-
ken a Sárrétvíz KHT 06(25)460-187 telefonja
hívható éjjel-nappal.
Körzetünk minden más településén a Fejérvíz
Rt. üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15 órá-
ig) a 06(25)460-187, 06(25)508-190,
06(25)508-191-es telefonon, éjjel, ügyeleti
idõben a 06(25)460-101, 06(30)9575-277,
06(30)9970-520, 06(30)6702-117-es telefo-
nokon.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb
akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991,
06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út
stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb akadály van: Köz-
útkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126.
Megyei utak esetén a 06(22)316-271,
országos útinform: 06(1)3227-052,
06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havon-
ta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán:

06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ:

06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok:

Pemmer István, 06(20)9205-776.
Heti 2002 Kft. 3300 Eger, Széchenyi u. 76.

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
06(22)311-120, 06(22)512-150. Sárbogárdon
polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben
a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: Ju-
hász János a 06(30)5300-858 számon bármi-
kor riasztható.

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd, Ady E. út 79-83.
SZAKRENDELÉSEK - Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 9-14-ig, pénte-
ken 9-13-ig.
Gégészet: minden szerdán 9-12-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl
péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig. Szept. 4-ig a ren-
delés szünetel.

Hasi ultrahang: Bizonytalan ideig a rendelés
szünetel.

Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig.

Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig.

TÜDÕBETEG-GONDOZÓ: Szakrendelés és tüdõ-
szûrés: hétfõ és kedd 8-14-ig, csütörtök és péntek
8-14-ig, szerda 12-18-ig.

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

tel.: 06 (30) 6257-807,

tel.: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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JOGOSULT
ÁLLATORVOSI ÉS
BETEGELLÁTÁSI

ÜGYELET

2007. szeptember hó
A belföldi szállítást is végzik.

I. körzet: Sárbogárd,
Pusztaegres, Sárhatvan,

Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt.
Sárrét, Alap, Alsószentiván,

Cece, Vajta, Sáregres
szeptember 1-2.: dr. Szénási Károly, Sár-
bogárd, Tüzér u. 24., 06 (30) 9751-715;
szeptember 8-9.: dr. Földi József, Cece,
Köztársaság u. 30/a., 06 (20) 3557-213;
szeptember 15-16.: dr. Pál István, Sárbo-
gárd, Ady E. út 226., 06 (20) 5301-582;
szeptember 22-23.: dr. Pátzay István,
Sárbogárd, Köztársaság út 156., 06 (30)
520-88-77;
szeptember 29-30.: dr. Kellner Péter, Sár-
bogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 9398-629.

II. körzet: Káloz, Nagylók,
Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza

szeptember 1-2.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06 (20)
9749-065;
szeptember 8-9.: dr. Csele István,
Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 9939-404;
szeptember 15-16.: dr. Pátzay József,
Sárbogárd, Asztalos u. 1/a., 06 (30)
6393-977;
szeptember 22-23.: dr. Csele István,
Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 9939-404;
szeptember 29-30.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06 (20)
9749-065.
A hatósági állatorvosi ügyelet a 06 (30)
9563-168-as számú telefonon érhetõ el.

I-II. sz. körzet, továbbá Igar,
Mezõszilas, Dég, Lajoskomárom,
Mezõkomárom, Szabadhídvég,

Pélpuszta.

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Móré Attila, a kamara elnöke

SÁRVÍZ KISTÉRSÉG KÖZPONTI ÜGYELET:
ABA, KÁLOZ, SÁRKERESZTÚR, SÁRSZENTÁGOTA

Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) 593 010.
Zöldház orvosi rendelõ.

Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó
munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET:
SÁRBOGÁRD, HANTOS, NAGYLÓK

Sárbogárd, Ady E. út 79-83., telefon: 06 (25) 460 163.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól
reggel 7.30-ig, szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET:
ALAP, ALSÓSZENTIVÁN, CECE, SÁREGRES, VAJTA

Cece, Jókai u. 11., telefon: 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel
7.30-ig, szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

INGYENES
KOMPUTERES
LÁTÁSVIZSGÁLAT
kedden 14-17 óráig, csütörtökön 9-12 óráig.

Minõségi szemüvegek hitelre is!
NIKE napszemüvegek csak most

0% THM-re!
Egészségpénztári (már Honvéd EP is)

és bankkártyák elfogadása!
Kontaktlencsék és kellékeik.

Nyitva tartás: hétfõ és szombat: 8.30-12-ig,
keddtõl péntekig: 8.30-17-ig.

Sárbogárd, Ady E. út 101.
Telefon: 06 (25) 460 562, 06 (70) 611 8812

FOGÁSZATI ÉS
IMPLANTOLÓGIAI

CENTRUM

www.eldent.hu
Székesfehérvár, Berényi út 37.,

06 (22) 501 008, 503 073

Sárbogárd, Ady E. út 222.,
06 (25) 463 466
IMPLANTÁLÁS

(FOGBEÜLTETÉS)

FÉMMENTES PORCELÁN
PÓTLÁSOK

FOGFEHÉRÍTÉS

TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI
ELLÁTÁS

Fogyatékkal élõ személyek részére
passzív és aktív mozgatás, kondicionálás,

légzõgyakorlatok, közérzetjavítás;
mindezt szakképzett gondozóval

az Ön otthonában vállaljuk.

Szivárvány Támogató Szolgálat,
Sárbogárd. Tel.: 06 (30)327 89 03.

Szolgáltatásunk területe:
Alap, Alsószentiván, Cece, Hantos,
Nagylók, Sárbogárd, Sárkeresztúr,

Sárszentágota, Sáregres, Vajta.

Fogyatékkal élõ embertársaink részére
kiscsoportos foglalkozásokat szervezünk.

Mozgás- és légzõgyakorlatok, erõnlét és
közérzetjavítás, jóga és gimnasztika,

mindez szakképzett gondozókkal.

Ha csak ki szeretne mozdulni otthonról,
akkor is szeretettel várjuk a szolgálat

irodájában, az Asztalos u. 1. szám alatt.
Szállítást is vállaljuk.

Jelentkezni a 06 (30) 327 89 02-es
telefonszámon lehet.

Szivárvány Támogató Szolgálat, Sárbogárd
(az elsõ foglalkozás idõpontja

2007. szeptember 13., csütörtök, 14 óra).

Értesítés
Értesítjük tisztelt Fogyasztóinkat,

hogy 2007. szeptember
4-én, 5-én, 6-án, 8-15 óra között
Sárbogárdon az alábbi utcákban

karbantartás miatt
VÍZHIÁNY várható.

2007. szeptember 4.: Köztársaság út
(Vágóhíd u. és Köztársaság út 92. között);
Kinizsi u.; Vágóhíd u.; Tinódi u. (Mészöly
Géza utcáig); Berzsenyi; Dörögdi; Má-
nyoki; Sövény u.; Csõgör köz; Göbölös
köz.

2007. szeptember 5.: Vágóhíd u.; Tinódy
u. eleje (Berzsenyi utcáig); Nagy Lajos u.

2007. szeptember 6.: Tinódi u. eleje
(Posta utcáig); Vágóhíd; Berzsenyi; Má-
nyoki; Kertalja utcák; Dörögdi köz.

Megértésüket elõre is köszönjük!

Sárrét-Víz Kht.
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LMSK—LSC SÁRBOGÁRD 3-0
Lepsény, 80 nézõ, vezette: Rábai.
LMSK: Juhász A., Varga, Teichel T.,
Gombor, Teichel I., Sütõ, Nyikos, Borka,
Csizmadia, Kerti, Juhász T.
LSC SÁRBOGÁRD: Borostyán, Juhász,
Bognár, Szabó Z., Sebestyén, Iván, Szabó
K. J., Huszár, Baki, Szabó A., Szabó J.
Kapkodó kezdés után a hazai csapat na-
gyon agresszívan, erõszakosan, sok futás-
sal letámadta csapatunkat. A 2. percben
bedobás után Sütõ közeli fejesét ütötte
szögletre Borostyán.
A 6. percben megszerezte a vezetést a
lepsényi csapat. A kapunk elõtti kavaro-
dás után a kipattanó labdát a szabadon
maradt Sütõ lõtte a kapuba, 1-0.
7. perc: Huszár távoli, kellemetlen lövése
kipattant a kapusról, a hazaiak oldalra
mentettek. A bedobásból Szabó A. fejelt
a kapu mellé. A 17. percben Szabó Z.
ment el a jobb oldalon, a 11-es magassá-
gában feltartották. A szabadrúgást Hu-
szár végezte el. Élesen középre lõtt lab-
dájába Szabó tette bele a lábát. A közép-
re tartó lövést biztosan fogta meg a ka-
pus. A 23. percben Gombor távoli sza-
badrúgását ütötte a kapu fölé Borostyán.
A szögletet követõen Juhász kezét érin-
tette a labda, ezért Rábai 11-est ítélt,
amelyet Csizmadia biztosan értékesített,
2-0.
A 26. percben Sebestyén lerántotta Csiz-
madiát a 16-os sarkánál. A bal oldalról el-
végzett szabadrúgást a rosszul felállt sor-
falunk mellett elcsavarva Gombor ka-
punk bal alsó sarkába rúgta, 3-0.
A 28. percben kezezést követõen a lepsé-
nyi térfél közepérõl elvégzett szabadrú-

gásunk akadt el a sorfalban. A 30. perc-
ben Szabó J. kapott sárgalapos figyelmez-
tetést lerántásért. A szabadrúgásból be-
lõtt labdát Szabó K. J. vágta ki. 33. perc:
cserét követõen Iván helyére Hegedûs
állt be. A 35. percben elvégzett szögletün-
ket a kapu torkából Csizmadia vágta ka-
pu fölé. A 39. percben összezavarodott
védelmünk nem tudott felszabadítani,
egy jobb oldali beadás után Nyikos alig
lõtt a kapunk fölé. Támadásban volt a ha-
zai csapat. 3 perccel késõbb Bognár rövid
mentését Teichel I. lõtte nem sokkal a ka-
punk mellé. A félidõ hazai helyzettel ért
véget. Varga egy lövõcsel után csavarta
kapura a labdát, amely épphogy fölé-
ment.
A szünetben cseréltünk, Szabó A. helyett
Tomán lépett pályára.
A 49. percben Sütõ kapott sárgalapot. A
frissen beállt Tománt rúgta fel hátulról.
A 48. percben Szabó J. szerelését ítélte
szabálytalannak Rábai. Az ötös magassá-
gában baloldalról elvégzett szabadrúgás
után a rövid sarokra tartó labda a kapufá-
ról pattant az alapvonalon túlra. A 49.
percben Borostyán Nyikos veszélyes be-
ívelését ütötte szögletre. Az 55. percben
kapusunk a kiugró Sütõ közeli lövését
védte nagy bravúrral. A 60. percben He-
gedûs szögletét kifejelték a védõk. A
kontratámadás során Nyikos robogott el
a bal oldalon, védelmünknek az utolsó
pillanatban sikerült közbeavatkoznia. A
63. percben Varga a második sárgalapját
kapta, így a játékvezetõ kiállította.
A második félidõben a lepsényi csapat
erõszakos játéka kifejezetten durvaságba
csapott át. A kiállítás mellett folyamato-

san kíméletlenek voltak játékosainkkal,
és ehhez a játékvezetõk is partnerek vol-
tak. A 66. percben visszahúzásért kapott
szabadrúgásunk elakadt a sorfalban. Egy
perccel késõbb Nyikos csak a kapufát
nem tudta kicselezni. Megszülethetett
volna a negyedik hazai gól. A 69. percben
Bognár távoli, jól eltalált kapáslövését ej-
tette ki Juhász. A 70. percben Szabó K. J.
mezhúzásért kapott sárgalapos figyel-
meztetést. A szabadrúgást Gombor vagy
30 méterrõl fölé lõtte. A 73. percben
Nyikos elhúzta a labdát a kapujából kifu-
tó Borostyán mellett. Keresztbe tartó lö-
vése éppen elkerülte a kapunkat.

A 84. percben Szabó J. távoli lövését véd-
te Juhász. A másik oldalon Lakatos jól
irányzott kapura lövését hárította Boros-
tyán. A hosszabbításban Huszár beadását
Szabó K. J. csúsztatta a lepsényi kapura,
de a bal felsõ sarokra tartó labdát Juhász
hárította.

A hazai csapat jobban akarta a sikert. Bár
durván játszottak — különösen a máso-
dik félidõben —, nagyobb arányban is
megnyerhették volna a mérkõzést. Jók:
LMSK: Sütõ, Nyikos, Csizmadia; LSC
Sárbogárd: Borostyán, Szabó K. J., Bog-
nár.

Ifjúsági mérkõzés:
LMSK—LSC SÁRBOGÁRD 0-6

Fiataljaink fegyelmezettebb játékkal
több gólt is rúghattak volna a gyenge lep-
sényi csapatnak.

Tóth Zoltán

A Femol-csoport eredményei
Baracs SE—Tác-Csõsz 3-1 (0-0)

200 nézõ, vezette: Nagy M. Gólszerzõ:
Szabó, Szurma (2), illetve Babai. Ifjúsági
mérkõzés: 8-0.

Füle—Mezõszilas 0-5 (0-3)

100 nézõ, vezette: Takács. Gólszerzõ:
Keresztúri (4), Fodor. Ifjúsági mérkõzés:
0-6.

Cece—Zichyújfalu SE 3-1 (1-0)

200 nézõ, vezette: Bocsi. Gólszerzõ: Ju-
hász, Hegedûs, Szikszai, illetve Kovács.
Ifjúsági mérkõzés: 2-0.

Enyingi VSE—Pálhalma 2-1 (2-1)

200 nézõ, vezette: Kassai. Gólszerzõ:
Paluska L. (2), illetve Fehér K. Ifjúsági
mérkõzés: 3-1.

Mezõfalva SE – Kisapostag 0-0

100 nézõ, vezette: Piros. Ifjúsági mérkõ-
zés: 4-1.

LMSK—Sárbogárd SE 3-0 (3-0)

100 nézõ, vezette: Rábai. Gólszerzõ: Sü-
tõ, Csizmadia, Gombor. Kiállítva: Varga
(LMSK). Ifjúsági mérkõzés: 0-6.

Káloz SE—Seregélyes 3-2 (1-1)

300 nézõ, vezette: Fehér. Gólszerzõ:
Mayer, Molnár, Szántó, illetve Koller,
Hári (öngól). Kiállítva: Benczik, Imre J.,
Imre G. Ifjúsági mérkõzés: 0-1.

Lajoskomárom—Adony VSK
0-5 (0-4)

100 nézõ, vezette: Kalmár J. Gólszerzõ:
Müller (2), Král (2), Camin. Ifjúsági mér-
kõzés: 2-6.

A Femol-csoport állása
1. Adony 2 2 - - 10-0 6
2. LMSK 2 2 - - 4-0 6
3. Mezõszilas 2 1 1 - 7-2 4
4. Cece 2 1 1 - 5-3 4
5. Baracs 2 1 1 - 3-1 4
6. Seregélyes 2 1 - 1 8-3 3
7. Pálhalma 2 1 - 1 8-3 3
8. Zichyújfalu 2 1 - 1 5-4 3
9. Káloz 2 1 - 1 6-6 3
10. Tác-Csõsz 2 1 - 1 5-6 3
11. Enying 2 1 - 1 3-5 3
12. Kisapostag 2 - 1 1 0-1 1
13. Sárbogárd 2 - 1 1 0-3 1
14. Mezõfalva 2 - 1 1 0-3 1
15. Füle 2 - - 2 0-10 0
16. Lajoskomárom 2 - - 2 0-11 0

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és

segítségkérések a polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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Sárszentmiklós—Pusztaszabolcs 5-1 (1-0)
Sárszentmiklós, 400 nézõ, vezette: Béd.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szar-
ka, Csanaki, Palotás, Szabó L., Mar-
kovics, Salga (Szabó Z.), Právics, Bakos
(Tórizs), Král (Zámbó). Edzõ: Horváth
Csaba.
Pusztaszabolcs: Jankovics, Molnár, Gá-
bor, Csanádi, Németh, Györök, Simon,
Demeter, Kovács, Rajna (Viola), Major.
Edzõ: Sipos Ferenc.
A jelentõs számú szurkolók a nagyszerû
bajnoki rajt folytatását várták csapatunk-
tól, már csak azért is, mert a szombaton
lejátszott mérkõzésen az Alba Regia
megfázott Kápolnásnyéken, és gyõzel-
münk esetén az élre ugorhatunk. Ennek
megfelelõen kezdett csapatunk, mert az
elsõ percekben két ziccert is elhibáztunk,
majd elkezdtük labdákkal tömni a jobb
oldalunkat, melyet az ellenfél játékosai
észleltek, és védekezésük súlypontját át-
helyezték oda. Mint várható volt, az egy
emberként védekezõ vendégcsapat vé-
delmét nehéz volt feltörni, melyet még
nehezebbé tettünk fantáziátlan játé-
kunkkal. Ebben a játékrészben lesérült
Salga, és a helyette pályára lépett Szabó
Z. — ekkor mint csatár —, és Bakos
visszajött irányítóba.
Innentõl elkezdtük a bal oldalt is játszat-
ni, melynek eredményeként a 41. perc-
ben a Szabó Z.—Právics—Szabó Z. össz-
játék után az utóbbi megszerezte a veze-
tést, 1-0.
A jókor jött gól megnyugtatta csapatun-
kat, vezetéssel mentünk a pihenõre.
Félidõben a hazai szurkolók egyöntetû
véleménye volt, hogy Szabó Z. pályára lé-
pésével felgyorsult játékunk, és még to-

vábbi gólokat fogunk szerezni. Ennek
megfelelõen kezdtük a második játék-
részt, s jött a hidegzuhany, mert az 51.
percben Simon Janó 20 méterrõl kipók-
hálózta a sarkot, 1-1.
Szerencsére a vendégcsapat góljára gyors
választ adott Szarka, aki 2 perc múlva a
beadott szögletet vetõdve és védhetetle-
nül fejelte a hálóba, 2-1.
73. perc: a végig agilisan játszó, de a sze-
rencsével hadilábon álló Král gólra tartó
lövését Szabó Z. segítette a hálóba, 3-1.
83. perc: egy gyorsan elvégzett bedobást
Szabó Z. jó ütemben lõtt el, és már 4-1 is
volt az eredmény.
87. perc: Szabó Z. nagyszerû ütemben
szöktette Tórizst, aki nem hibázott, 5-1.
Idõközben még egyszer átszervezték csa-
patunkat, mert Bakost Tórizs váltotta fel
a pályán, így Szabó Z. visszahúzódott a
középpályára, mely — mint késõbb kide-
rült — egy nagyszerû húzás volt, aki ezen
a meccsen nagyszerûen, mondhatni taná-
ri módon oldotta meg a karmesteri posz-
tot.
Összegezve a látottakat: a közönség azt
kapta, amire számított — egy szívósan,
egy emberként védekezõ vendégcsapa-
tot, amely a végére elfáradt. A 60. perctõl
már a támadás lehetõségét is feladva, 11
emberrel védekeztek, de nem tudták
megúszni kapott gólok nélkül, mert Sza-
bó Z. játékának szellemessége, gyorsasá-
ga ellen nem volt ellenszerük.

Hétvégén jön a neheze, amikor Iváncsára
látogatunk. Nem azért lesz nehéz, mert
Iváncsa jobb lenne nálunk, hanem azért,
mert mint „mumust” tartjuk számon ezt a
csapatot; idegenben még ebben az osz-
tályban nem vertük meg õket. Minden
meccsünkön sokkal jobban játszottunk,
mint a hazaiak, de egy-egy talált góllal
mindig legyõztek bennünket. Mindettõl
függetlenül véleményem szerint most le-
gyõzzük õket, és ebben az esetben kije-
lenthetõ: jöhet az oroszlán is.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Pusztaszabolcs 2-1
Góllövõink: Juhász, Rigó.
Csapatunk végig fölényben, a játékot irá-
nyítva játszott, megérdemelten nyerte a
mérkõzést, s szerezte meg elsõ gyõzelmét
a bajnokságban, így önbizalommal telve
utaznak a még nyeretlen Iváncsa ottho-
nába.

Szabó Béla

A Déli-csoport
eredményei

Kulcs—Besnyõ 2-2 (1-1)
Vezette: Csörgi. Gólszerzõ: Kurucz,
Hadnagy, illetve Nagy, Miklós.

Nagylók—Mezõkomárom 2-1 (2-0)
Vezette: Csörögi. Gólszerzõ: Sági, Ré-
pási, illetve Sebestyén.

Alap—Elõszállás 3-3 (3-1)
Vezette: Pfeiffer. Gólszerzõ: Fenekes
(3), illetve Kiss, Boldi, Nagy.

Perkáta—Dég 2-3 (1-2)
Vezette: Németh. Gólszerzõ: Lestár,
Szabó, illetve Rostás (3).

Sárszentágota—Vajta 3-1 (2-1)
Vezette: Pászti. Gólszerzõ: Kuczi (2), Ba-
li, illetve Oláh.

AEK Beloiannisz—Rácalmás
4-2 (0-1)

Vezette: Dala. Gólszerzõ: Tóth, Török,
Kosztasz, Fülöp, illetve Preisler, Antal.

A Roneko-csoport állása:
1. Sárszentmiklós 2 2 - - 9-1 6
2. Kisláng 2 2 - - 8-4 6
3. Sárszentmihály 2 2 - - 6-2 6
4. Aba-Sárvíz 2 1 1 - 3-1 4
5. Iváncsa 2 1 1 - 2-0 4
6. Polgárdi 2 1 - 1 4-2 3
7. Alba Regia 2 1 - 1 5-4 3
8. Kápolnásnyék 2 1 - 1 3-3 3
9. Velence 2 1 - 1 6-8 3
10. Sárosd 2 1 - 1 1-4 3
11. Bakonycsernye 2 - 2 - 3-3 2
12. Bicske 2 - 1 1 4-5 1
13. Etyek 2 - 1 1 1-3 1
14. Csór 2 - - 2 2-5 0
15. Pusztaszabolcs 2 - - 2 2-8 0
16. Szabadegyháza 2 - - 2 1-7 0

A Déli-csoport állása:

1. Dég 2 2 2 - 9-2 6

2. Elõszállás 2 1 1 - 8-4 4

3. Alap 2 1 1 - 4-3 4

4. Nagyvenyim 1 1 - - 6-2 3

5. Rácalmás 2 1 - 1 7-5 3

6. Mezõkomárom 2 1 - 1 4-3 3

7. Sárszentágota 2 1 - 1 5-7 3

8. Nagylók 2 1 - 1 3-6 3

9. Beloiannisz 2 1 - 1 4-8 3

10. Besnyõ 1 - 1 - 2-2 1

11. Kulcs 2 - 1 1 3-7 1

12. Perkáta 2 - - 2 3-6 0

13. Vajta 2 - - 2 1-4 0
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A 2007. évi Magyar Köztársaság Íjászbaj-
nokságán a sárbogárdi SÁRRÉTI Íjász
Club utánpótláskorú versenyzõi reme-
keltek. „Házi döntõ” az ob-n!
Az ifjúsági, ifjúsági kadet, serdülõ és
gyermekíjászok magyar bajnokságát ren-
dezte a Magyar Íjász Szövetség a hétvé-
gén. Az ifi ob-nek aug. 25-én az LRI–
MALÉV SC pályája, míg a serdülõ és
gyermek ob-nek aug. 26-án a rákoscsabai
MISZ-pálya adott otthont.
Egyesületünket Lovász Balázs és Katona
Alex képviselte az olimpiai íjászok ifi ka-
det mezõnyében.
A 2x60 méteres rangsoroló versenyben
Lovász B. az elsõ, Katona A. a harmadik
helyen végzett. Ezt követõen került sor az
egyenes kieséses olimpiai versenyre, ahol
a nap végén mindkét versenyzõnk a dön-
tõig jutott. Az elsõ helyért versenghettek.
Az eredmény hivatalosan:
A Magyar Köztársaság 2007. évi Bajnoka
Lovász Balázs, a Sárréti Íjász Club, Sár-
bogárd versenyzõje;

2. helyezett Katona Alex, Sárréti Íjász
Club, Sárbogárd;

3. helyezett Sipõcz Gergõ, LRI-MALÉV,
Budapest.

Egyesületünk a serdülõ és gyermekver-
senyzõket csak rövid távon indította. En-
nek oka nem a versenyzõk képességében,
hanem inkább a felszerelés rugalmassá-
gában, az íj erejében, a gyermekek testi
felépítésében keresendõk. Azt tudni kell,
hogy a serdülõknél a teljes táv az 50-40-30
és 20 métert jelenti, és a mi versenyzõink
13 évesek. Gyermekeknél ez 40-30-20 és
10 métert jelent, és 10-12 évesek. A teljes
távon 4x36 vesszõ kilövését + a bemele-
gítõ lövéseket (kb. 18 vesszõt) kell teljesí-
teni. A serdülõk általában 26-34 fonttal, a
gyermekek 16-26 fonttal lõnek alkattól és
erõnléttõl függõen. Ez egy 20 lbs (fontos)
íjjal számolva kb. 13-14 mázsa egy ver-
senynapon, ami 28” húzásra értendõ.
Gondoljunk csak bele, ha a fele erõs íjjal
is lõnek, az 10 lbs-nél kb. 7 mázsát jelent
— ennyit mozgat egy versenynapon, ami
éppen elég egy tizenéves számára.

Mindezeket azért írtam le, hogy a kedves
olvasónak is legyen rálátása az íjászatra,
és tudja értékelni az egyesületben végzett
munkát.
Eredményeink:
— A serdülõ lányok között összetett rö-
vid távú Magyar Bajnok: Takács Anna.
Távonként: 30 és 20 m-en 1. helyezett.
— A serdülõ fiúk között összetett rövid
távú Magyar Bajnok: Horváth Tamás.
Távonként: 30 és 20 m-en 1. helyezett.
— Gyermeklányok között összetett rövid
távú Magyar Bajnok: Katona Dorottya.
Távonként: 20 és 10 m-en 1. helyezett.
2. helyezett Kiss Regina. Távonként: 20
és 10 m-en 2. helyezett.
— Gyermekfiúk között összetett rövid
távon 2. helyezett Bereczky Máté. Távon-
ként: 20 és 10 m-en 3. helyezett.
Íjászegyesületünk várja 9 éves kortól a spor-
tolni, íjászkodni vágyó fiatalokat.
Jelentkezhettek: hétfõ és szerdai napon,
délután 17 órától, az edzések napján;
helyszín: Sárbogárd sporttelepe (bejárat
az Ady E. útról, az OMV benzinkúttal át-
ellenben).
Mindenkit szeretettel várunk!

Gilicze László, SÁRRÉTI Íjász Club

Kézilabda

Ez kemény hét volt…
A mezõszilasi Németh László Általános Iskola kézilabda szak-
köre — amely szeptembertõl Szilas KC néven fog szerepelni —,
augusztus 17-e és 23-a között két rangos nemzetközi tornán sze-
repelt, s ért el figyelemreméltó eredményeket.

Radenska Kupa, Szekszárd
Az elsõ mérkõzés — éppen a Ferencváros ellen —, volt az a
mérkõzés, amely minden edzõ, szurkoló, hozzátartozó rémál-
ma, a teljes csõd, a semmi sem sikerül, a minden rosszul sül el
esete. 37 lövésbõl 9 gól és 27 elvesztett labda — ez arra volt elég,
hogy egy tízest tegyen közé az ellenfél, s arra, hogy egy kicsit
rendet tegyen az edzõnk a fejekben.
A 18:18-as állásnál nagyon megzavarta a játékosainkat, hogy a
szerb edzõ miatt több percig állt a játék, s Csendes 8 másodperc-
cel a vége elõtt 100%-os ziccert hibázott. Így egy góllal kikap-
tunk, és elment az érem lehetõsége.
Innen már aztán sínen voltunk. Az aznapi harmadik mérkõzé-
sen adtunk még egy ajándékpontot a Debrecennek, de másnap
már nem volt megállás, minden mérkõzését megnyerte a
csapat.

Eredmények:
Mezõszilas—Ferencváros 9:19; Mezõszilas—Rastimo 23:24;
Mezõszilas—Debreceni Sportiskola 20:20; Mezõszilas—RK
Sesvete 23:15; Mezõszilas—Nyárlõrinc 28:10; Az 5. helyezé-
sért: Mezõszilas—Debreceni Sportiskola 20:10
Végeredmény: 1. ASI Vasas, 2. Rastimo, 3. Ferencváros, 4. Bp.
Spartacus, 5. Mezõszilas.

Balaton-kupa
A Radenska-kupáról — a fiúcsapatunkkal kiegészülve — egy-
bõl utaztunk a fonyódligeti Balaton-kupára, ami teljes szilasi si-
kert, szinte „tarolást” hozott.

Végeredmény, fiúk: 1. Mezõszilas, 2. Osztopán, 3. Balatonszár-
szó. Gólkirály: Pordán Gábor, Mezõszilas. A legjobb kapus:
Pálfi Miklós, Mezõszilas. A legsportszerûbb csapat: Mezõ-
szilas. A vándorkupa birtokosa 1 évig Mezõszilas.
Végeredmény, lányok: 1. Mezõszilas, 2. Lokomotív Mostar, 3.
Katarina. Gólkirály: Raffael Aranka, Mezõszilas. A legjobb ka-
pus: Tóth Krisztina, Mezõszilas. A csapatok edzõje: Zámbó Ti-
bor.
A csapat 2007. augusztus 30-án Bécsbe utazik a rangos
Schmelcz-kupára.

NLÁI
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Négynyelvû Odüsszeusz
Rendkívüli játéknak lehettek tanúi azok, akik pénteken este
részt vettek a Föld Színház nemzetközi társulatának Odüsz-
szeusz utazása címû színielõadásán a hantosi parkban. A darab
bemutatását egy egyhetes mûhelymunka elõzte meg, mely a
kishantosi Mezõföld Népfõiskolai Társaság épületében zajlott
(a társulat tagjai ugyanis a népfõiskolai mozgalom révén talál-
tak egymásra), Juhász Bálint, a Föld Színház alapítója, Olga
Szymula és a hantosi Koncz Mária vezetésével.
Az elõadáson négy nyelven: dánul, norvégul, lengyelül, magya-
rul szólaltak meg az ifjú színészek. A megértést könnyítette
nemcsak a kivetítõn megjelenõ felirat, hanem a szereplõk testi
kifejezõeszközei és a zene is. Teljesen egyedi feldolgozást lát-
hattunk, amiben a fõszerepet nem a jól ismert eposz történései
kapták, hanem az érzelmek: lelki vívódások, kísértések, szere-
lem, szeretet és hûség. Mindezt kellõ humorral és csodálatos
jelképekkel fûszerezte a társulat.
Bízom benne, hogy találkozunk még velük máskor is!
Az elõadásról készült felvételt megtekinthetik a Bogárdi TV
képernyõjén.

Hargitai Kiss Virág

Kézmûves—játszóház
a mûvelõdési központban, Sárbogárdon,
szeptember 1-jén, szombaton, 14 órakor.

Ezúttal agyagozni fogunk. Hozz magaddal újságpapírt
és mûanyag kést.

Szeretettel várunk mindenkit!

Meghívunk mindenkit a

TINÓDI SZÜRETI
FELVONULÁSRA ÉS

BÁLRA!

Zene, tombola, jó hangulat biztosított!

Belépõ: 500 Ft.
A felvonulásra jelentkezni Varga Tamásnál lehet:

Tinódi út 195., telefon: 06 (70) 520 2090.

Szeretettel várunk mindenkit!
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Bácskai
csirkemell-leves

Hozzávalók (4 személyre): 40 dkg csirke-
mell, 1 db vöröshagyma, 5 dkg zsír, piros-
paprika, 1 liter csontleves, 1 pohár tejszín,
1 db tojás, 1 db zöldpaprika, 25 g liszt, 6
dkg vaj, só.
Zsírban megpirítjuk a megtisztított, finomra
vágott vöröshagymát, meghintjük pirospapri-
kával, felöntjük csontlével, és belerakjuk a
megtisztított csirkemelleket. Sóval ízesítjük
és puhára fõzzük. Ezután a levesbõl kiemeljük
a csirkemelleket, kicsontozzuk és metéltre
vágjuk. Vajból, lisztbõl világos rántást készí-
tünk, besûrítjük a levest és jól kiforraljuk. A
tûzrõl levéve leszûrjük. Csészébe rakjuk a me-
téltre vágott csirkemellet, ráöntjük a levest,
és karikára vágott zöldpaprikával díszítjük.

Nagyon finom
krumplis pogácsa

Hozzávalók a tésztához: 50 dkg héjában
fõtt krumpli, 70 dkg liszt, 1,5 dl tej, 5 dkg
élesztõ, 1 teáskanál kristálycukor, 2 teás-
kanál só, 30 dkg margarin, 2 tojás.
A lekenéshez: 1 tojás. A tetejére: 20 dkg trap-
pista sajt lereszelve.
Elkészítési idõ: 40 perc. Sütési idõ: 2x13-15
perc. Kelesztési idõ: 70 perc.
A krumplit héjában megfõzzük, krumplinyo-
món áttörjük. A langyos tejbe beletesszük a
cukrot és belemorzsoljuk az élesztõt. A 25 dkg
margarint (a maradék 5 dkg a lekenéshez kell)
a krumplival még langyosan habosra kever-
jük, hozzátesszük a megkelt élesztõt, a lisztet,
a tojásokat és a sót. Jól összegyúrjuk, és 40
percig letakarva, meleg helyen kelesztjük.
A sütõt 200 fokra elõmelegítjük.
A megkelt tésztát kinyújtjuk 2 cm vastagsá-
gúra, lekenjük az olvasztott margarinnal, és
összehajtogatjuk. Alulról fel, fentrõl rá és két
oldalról is behajtjuk, így egy réteges téglala-
pot kapunk. Letakarjuk konyhakendõvel, és
15 percig pihentetjük, ez idõ alatt duplájára
nõ.
A hajtogatást és a lekenést újra megismétel-
jük.
Amikor másodszor is pihent az összehajtoga-
tott tészta, 2 cm vastagságúra elnyújtjuk, és
ferdén fél cm-es csíkokat húzunk a tetejére
egy késsel. Kiszaggatjuk 5, vagy 6 cm-es át-
mérõjû szaggatóval, az oldalukat megsodor-
juk, és sütõpapírral kibélelt tepsibe rakjuk.
A tetejüket lekenjük felvert tojással, és reszelt
sajtot szórunk rá.
Elõmelegített sütõben 13-15 percig sütjük. 5
perc sütés után a hõfokot levesszük 180 fokra.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

hamlet.ws
Remek találmány volt a gõzgép. Nélküle
nem jött volna létre ipari társadalom. Hát
még az elektromosság! El sem tudjuk
képzelni az életünket áramszolgáltatás
nélkül. Ám azt mondják az okosok, hogy
az emberi történelem legnagyobb talál-
mánya mégiscsak a kerék volt. Az alapo-
zott meg mindent.
Jómagam a nagy találmányok közé soro-
lom a nyári szünetet is. A vakációt, az is-
kolamentes két és fél hónapot. Mert le-
het, hogy jó dolog a kerék. Egy autóban
nem is tudom, hány kerék forog, miköz-
ben szeljük a kilométereket. És tudom,
hogy elektromosság nélkül egy centit sem
mozdulna az a jármû. De kérdezem én:
minek az autó, minek az elektromosság,
ha nincs nyári szünet, ami az egésznek ér-
telmet ad?
Össze sem tudom számolni, hol minden-
hol voltunk a nyáron. Többek között
megnéztük Budapesten a Krétakör Szín-
ház hamlet.ws címû elõadását. Ez a társu-
lat nem rendelkezik színházépülettel,
nincsenek irodái, takarítószemélyzete.
Nincsenek jegyszedõi, díszletmunkásai,
adminisztrátorai. Darabjukat iskolák
tantermében viszik a közönség elé.
Tomboló kánikulában másztunk fel a bu-
dapesti Teleki Blanka Gimnázium máso-
dik emeletére. A folyosón már legyezte
magát néhány ember. Egy sovány, boros-
tás férfi rendezkedett, telefonált körülöt-
tünk. Kiderült, hogy ez nem más, mint
Schilling Árpád, a darab rendezõje.
Hogy a lényegre térjek, Shakespeare
Hamlet címû mûvének felére—harma-
dára rövidített változatát játszotta el elõt-

tünk három, azaz három férfi színész.
Ami nem kis dolog, tekintve, hogy az ere-
deti drámának legalább húsz szereplõje
van, köztük nõk is. Tanítják az iskolában,
hogy Shakespeare darabjai akkoriban
három helyszínen, két szinten kerültek
elõadásra. Ehhez képest ez az elõadás ak-
kora területen játszódott, mint egy na-
gyobb fajta tárgyalóasztal. És semmi kel-
lék, semmi díszlet, semmi jelmez! A há-
rom ember felváltva mondta a darab szö-
vegét. Még arra sem tudtak tekintettel
lenni, hogy azonos szereplõ szavait azo-
nos színész szavalja. A nézõk körbeülték
a szûk teret, fél méterre voltak a szerep-
lõktõl, sõt, néha csak centiméterekre.
Különös élmény! Az intim közelség feles-
legessé tette az emelt, színpadi deklamá-
lást, úgy szóltak egymáshoz az alakok,
ahogy a mindennapi életben szólunk.

A társulat egyedi értéke, egyedülálló kü-
lönlegessége a mélyen átélt, minden szín-
padiasságtól mentes játék. Nyilván kemé-
nyen meg kellett dolgozni azért, hogy a
szöveget teljesen a magukévá tegyék, s
úgy hangozzék el minden szó, mintha a
színész saját lelkében gyökerezett volna.
Intenzív próbafolyamatot képzelhetünk
az elõadás mögött.

Lám, születnek értékek ma is! A hét szûk
esztendõ is terem virágot. Elvonások,
megszorítások közepette kiderülhet,
hogy az emberi, mûvészi minõség minden
helyzetben képes megnyilatkoztatni ma-
gát. Nem kellenek márványpaloták,
programvezérelt fényeffektusok. Embe-
rek kellenek. Nemcsak színházban. Ha-
nem az élet minden területén.

Azt hiszem, ez adhat reményt minden
idõben.

(L. A.)

Vizes kukoricát vásárolok napi áron,
azonnali készpénzfizetéssel!

Aratást, beszállítást, tárolást vállalok.
Kovács Imre, Sárbogárd, Kisfaludy u. végén

(volt Gazdaszövetkezet)

Tel.: 06 (20) 936 1577,
Tóth Tamás telepvezetõ: 06 (30) 957 4744

60 órás

ANGOL
kezdõ és nyelvvizsga-elõkészítõ tanfolyam

szeptembertõl
a sárbogárdi mûvelõdési központban.

Nyelvoktató: Simon István.
Óradíj: 600 Ft/tanóra.

Szintfelmérés:
2007. szeptember 6-án, 18 órakor.

Jelentkezés a 06(25)461 093-as
telefonszámon vagy személyesen

a mûvelõdési központban.
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Hárman a szekrény tetején
I. részlet

...És szerettem volna biciklit is, de ahe-
lyett kivették a mandulámat. Mondha-
tom, elég nagy különbség!
Úgy kezdõdött, hogy sokat fájt a torkom,
és néha lázas is voltam, és anyánk meg-
ígérte:
– Ha most az egyszer, kivételesen, szép
nyugodtan az ágyban maradsz, akkor
meggyógyulsz, és igazán megveszem ne-
ked a kerékpárt.
Soha még olyan nyugodtan nem feküd-
tem! Csakis akkor ugráltam ki az ágyból,
ha anyánk messze járt. Akkor elég sok-
szor, mert én élénkebb leszek a láztól.
Meg minden mástól is. Ha nagy ritkán el-
hallgatok, akkor már kórusban aggódik
értem a család, és a doktor bácsi csóválja
a fejét.
– Ezzel most már nem szabad tréfálni. Ki
kell venni a manduláit!
Mandulamûtét lett a gyönyörû, vadona-
túj biciklim helyett! Habár használt is jó
lett volna. Pityeregtem is egy kicsit. A
doktor bácsi megsimogatott:
– Katonadolog, Andrea!
Szemrehányóan fújtam ki az orromat.
– Nem az operációtól félek! De nem igaz-
ság, hogy vakációban veszik ki, amikor in-
kább tanítási idõ alatt kellene!
Legrosszabbul az Éva járt, aki igazán saj-
nált, hogy beteg vagyok, és igazán örült,
hogy nem neki kell kórházba mennie.
Addig nyüzsgött körülöttem, amíg a dok-
tor bácsinak megakadt a szeme rajta.
– Megnézem õt is, ha már itt vagyok.
Éva nagyon aggódva tátotta el a száját,
nem is alaptalanul, mert kiderült:
– Neki nem annyira életbevágó, de ha
már az Andreának úgyis kivesszük...
Jöhetett õ is velem bömbölve a kórházba!
De mindig csak olyankor bõgött, ha
anyánk látta. Ha nem látta, akkor men-
tünk felfedezõútra a többi kórterembe.
Kérdezték a betegek:
– Hát ti, kislányok? Hogy kerültök ide?
De volt, aki mesélt nekünk, felolvasott a
könyvébõl meg ilyenek.
A mûtõben fehérbe öltözött a doktor bá-
csi, és felfelé tartotta a kezét. Mindent

másnak kellett megfogni helyette! A sok
mûszert mind megkérdeztem, micsoda.
A legtöbbnek elég érdekes neve van. A
mûtõs néni rázta a fejét, sóhajtott,
nevetett:
– Ha addig kérdezõsködsz, amíg öreg es-
te nem lesz, akkor is kivesszük a mandu-
ládat.
Így belelátott a szívembe!
És tényleg nekifogtak, vágni is kellett
meg kanalazni meg csípni, vagy mit.
– Egészen különleges eset!
Nekem is megmutatták a saját mandulá-
mat, csak forgattam a szemem lelkesen,
hogy tényleg, mennyire különleges, pedig
nem láttam rajta semmi érdekeset. Csak
azt, hogy jobb azért túl lenni az egészen.
És örültem, hogy már kivezetnek, a sá-
padt Évát pedig befelé. Eléggé bömbölt,
és nem várhattam meg az ajtóban,
elterelt a nõvérke:
– Hogyisne, hogy te is rázendíts nekem!
De hamarosan jött õ is, fancsali képet vá-
gott, és nem volt szabad beszélnünk.
Éva gyógyult szebben, és én voltam a hõs,
a doktor bácsi osztotta be így.
(Folytatás a következõ számban.)

G. Szabó Judit

Rejtvények

Elrejtett
keresztnevek

Rejtvényünk minden mondatában
egy keresztnév beírásával
olvashatóvá válik a szöveg.
Melyek a hiányzó nevek?

Vannak fur…   …bonák is.

Néha a s …   …n furcsa.

Ezt a kari …   …n levágnám.

A koc…   …sok a rakomány

Szórejtvény

A megfejtésekbõl, kialakuló
szótagokból, szavakból

egy új szót kell kialakítani.

Kezében tart az énekem.

Hamis kacat földet túr.

Folyton leeresztem a torkomon.

Ez a bálna egy estének a csúcsa.

Beküldési határidõ:
2007. szeptember 4.

Heti idõjárás

A következõ napokban tartós észak-
nyugati áramlással száraz levegõ érke-
zik, ezért fokozatosan megszûnik a
csapadék, és több lesz a napsütés. A jö-
võ hét közepe felé lassan visszaesik
majd a hõmérséklet: pénteken 18-24,
szombaton, vasárnap, hétfõn 20-25,
kedden 18-23 fok körül alakul a
nappali hõmérséklet.

www.metnet.hu

Megfejtés
A 34. heti rejtvényt helyesen fejtették meg: Jákob Zsuzsanna és Jákob Mária, Sár-
bogárd, Tinódi u. 144.; Huszár Rózsa Flóra, Sárbogárd, Ady E. út 213.

A szerencsés nyertes: Huszár Rózsa Flóra,
Sárbogárd, Ady E. út 213.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben!
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Szeptember 1., SZOMBAT

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 8.00 Utánam, srácok! 8.30 Éretlenek 9.05 Csutak a mikrofon elõtt
10.05 Válaszd a mozgást! 10.30 Momentán 11.00 Kliqperek 12.00 Hírek 12.05
Testi mesék 13.00 Mici néni két élete 14.30 Autóvízió 14.55 MaxMotor 15.30 TS
— Bajnokok Ligája 16.05 TS — Nõi kosárlabda-eb selejtezõ 18.10 Ötcsillagos
szerelem 19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Ötöslottó-sorsolás 20.15 Jó estét nyár, jó estét szerelem 21.50 Ákos — Beava-
tás 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.55 Dr. Strangelove
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 MegaMan 6.20 Kölyökklub 8.55 Disney-rajz-
filmek 10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómá-
nia 12.45 Isteni sugallat 13.50 Egy rém rendes család 14.25 L. A. Heat — Halálos
páros 15.30 Titanic — Az utolsó rejtély 16.35 Éretlenek a tengerparton 18.30 Hír-
adó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Titanic-nap 23.20 Trópusi bosszú 1.25 A sorsrontó
hármas 3.00 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 11.35 Rókamanguszták udvarháza 12.10 Babavilág 12.40
Rém rendetlen család 13.10 Ed 13.55 JAG — Becsületbeli ügyek 14.50 Született
feleségek 15.50 Csillagkapu 16.40 Rejtélyes vírusok nyomában 17.30 Az elve-
szett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.15
Ilyenek voltunk! — 10 éves a TV2 21.45 Pofa be! 23.30 Titkos gyilkos mama 1.10
Vámpír angyalok 2.50 Ed 3.20 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Krónika 8.00 Krónika 8.17 Kerti pad
8.30 Kopogtató 9.00 Szombat délelõtt 11.05 Best of Klubkabaré 2. 12.00 Krónika
12.30 Történet, hangszerelve 13.30 Világstúdió 14.05 Zöldövezet 14.30 Cigány-
félóra 15.04 Irodalmi Újság 15.35 Magyarországról jövök 16.00 16 óra 17.04 Az
én hetem 17.30 Krónika 18.04 Történet, hangszerelve 19.05 Sportvilág 19.30 Ha-
tárok nélkül 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Esti Rádiószínház — Hege-
dûs Géza: Merlin, a varázsló 21.55 Dés László felvételeibõl válogatunk 22.00 Kró-
nika 22.15 Sportvilág 22.30 Az én hetem 22.56 Dés László felvételeibõl 23.00
Hírek, kenó 23.04 16 óra 0.10 Éjszaka

Szeptember 2., VASÁRNAP

MTV: 4.40 Hajnali gondolatok 4.44 Kárpát expressz 5.10 Pénz-vidék 5.35 Válaszd
a mozgást! 5.50 Nap-kelte 8.00 Utánam, srácok! 8.30 A Black Rose vár titka 8.50
„Így szól az Úr!” 8.55 Evangélikus magazin 9.25 Metodista ifjúsági mûsor 9.30
Mai hitvallások 10.00 Református istentisztelet 10.55 TS — Gyorsasági-motoros
vb 12.00 Hírek 12.10 TS — Férfi nemzetközi kézilabdatorna 13.50 TS — Gyorsa-
sági-motoros vb 15.00 TS-Sport7 15.50 Magyar elsõk 16.10 Csellengõk 16.35
Feszti körkép 17.05 Panoráma 18.00 Magyarország nemzeti parkjai 18.30
BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Jó estét nyár, jó estét szerelem
21.35 A szólás szabadsága 22.40 24 — Elsõ évad 0.20 Hírek 0.25 Sporthírek 0.35
TS — Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 MegaMan 6.20 Kölyökklub 9.10 A tini nindzsa
teknõcök új kalandjai 9.30 Inuyasha 10.00 receptklub 10.15 Játék 11.30
MeneTrend 12.00 Híradó 12.05 Tuti gimi 12.30 Red bull Air Race 14.00 Uniqa ma-
gyar autósport-magazin 14.15 Forma 1-magazin 14.45 John Doe — A múlt nélkü-
li ember 15.40 Kemény, mint a kõ 16.35 Tarzan 17.30 Eltûntnek nyilvánítva 18.30
Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Daredevil, a fenegyerek 22.05 Heti hetes 23.20
Drakula mennybemenetele 0.55 Rali-vb 1.30 Portré 2.00 Bérgyilkos ösztön
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 10.45
Lassie 11.15 Két TestÕr 11.45 Stahl konyhája 12.15 Reménysziget 13.10 Knight
Rider 14.00 Fekete nyíl 14.55 GSG 9 — Elutasítva 15.50 Smallville 16.30 Szágul-
dó vipera 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Trója —
Az elveszett város nyomában 23.35 Képírók 2.05 Napló 3.05 Dragnet —
Gyilkossági akták
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei
krónika 8.30 Édes anyanyelvünk 8.35 Vasárnapi mozaik 9.30 Világóra 10.04 Ró-
mai katolikus szentmise közvetítése 11.05 Gondolatjel 12.00 Krónika 12.25 Har-
minc perc alatt a Föld körül 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04 Tet-
ten ért szavak 15.15 Vasárnapi randevú 16.04 Kopogtató 16.35 Batthyány, az
örök mécses 17.04 Kard és kereszt 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti
séta 19.50 Mese 21.00 Kenó 21.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorá-
ból 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.30 Késõ esti Rádiószínház: Éjszakai
állatkert 23.20 Zene 24.00 Éjszaka

Szeptember 3., HÉTFÕ

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 10.00 Kalandos nyár 10.55 Parlamenti napló
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Roma
magazin 13.05 Domovina 13.40 BBC-exkluzív 14.35 Múlt-kor 15.10 Drága doktor
úr 16.00 Válaszd a mozgást! 16.15 Sophie — A nem kívánt jegyesség 16.45 Kör-
zeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Tv-taxi 17.20 Thomas, a gõzmozdony 17.35 Quinn
doktornõ 18.25 Bûvölet 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Tv
ügyvédje 21.15 Kék fény 22.10 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.20 KészPénz 23.50
Hírek 23.55 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.20 Titkos szolgálat — MI-5 1.15 Lucrecia
Borgia
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 14.10 Játék 15.45 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP — Több mint testõr 17.30 Lost — Eltûn-
tek 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15
Nagy franc a kis francia! 23.10 Novokain 1.00 Reflektor 1.20 Bundesliga 2.25 Az
Internet csodái 2.45 Autómánia 3.05 Fókusz

TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.40 Betûbár 9.30 Teleshop
11.50 Legenda 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30 Baywatch Hawaii
16.30 Rex felügyelõ 17.30 Monk — Flúgos nyomozó 18.30 Tények 19.00 Aktív
19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Krimi-hétfõ 22.00 Gyilkos számok
23.00 Különleges ügyosztály 24.00 Kurázsi 0.30 Tények este 1.00 Titkos társaság
2.25 Aktív 2.55 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Parasztre-
gény — Muharos Bálintné élettörténete alapján 13.25 Anno 13.30 A görög katoli-
kus egyház félórája 14.00 Krónika 14.05 Szonda 14.35 Talpalávaló 15.05 Best of
Klubkabaré 16.00 Közelrõl 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Sportvilág 18.30 Határok
nélkül 19.05 Válogatás a Napközben mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyembe-
rek 20.35 Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései 20.55 Kató Zoltán szaxofonozik
21.04 Nyeregben írt történelem 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.15 Sportvi-
lág 22.20 Irodalmi újság 22.45 Misztrál együttes 23.00 Hírek, kenó 23.04 Oxigén
23.30 Cigányfélóra 0.10 Éjszaka

Szeptember 4., KEDD
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 9.50 Tv-taxi 10.10 Kalandos nyár 11.05 Gõg
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser
Bildschirm 13.35 A társulat 14.30 Engedjétek hozzám 14.40 Katolikus krónika
15.10 Drága doktor úr 16.00 Válaszd a mozgást! 16.15 Sophie — A nem kívánt je-
gyesség 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Tv-taxi 17.20 Thomas, a gõz-
mozdony 17.40 Quinn doktornõ 18.30 Bûvölet 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Önök kérték! 21.15 A társulat 22.10 Kedd este 22.45 Kultúrház
23.20 Fejlesztés alatt 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.20 Médiamix
0.50 Pengetõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 13.30 Játék 15.45 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP — Több mint testõr 17.30 Lost — Eltûn-
tek 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15
Holtpont 23.45 XXI. század — A legendák velünk élnek 0.20 Reflektor 0.40 Csoda
a hegyen 2.25 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár 10.10
Teleshop 11.30 Romuald és Juliette 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30
Baywatch Hawaii 16.30 Rex felügyelõ 17.30 Monk — Flúgos nyomozó 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Irigy Hónaljmirigy
22.00 Támadás a harci robotok szigete ellen 24.00 Tények este 0.30 Alfred Hitch-
cock bemutatja 1.00 Magyar szépség 3.00 Aktív 3.30 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Parasztre-
gény 13.25 Anno 13.27 Aranyalap 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.00
Krónika 14.05 Kultúrkör 15.05 Tudósfórum 16.00 Közelrõl 18.03 Közéleti ütközõ
18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mû-
sorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Mikszáth Kálmánné visszaemlé-
kezései 20.54 Kató Zoltán szaxofonozik 21.04 Mesélõ krónikák 21.35 Elfelejtett
sorsok 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Tér-idõ 22.50
A Folkmûhely felvételeibõl 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Szeptember 5., SZERDA
MTV: 5. 10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 9.50 Tv-taxi 10.10 Kalandos nyár 11.05
Gõg 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.05 Ecranul
nostru 13.45 Móricz Zsigmond és Zsurzs Éva emlékére 14.40 Kormányváró 15.10
Drága doktor úr 16.00 Válaszd a mozgást! 16.15 Sophie — A nem kívánt jegyes-
ség 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Tv-taxi 17.20 Thomas, a gõzmoz-
dony 17.35 Quinn doktornõ 18.30 Bûvölet 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Krém extra 21.15 Krém extra 22.10 Szerda este 22.45 Kultúrház
23.20 Lapozó 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.05 Tv-taxi 0.20 Jó barátnõk
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 13.45 Játék 15.45 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP — Több mint testõr 17.30 Lost — Eltûn-
tek 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 A
szökés 22.10 Gyilkos elmék 23.20 Médium — A túlvilág kalandorai 0.20 Reflek-
tor 0.40 Kárhozottak klubja 2.30 Medikusok 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár 10.15 Teleshop
11.35 Várlak nálad vacsorára 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30
Baywatch Hawaii 16.30 Rex felügyelõ 17.30 Monk — Flúgos nyomozó 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Doktor House 22.00
Az elveszett szoba 23.00 A küszöb 24.00 Tények este 0.30 Farkasok szövetsége
2.55 Drága testek 3.45 Aktív 4.15 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Parasztre-
gény 13.25 Anno 13.30 A református egyház félórája 14.05 Kultúrkör 15.05 Ma-
gyarországról jövök 16.00 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15
Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mûsorá-
ból 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Mikszáth Kálmánné visszaemlékezé-
sei 20.55 Kató Zoltán szaxofonozik 21.04 Egy hazában 22.00 Krónika 22.15 Sport-
világ 22.20 Mérleg 22.50 Csûrrentõ — moldvai zene Budapestrõl 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka
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Szeptember 6., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 9.50 Tv-taxi 10.10 Kalandos nyár 11.05 Gõg
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Slovenski utrinki 13.05 Együtt
13.40 Önök kérték! 14.35 KészPénz 15.10 Drága doktor úr 16.00 Válaszd a moz-
gást! 16.15 Sophie — A nem kívánt jegyesség 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek
17.05 Tv-taxi 17.20 Thomas, a gõzmozdony 17.30 Marci 17.45 Kisváros 18.25
Bûvölet 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Szempont 21.15 A la
carte 22.10 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.20 Panoráma 23.50 Hírek 23.55
Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.20 Jó barátnõk
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 13.45 Játék 15.45 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP — Több mint testõr 17.30 Lost — Eltûn-
tek 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15
Szeszélyes 22.25 Totál gáz 0.05 Házon kívül 0.40 Ments meg! 1.45 Reflektor 2.05
Infománia 2.30 Házon kívül 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.25 Betûbár 10.05
Teleshop 11.25 A gyõztes mindent visz 13.10 Észbontó 14.00 Melrose Place
15.00 Baywatch Hawaii 16.00 Rex felügyelõ 17.05 Monk — Flúgos nyomozó
18.00 Tangó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit
21.00 Pokoli tévétorony 23.05 Nyomtalanul 0.05 Tények este 0.35 Csábító fûszer
2.25 Aktív 2.55 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Parasztre-
gény 13.25 Anno 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Kultúrkör 15.05
Magyarországról jövök 16.00 Közelrõl 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Sportvilág
18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mûsorából 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései 20.55
Kató Zoltán szaxofonozik 21.05 Digitális 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika
22.15 Sportvilág 22.20 Kard és kereszt 22.45 A Golgota Gospel Kórus
felvételeibõl 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Szeptember 7., PÉNTEK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 9.50 Tv-taxi 10.10 Kalandos nyár 11.05 Gõg
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00 Sírjaik hol
domborulnak…13.35 Körzeti magazinok 14.25 Válaszd a mozgást! 14.40 Ablak
15.45 Ablak 2. 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Tv-taxi 17.20 Thomas, a
gõzmozdony 17.30 Marci 17.45 Kisváros 18.25 Bûvölet 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.15 Tiszta kabaré! 21.15 Csináljuk a fesztivált! 2. 22.10
Péntek este 22.45 Kultúrház 23.20 Múlt-kor 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 24.00
Tv-taxi 0.20 A családban marad
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 14.05 Játék 15.45 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP — Több mint testõr 17.30 Lost — Eltûn-
tek 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 A
rend õrzõje 23.00 Tökéletes áldozat 1.05 Reflektor 1.30 Itthon 1.45 Az elnök
emberei 2.25 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár 10.15
Teleshop 11.35 A haverom nõje 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30
Baywatch Hawaii 16.30 Rex felügyelõ 17.30 Monk — Flúgos nyomozó 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Okosabb vagy, mint
egy ötödikes? 22.00 Liptai Claudia-show 23.00 Tûréshatár 0.35 Tények este 1.05
Ördögi nyomozó 1.55 Reménysziget 2.45 Aktív 3.15 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Parasztre-
gény 13.25 Anno 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Péntek kávéház
15.05 G7 — Gazdasági magazin 15.30 Útitárs 16.00 Közelrõl 18.03 Közéleti ütkö-
zõ 18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti
mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Mikszáth Kálmánné vissza-
emlékezései 20.55 Kató Zoltán szaxofonozik 21.04 Ítélet 22.00 Krónika 22.15
Sportvilág 22.20 Fórum 22.50 Magyar népzenei feldolgozások 23.00 Hírek, kenó
23.04 Péntek kávéház 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Szeptember 1., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Káloz története II., 10.00
Rendkívüli testületi ülés, 12.00 Lapszemle (mûsorváltozás lehetséges!),
15.00 II. Vajtai Strandfesztivál, Csók István Sáregresen, 19.00 Lapszemle,
20.00 Sárszentmiklós—Pusztaszabolcs foci, 23.00 Lapszemle
Szeptember 2., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 9.00 II. Vajtai Strandfesztivál,
Csók István Sáregresen, 12.00 Lapszemle, 13.00 Rendkívüli testületi ülés,
15.00 Zenés áhítat — Jákob Zoltán és Molnár László koncertje, Nemzetközi
néptáncbemutató, Útavató Sáregresen (mûsorváltozás lehetséges!), 18.00
Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Utcai evangelizáció Sárszentmiklóson,
23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Szeptember 3., hétfõ:7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Cece—Mezõ-
szilas foci, 12.00 és 19.00 Heti Híradó, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 II. Vajtai
Strandfesztivál — 2. rész, Odüsszeusz utazása — színielõadás Hantoson,
23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Szeptember 4., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 II. Vajtai Strand-
fesztivál — 2. rész, Odüsszeusz utazása — színielõadás Hantoson, 12.00 és
19.00 Heti Híradó, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 Sárbogárd—Mezõfalva foci,
Asztalitenisz, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Szeptember 5., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Sárbo-
gárd—Mezõfalva foci, Asztalitenisz, 12.00 és 19.00 Heti Híradó, 13.00 és
18.00 Sziréna, 20.00 Illegális szennyvíziszap Sárbogárdon — interjú, Az alapi
kultúrház avatása, 23.00 Lapszemle
Szeptember 6., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Illegális szennyvíziszap Sár-
bogárdon — interjú, Az alapi kultúrház avatása, 12.00 Lapszemle, 13.00 Káloz
története II., 16.00 Rendkívüli testületi ülés, 19.00 Lapszemle, 20.00 Utcai
evangelizáció Sárszentmiklóson, 23.00 Lapszemle
Szeptember 7., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Utcai evangelizáció Sár-
szentmiklóson, 12.00 Lapszemle, 13.00 Káloz története II., 16.00 Cece—Me-
zõszilas foci, 19.00 Lapszemle, 20.00 II. Vajtai Strandfesztivál — 2. rész,
Odüsszeusz utazása — színielõadás Hantoson, 23.00 Lapszemle.

***
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság fejlécén adunk
tájékoztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a
Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõ-
dési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. A Bogárdi TV fogható minden
kábeltévés programcsomagban a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekven-
cián. Hiba esetén kérjük hívják a következõ számokat:06 (40) 200 718, 06
(40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445.
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Hitelügyintézés! Induló költségek nélkül. Lakás-
célú, szabad-felhasználású hitelek, hitelkiváltás.
1 millió—7200 Ft/hó, 5 millió—36000 Ft/hó. Tel.:
06 (30) 681 7675, 06 (30) 235 9498. (0878404)

Olcsón ablak, ajtó 06 (20) 216 7202
Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid ha-
táridõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika, 06
(20) 924 3830. (0921735)

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06 (70)
369 0476.
Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1640 Ft/q, cser kugli akáccal 1650 Ft/q, cser
aprított 1680 Ft/q, cser aprított akáccal 1700
Ft/q, akác tûzifa kugliban 1.910 Ft/q, akác tûzifa
aprítva 1.940 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623.
Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hagyományos parketta
1998 Ft-tól, akácmintás kerítésléc 199 Ft/db-tól;
06 (20) 9475 970. (0921381)

Kazánok, radiátorok extra kedvezménnyel; 06
(20) 9475 970. (0921381)

Új építésû családi ház sürgõsen, áron alul eladó,
06 (70) 534 8326. (0414217)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny! 06 (20) 557
6509. (0414246)

Euro-raklap felvásárlása, Sárbogárd, Árpád u.
114. Telefon: 06 (20) 342 5880. (0414084)

Tûzifa ingyenes házhoz szállítással eladó; 06 (20)
336 7067. (0414132)

Korrekt hitelügyintézés, felesleges reklámszö-
veg nélkül. Jelzáloghitelek. 06 (70) 395 1026.
(0414423)

Üzlethelyiség eladó vagy kiadó. 06 (30) 363
7533. (0414435)

Töbörzsökön 4 szoba, étkezõs, beépített kony-
hás, sarokkádas, kétféle fûtésû családi ház igé-
nyesnek jóval áron alul, sürgõsen eladó. Telefon:
06 (20) 333 6009.
Családi ház eladó Köztársaság út 168. alatt, szé-
pen felújított! Telefon: 06 (30) 348 4373. (0414476)

Sárbogárd központjában, az Ady-lakótelepen, 1.
emeleti, erkélyes panellakás eladó. Irányár: 7 mil-
lió Ft. Érdeklõdni: 06 (25) 463 539 18 óra után.
(0414466)

Fiatal pultos hölgyet felveszünk sárbogárdi biszt-
róba. Köztársaság út 38. Telefon: 06 (20) 249
7386. (300291)

Alapon 2 szobás, fürdõszobás, összkomfortos,
gázfûtéses, jó állapotú családi ház eladó. Irányár:
4.500.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (20) 321 0813, 06
(30) 301 9122. (300279)

Malacok eladók. Telefon: 06 (30) 576 6615.
(300275)

450 négyszögöl termõföld fele szõlõvel, pincével,
vízzel, villannyal eladó. Köves út mellett. Költözte-
tést vállalok 7,5 tonnás ponyvás teherautóval. 06
(30) 339 8958. (300277)

Sárbogárdon családi ház eladó az Árpád utcá-
ban. 06 (70) 453 2846, 06 (70) 453 2847. (300271)

Kétszintes családi ház eladó. 06 (20) 413 7082.
(300270)

Opel Corsa Swing 1,4, 1996-os, 3 ajtós, piros,
extrákkal eladó. Telefon: 06 (25) 476 051. (300269)

Mûanyag nyílászárók beépítése a felméréstõl a
kivitelezésig, gipszkartonozás, fuvarozás, laka-
tosmunkák. Telefon: 06 (20) 513 9253, 06 (20)
235 2107, 06 (25) 473 361. (300266)

Sárbogárdon családi ház, építési telek,
mélyhûtõláda eladó. 06 (20) 415 9886.
Sárbogárdon Árpád utcában családi ház eladó,
130 m2. Telefon: 06 (70) 282 5192. (300265)

Pusztaegresen családi ház eladó. 06 (30) 812
6524. (300351)

Salamon utcában felújításra szoruló, három szo-
bás családi ház sürgõsen eladó. Irányár: 6 millió
Ft. 06 (70) 223 6691. (300299)

Nyári vásár az Arabella cipõboltban.
Lakás eladó. 06 (30) 3302 615.
Fõiskolás lány gyermekfelügyeletet és korrepe-
tálást vállal. 06 (20) 970 0250. (300293)

Lakás kiadó. 06 (30) 3302 615.
Személyi kölcsön, bevásárlókártya, OKOSkártya.
Telefon: 06 (30) 693 2060. Tósoki. (300292)

Telek eladó. 06 (30) 3302 615.
Mikro presszóba pultost felveszünk. Telefon: 06
(30) 500 3394
Sárszentmiklóson a Deák F. utcában összkom-
fortos családi ház eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 413
2994, 06 (30) 527 7628. (300084)

Vegyes borszõlõ eladó. Érdeklõdni: 06 (25)
460 829, Szecsõdi, Sárbogárd, Árpád u. 95. (300079)

Hasogatott tûzifa, 2100 Ft/q. 20 q felett ingyenes
házhoz szállítás. 06 (20) 482 4154. (300004)

Erdészeti munkára segédmunkást felveszek (kék
könyv szükséges). 06 (70) 374 0769. (300004)

Üzlet-, illetve irodahelyiség kiadó az új üzletköz-
pontban, a 63-as fõút mellett. 06 (70) 332 1393.
Sárszentmiklós központjában megosztható épí-
tési telek, építõanyaggal együtt eladó. 06 (30)
9392 212.
Többfunkciós babakocsi eladó. Érdeklõdni: 06
(30) 9392 157. (300091)

Sárszentmiklóson családi ház eladó. Érdeklõdni:
06 (30) 9392 157. (300091)

Árpád-lakótelepen háromszobás, földszinti la-
kás eladó vagy hosszú távra kiadó. Ár: 7,4 millió
Ft vagy 35.000+rezsi. Telefon: 06 (20) 474 5530.
(300090)

Olcsó albérletet keresek sürgõsen 06 (70) 293
2638 (300100)

Lucernamag eladó 700 Ft/kg 06 (25) 460 969, 06
(20) 583 4280 Sárbogárd, Sávoly köz 2/c Bozsoki.
Eladó boroshordók, 300 l, 100 l, 80 l és 50 l-es,
kézi daráló és 15 literes szõlõprés, valamint zár-
ható 300 és 200 literes mûanyag edények. Érdek-
lõdni 06 (30) 997 0520-as telefonon. (300035)

Építési telek Sárbogárd központjában eladó. Te-
lefon: 06 (30) 225 2067. (300034)

Sárbogárdon összkomfortos családi ház albér-
letbe kiadó, hosszú távra. Érdeklõdni: 06 (30) 661
0138. (300033)

Sárbogárd központban építési telek áron alul el-
adó. Ár: 1.100.000 Ft. Telefon: 06 (30) 398 2075.
(300033)

Vágnivaló 3-4 kg-os kacsák eladók. Ár: 1000
Ft/db. Telefon: 06 (30) 661 0138, 06 (30) 398
2075. (300033)

7 éves fekete kanca póniló eladó. Érdeklõdni: 06
(30) 570 3119. (300032)

Szántóföld 2 ha Sárbogárd külterületén eladó. 06
(30) 646 2320. (300031)

1 db Mirköz fagylaltkeverõ, 1 db YSA fagylalttá-
roló (7 tégelyes), 1 db fagylaltos tricikli (JOHA 4
tégelyes) eladó. 06 (25) 509 238.
350 literes tölgyfahordó kiváló állapotban eladó.
06 (30) 905 6399. (300372)

Alumíniumradiátorok eladók! 60x110, 60x60 (2
db), 60x30, 60x140 cm-es. Érdeklõdni: 06 (30)
348 3320.
Kisiparban szõlõföld présházzal, felszereléssel
eladó. Telefon: 06 (30) 604 2754. (300371)

Szõlõdaráló, prés, hordók, terménydaráló eladó.
Telefon: 06 (30) 604 2754. (300371)

Telek eladó. Telefon: 06 (30) 570 0329. (300022)

Jó állapotban lévõ 160 literes hûtõszekrény el-
adó. Telefon: 06 (30) 361 1176. (300020)

54 éves férfi, 176 cm magas, 90 kg, 67%-os rok-
kantnyugdíjas, feleséget keres. Leveleket a szer-
kesztõségbe lehet küldeni „Társat keresek” jel-
igére. Telefonos elérhetõség: 06 (30) 486 5708.
(300016)

MZ 250-es motorkerékpár friss mûszakival és
Simson 51-es eladó. Rajcsányi, Nagy Lajos u. Te-
lefon: 06 (70) 452 3737. (300016)

Sárbogárdon 894 m2 zártkert bérbeadó, ugyanitt
63-as út mellett 1079 m2 föld szõlõvel, vetemé-
nyeskerttel olcsón eladó. 06 (30) 576 6420.
Árpád-lakótelepen lakás kiadó. Érdeklõdni: 06
(70) 335 6393. (300014)

Otthon végezhetõ munkát ajánlok. 06 (30) 464
4766. (300365)

Palotapincsi kölykök eladók. 06 (30) 207 9328,
06 (30) 530 8456. (300038)

Mûanyag nyílászárók beépítéséhez munkatársa-
kat keresek. 06 (70) 453 7289. (300040)

8 éves Whirlpool kombihûtõ eladó 15.000 Ft. 06
(70) 392 5922
2 db 500 literes boros hordó eladó. 06 (25)
461 240. (300043)

Magyar, történelem, angol korrepetálás általá-
nos és középiskolások részére. 06 (20) 886 3729.
(300042)

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512. (0972293)

UPC DIRECT MEGRENDELÉS SAT
CENTER. Székesfehérvár, Távírda út 2.,
06 (22) 379 630, 06 (30) 9450 583.

TÛZIFA ELADÓ! Tel.: 06 (30) 9470 899.

Régi és új síremlékek felújítását, gépi
tisztítását vállalok rövid határidõvel.

06 (30) 494 0305 (300273)

Asztalosmunkák! Váraljai Péter,
06 (20) 971 0133.

Szakképzett kõmûvest, autófényezõt és
autóvillamosság-szerelõt felveszünk.
AGROÉP Kft. 06 (20) 936 1577 (300290)

FELSÕFOKÚ
MÉLYÉPÍTÕ

VÉGZETTSÉGGEL
munkatársat

keresünk.
Bemutatkozó leveleiket

„Ügyvezetõ” jeligére kérjük
a szerkesztõségbe küldeni.
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Kárpitos bútorok
Vásároljon a gyártótól nagyker áron.

Megkezdtük BENTEX biomatracok
forgalmazását, standard és egyedi

méretekben is, bevezetõ áron!

Folyamatosan újuló készlettel és állandó akciókkal
várjuk vásárlóinkat!

Heverõk, franciaágyak, fotelok, fotelágyak, kanapék,
rekamiék, sarok- és 3+2+2 (3+1+1) ülõgarnitúrák stb.,

továbbá fenyõbútorok: ágyak, éjjeli szekrények,
komódok, gardróbok stb.

* Az általunk készített bútorokat
egyedi méretekben is elkészítjük!

* Vállaljuk bútorának áthúzását, felújítását,
házhoz szállítással, ingyenes helyszíni felméréssel.

* Szivacsos és rugós matracok készítése.

Akciónk a hirdetés megjelenésétõl a készlet erejéig érvényes!

FAIR 2002 Kft.,
Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon: 06 (20) 9826 630.

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig: 8.30-17-ig, szombaton 8.30-12-ig.
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Nyílt
tér

Kérdezték
Temetési segély

Meghalt a feleségem. Szegényesen él-
tünk, ezért a temetés költségeit nem tud-
tam elõteremteni. Amikor a temetéssel
kapcsolatos ügyeket intéztem, azt java-
solták, hogy kérjek az önkormányzattól a
temetésre segélyt. Nagy nehezen rászán-
tam magam, mert nem szeretek kérni, de
hát a szükség rávitt erre is. Nagyon
rosszulesett aztán, amikor az elutasító
határozatot megkaptam. Az elutasítás
oka az volt, hogy van keresetem. Ha én is
munkakerülõ lennék, ha úgy, mint sokan,
feketemunkából, be nem vallott jövede-
lembõl élnék, nem lenne mit számon kér-
ni rajtam, akkor most kaptam volna te-
metési segélyt. Láthatjuk nap mint nap,
hogy hányan vannak olyanok, akik nagy
autóval érkeznek hónapról hónapra az
önkormányzathoz, zörög a kezükön és a
nyakukban a kilós arany, mégis kapnak
segélyt. Igazságos ez?
József Attilával, a költõ szavaival szólva:
„Én nem ilyennek képzeltem a rendet!”

Név és cím a szerkesztõségben

Kerékpársáv újra
Többször is szóba került már a Sárbogárd
fõutcáján lévõ kerékpársáv állapota. Saj-
nos ebben a sárga vonallal elválasztott
sávban sokkal rosszabb az út. Sok helyen
feltörték és nem javították ki, a csatorna-
rácsok kiállnak az útfelületbõl, az autó-
sok pedig nem mindig tartják be a kerék-
párostól való biztonságos távolságot. Ha
megbillen a rossz út miatt a kerékpár,
csak a csodán múlik, hogy egy kamion el

nem sodorja. Gyakori, hogy ebben a sár-
ga vonallal elválasztott sávban egyes au-
tósok leállnak az üzleteknél, gyógyszer-
tárnál. Ezek kikerülése is veszélyes. Azt
kérjük az illetékes útfenntartó cégtõl a
kerékpárosok nevében, hogy legalább az
utat és a csatornarácsokat javítsák ki. Az
autósoktól pedig azt kérjük, hogy jobban
figyeljenek a kerékpárosokra.

Egy kerékpárral rendszeresen
közlekedõ sárbogárdi polgár

Lejegyezte: Hargitai Lajos

Lapunk hûséges olvasójától, Sándor Pál sárbogárdi származású, simontornyai gyógy-
szerésztõl kaptunk üdvözlõlapot. Az idén oda látogatott turistaként. Egy orosz, atom-
meghajtású jégtörõhajó vendégeként jutott el az örök hó és jég birodalmába.
Ígérte, hogy útjáról, élményeirõl részletesen beszámol lapunk olvasóinak.

Hargitai Lajos

Hazánkfia az északi sarkvidéken

Mi van
a Volán-teleppel?

Ezt a kérdést tette föl egyik olvasónk. Az
Alba Volán két képviselõje, Aradi Attila
vagyonkezelési igazgató és Csáder Dezsõ
üzemigazgató erre válaszolva tájékoztat-
tak a következõkrõl.
A telepet már több mint egy éve átvette
mûködtetésre az Alba Volán tulajdoná-
ban lévõ, székesfehérvári székhelyû Szer-
viz Centrum Kft. A cég lakatos- és ka-
rosszériamunkákkal, buszjavítással fog-
lalkozik, azaz a telepen korábban mûkö-
dõ szerelõmûhely továbbra is üzemel, ki-
bõvített tevékenységgel. Itt nemcsak a
sárbogárdi buszokat tartják karban,
hanem más megyei járatokat is.
A buszok irányítása bekerült a megye-
székhelyre. Az egykori Volán-iroda pe-
dig most a gépkocsivezetõk pihenõhelyé-
ül szolgál. A bérleteket a buszokon, a so-
fõröknél lehet megvásárolni.

Akinek halálhírét
keltik…

Az a hír jutott szerkesztõségünkbe, hogy
megvásárolta valaki a sárbogárdi mû-
anyag-feldolgozót. A telepvezetõt hív-
tam föl telefonon, hogy igaz-e a hír. Csak
nevetett egy jót. Mint mondta: Köszöni
szépen, megvannak; õ nem tud róla, hogy
új tulajdonosuk lenne. Remélhetõleg rá-
juk is igaz a mondás: akinek halálhírét
keltik, sokáig fog élni.

Hargitai Kiss Virág

Megjelent Hargitai
nagymama

szakácskönyve
Ételed az életed címmel.

Kapható a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban és az újságot árusító

boltokban, 2.500 Ft-os áron.

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
telefon: 06 (25) 508 900.


