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Reng a föld a város alatt

A kõbányát teljesen kitermelik? Hová lesz ez a sok kõ? Mit fizetnek ezért a városnak?
(Kérdések a 20. oldalon.)

Ballagtak az óvodások
A rétszilasi gyereknap vendége volt Márió,
a harmonikás.
(Írásunk a 4. oldalon.)

Balesetek
— Mozdony alá került az idõs
férfi a sárbogárdi
vasútállomáson
— Motoros balesetek
— Traffipax bárhol lehet!
Vezessenek óvatosan!
(Írásunk a 2. oldalon.)

A Zengõ Óvodában hétvégén volt a ballagás. Több gyerek jön, mint megy, marad a zsúfoltság.
(Írásunk a 6. oldalon.)
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Gondolkodjunk!
Ne tessék engem „macerálni”, itt vagyok,
csak nagyon sok dolgom van mint egyéni
vállalkozónak. Egyszerûen nem értem rá
semmire, de nem ment el a hangom, ha
lesz téma, úgyis írok. Ezt nem fenyegetésnek szántam.
Hoppá! Megvan a témám! Múlt pénteken
buli volt: nyugdíjba vonuló Hegedûs Józsi
barátunk búcsúztatójára voltunk hivatalosak, és el is mentünk. Hogy miért csoda ez?
Mert a barátokon, jó ismerõsökön kívül
mi, volt köztisztviselõk (létszámleépítettek, kirúgottak, önként távozók, nyugdíjasok) szép számban (13 fõ) megjelentünk, a
polgármesteri hivatal jelenlegi dolgozói
közül csak a mûszakos fiúk és a pályázatíró
referens volt jelen. Bocsánat, a polgármester a vacsoráig ott volt, de aztán lelépett
valamilyen indokkal, amit mi hálásan
nyugtáztunk.
Ott, a bulin nem elmélkedtem rajta, mert
nem volt rá idõ (a zene, tánc, beszélgetés
miatt), de utólag felteszem a kérdést: kinek köszönhetõen nem jöttek el a kollégák? Mennyi ideig, hány éven át szállította
Józsi a vezetõket, beosztottakat ide-oda,
vagy intézte a beszerzéseket innen-onnan,
és mindezt balesetmentesen! Annyit minimum megérdemelt volna, hogy mindegyik
osztályról eljöjjön egy-két ember a többieket képviselve.
A bulin valaki azt mondta, hogy miattunk,
azaz a volt köztisztviselõk miatt nem jöttek
el a többiek. Közröhej! Ki az a hülye, aki
úgy véli, hogy tõlünk félni kell? Mit tudunk
mi tenni akárkivel is? Hogy úgy mondjam:
nem vagyunk pozícióban ahhoz, hogy
valamit is megtoroljunk.
Azt viszont nagyon is el tudom képzelni,
hogy a jelenlegi városvezetés miatt nem
mertek eljönni. Ezek az emberek, bizony,
hajlamosak a nyílt és az alattomos törlesztésekre, csak már észre sem veszik magukat, annyira megszokták, hogy bármit
megtehetnek.
Nem vagyok jogász, de nem lehetne megkapirgálni a hivatali hatalommal való
visszaélés tényállást (ha nem is ebben a
konkrét esetben)? Vagy majd a végelszámolásnál, a többivel együtt?
Csibegép (alias Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Sárbogárdi Körzeti Földhivatal
2008. június 30-án
szakmai továbbképzés miatt,
2008. július 1-jén a köztisztviselõi
nap miatt ZÁRVA tart.
Hivatalunk 2008. július 3-án,
(csütörtökön) hétfõi ügyfélfogadási
rend szerint, 8-15 óráig tart nyitva.
Kiss József hivatalvezetõ

KÉK HÍREK
Balesetek
Traktornak ütközött
a motoros
Szombat este hét órakor egy segédmotoros Cecén a Kossuth utcában közlekedett,
mikor észlelte, hogy az úttest jobb oldalán
található betonhídról egy traktor közlekedik az úttestre hátramenetben. A 15 éves
motoros, hogy elkerülje az ütközést, fékezett és jobbra kormányozta a kétkerekût.
Végül a lassú jármû hátulján található vonópadnak ütközött, elesett és a bal oldali
útárokba csúszott. A fiú nyolc napon túl
gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az autós volt a hibás
Szombat éjjel fél tizenegykor ismét motorost gázoltak el. Sárkeresztúr belterületén
a 63-as fõút sárosdi leágazójánál egy autós
a balra nagy ívben történõ kanyarodása során nem észlelte a vele szembõl szabályosan érkezõ segédmotorost, és nekiütközött. A vétlen motoros könnyen sérült.

A mozdony gázolta halálra
Május 28-án, szerdán, 15 óra 32 perckor
egy a Budapestrõl közlekedõ személyvonat a sárbogárdi vasútállomáson lassítva
haladt át, amikor a peronról egy idõs férfi
elé lépett. A mozdonyvezetõ azonnal vész-

fékezett, de az ütközést nem tudta elkerülni, és a férfi a mozdony alá került. A 83
éves budapesti lakos a helyszínen életét
vesztette.

Közúti ellenõrzések
A közúti ellenõrzést végzõ rendõrök tizenhét alkoholos állapotban lévõ sofõrt szûrtek ki a forgalomból a hét végén, a megye
területén. A vezetõk közül egy fõ súlyosan,
négy közepesen, három pedig enyhén ittas
állapotban volt. Kilenc közlekedõ nyilatkozaton ismerte el az alkoholfogyasztást.
Az alkoholos állapotban lévõk közül egy fõ
kerékpárt hajtott, egy tehergépkocsival
közlekedett, négyen pedig segéd-motorkerékpárt vezettek. Egy közlekedõ a vezetéstõl való eltiltás hatálya alatt vett részt a
forgalomban.
Szabó Katalin FMRFK-sajtóreferens

Figyelem!
A sárbogárdi rendõrkapitányság traffipaxkészülékével rendszeresen végez sebességmérést Sárbogárdon és térségében. Ezzel segíti a balesetmentes közlekedést.
Vezessenek óvatosan!
Szerkesztõ

Nemzetközi kiállításon
Sárbogárd képviseletében
Sárbogárd képviseletében Szabóné Czuczai Katalin vesz részt a budapesti Láng Mûvelõdési Házban rendezett X. nemzetközi népi iparmûvészeti kiállításon csuhéból készült
munkákkal és természetes anyagokból készített ékszerekkel.
A kiállítás április 3-án nyílik.
/H/
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SITT A HATÁRBAN?
Gyakran esik szó az újságban a határba kihordott szemétrõl. Amikor a számítógépek
bontása volt a divat, mindenfelé összetört
monitorok, a bontásból maradt hulladékhalmok lepték el a dûlõutak mentét. A kábelégetõk is rendszeresen dolgoznak a határban. Hol itt, hol ott kanyarodik az égre a
mérgezõ füst. Még a Bolondvárban is találtunk égésnyomokat és földbe olvadt mûanyagdombokat.
Könnyû megoldásnak tûnik, hogy az épületbontásoknál keletkezõ sittet is kiviszik a
határba a dûlõutakon a gödrök betöltésére.
Ha ez az önkormányzattal egyeztetett módon, szervezetten, a hulladék veszélyes
anyagtól való megtisztításával, a törmelék
õrlésével, homogenizálásával történne,
nem lenne semmi probléma. De sajnos
nem így történik.
Az, persze, a jobbik eset, ha valóban a gödrök betöltése a cél, ám sajnos többnyire
nem az, hanem sokan így akarnak megszabadulni ingyen a hulladékuktól.
Az építési törmelék jelentõs részére nem
lehet azt mondani, hogy a dûlõutak feltöltésére való, hiszen abban számtalan veszélyes anyag is található (a különféle mûanyagoktól kezdve a vasdarabokig, a vegyi
anyagoktól a leeresztett fáradt olajig), ami
a talaj elszennyezését okozza.
Nagy felháborodás volt, amikor az önkormányzati tulajdonú régi postaépület törmelékét kiszállították a volt szeméttelepen
túl egy dûlõút mellé a bontást végzõk. Ott
egyértelmû volt, hogy nem az út javítása
volt a szándék, hanem a hulladéktól való
olcsó megszabadulás vágya, mert az az
anyag ma is ott éktelenkedik, tessék-lássék
elegyengetve.
Amikor bontási engedélyt ad ki az önkormányzat, kiköti, hogy a bontásból kikerülõ,
építési célra nem használható, saját területen el nem helyezett hulladékot a szeméttelepen kell elhelyezni. Ennek viszont tetemes költsége van. Az építési hulladék határban való elhelyezése kifejezetten tiltott.
A napokban kereste fel több polgár szerkesztõségünket személyesen és telefonon
is, hogy napok óta több jármûvel folyamatosan szállítják valahonnan a vasúton túli
dûlõutakra a törmeléket. Kimentem, valóban ott voltak a törmelékhalmok, és valóban jöttek folyamatosan a szállítást végzõ
jármûvek.
Bementem az önkormányzathoz, hogy tudnak-e errõl, és engedélyezték-e ezt. Az önkormányzatnál azt mondták, senkinek nem
adtak engedélyt arra, hogy a határba, dûlõutak feltöltésére építési törmeléket szállítson. Mint kiderült, a Tesco áruház építésére eladott volt Ládagyár területérõl származik a határba kivitt törmelék. Ígérték,
hogy azonnal intézkednek, hogy azt felszedjék azok, akik kivitték oda.

Ezt követõen jelentkezett szerkesztõségünkben a terület tulajdonosa, és elmondta, hogy õk jóhiszemûen jártak el. A bontásból származó, útfeltöltésre nem alkalmas hulladékot kivitték a szeméttelepre, és
a környezetre ártalmatlan, útfeltöltésre alkalmas törmeléket vitték csak ki különbözõ
dûlõutakra. Nem azért vitték ki, hogy megszabaduljanak tõle, hanem ténylegesen
utat javítottak vele. Elmondása szerint erre
azért van szükség, mert a határban lévõ dûlõutak áldatlan állapotban vannak. A gazdák a járhatatlanná vált utakat úgy kerülik
ki, hogy beletaposnak az út melletti gabonába, kukoricába, amivel jelentõs kár keletkezik. Ennek bizonyítására kimentünk a
Videoton mögötti Pesti útra, amit már a kivitt törmelékkel megjavítottak. Ott magam
is megbizonyosodhattam arról, hogy nemcsak feltöltötték a sittel a gödröket, hanem
azt termõfölddel be is fedték, így téve járhatóvá az utat. Azt is láthattam, hogy a járhatatlan utak miatt hogyan tapostak ki az
arra haladó jármûvek több hektárnyi gabonát és kukoricát.
A földhivatal földvédelemmel foglalkozó
szakembere érdeklõdésemre elmondta,
hogy semmiképpen sem ajánlott a határba
útjavításra törmeléket kivinni. A földutak
nem állandó dolgok. A birtokegyesítéssel
megváltozhat annak helye, esetleg meg is
szûnik. Azon a helyen, ahol törmelék van,
termelni nem lehet már. Vannak települések, mint például Szabadegyháza, ahol
évente egyszer-kétszer, önkormányzati koordinálással, tolólappal elsimítják az útfelületet, betöltik a kátyúkat, és a földutak így
járhatók egész évben.
Valóban áldatlan állapotok vannak Sárbogárdon a határban a dûlõutakon. Szükség
lenne a gazdák összefogására, hogy úgy,

mint a téeszes idõkben, évente egy-két alkalommal dózerral rendbe tegyék a dûlõutakat, árok kiszántásával biztosítsák a víz
elfolyását. Ezt az önkormányzatnak kellene megszervezni, hiszen az önkormányzat
a dûlõutak kezelõje. Cecén ezt a munkát kiemelkedõen jól megszervezték. Ott a határban több tíz kilométernyi aszfaltos út,
számtalan vízlevezetõ árok épült pályázati
pénzekbõl.
Ez a mai gazdátlan állapot Sárbogárdon
mindenkinek rossz, és csak tovább romlik a
helyzet, ha az önkormányzat nem lesz valóságosan felelõs gazdája a városnak.
Lehetne pedig egyeztetve, értelmesen
megbeszélve, szigorúan ellenõrzött körülmények között erre alkalmassá tett építési
törmelékkel is javítani az utat. Ez azonban
a jelenlegi kölcsönös bizalmatlanság mellett elképzelhetetlen. Az általános tiltás és
az ellenõrzés hiánya ezután se fogja megakadályozni azokat, akik büntetlenül hordják ki tonnaszám a valóban veszélyes hulladékot a határba. A jelenlegi helyzeten változást csak a közbizalom helyreállítása, a
rend szigorú és mindenkire vonatkozó (!!!)
megkövetelése, a képviselõ-testületnek, a
polgármesternek és a polgármesteri hivatalnak az ügy iránti õszinte és elszánt elkötelezettsége hozhatna.
Addig a közös megoldások keresése, a szolidaritás, egymás megértése helyett a bizalmatlanság, sértõdött harag, egymás kölcsönös följelentgetése marad Sárbogárdon —
és persze az egész országban. Az országban
sem lesz rend, ha nem azzal kezdjük, hogy a
saját portánkon teremtünk rendet.
Felülrõl csodát várni még helyben sincs miért.
Hargitai Lajos
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Gyermeknap Rétszilason
Szombaton a gyermeknapi rendezvényre
sok színes programmal várták a szervezõk
— a Rétszilasért Egyesület tagjai — nemcsak a helybéli, hanem a környékbeli vendégeket is. Ez a rendezvény igazi családi
nap lett, sok gyermekprogrammal.
Cecérõl, Sárbogárdról, Sárszentmiklósról
és helybõl jöttek lovas kocsik, hogy a gyerekeket, családokat megkocsikáztassák. Ki
lehetett próbálni a Suzuki tesztautóit is. A
klub udvarán fölállították a légvárat a gyerekek örömére, de lehetett lovagolni, daruval az égbe menni, megkapaszkodni a
rodeóbikán, és a tûzoltók által égbe locsolt
vízben felüdülhettek a fürdésre vállalkozók a nagy hõségben.
Egy másik helyszínen ügyességi játékokkal, arcfestéssel, rajzolással, kézmûvesfoglalkozással töltötték az idõt a gyerekek.
A focipályán gyermekek és felnõttet mérték össze erejüket. Eközben hatalmas üs-

Köszönet
Szeretnénk megköszönni támogatóinknak:
Kovács Imre, Kovács Attila, Dala Lajos,
Handa Csaba, Bertalan András, Somogyvári András, Plézer János, id. Bognár József,
Horváth János vállalkozó, Domján József,
Domján János, Klár András (100 Ft-os
bolt), Csepp-Csepp Benzinkút, OMW Benzinkút, Rõdner Kft., Orova Kft., Puchinger
István (Nagyhörcsöki Vágóhíd), Közév Kft.,
Lakatos Péter, Aranyvölgy Vadásztársaság,
Killer Mihály, Márkovics Lajos, Bajer
Tiborné, Krencz Nagyker, Juhász János,
Sipos Attila, Suzuki Barta, Élelmiszer Bank,
Köõ Imre, Inotai Péter (Paradicsom Csárda), Gotthárd János, Szûcs László, Horváth
Tibor, Reiter József, Szabó József, Szabó
Sándor, Németh Gábor, Barna István,
Nedoba Károly, Horváth István és családja,
Albrechtné Reiter Katalin és családja, Lepsényi Istvánné, id. Nyikos Gábor, Gábris Tibor, Erõs József, Raffai József, Farkas István, Gárdonyi János, Csilléri László, Németh Ferenc, Bogárd és Vidéke, Bogárdi TV,
Sárréti Híd, Mosoly TV, Fortuna Rádió, Fejér Megyei Hírlap, Palánta Misszió, Black Time, tûzoltóság, rendõrség, EH-SZER, Sinka
Attila, Horváth István (sárbogárdi mûvelõdési ház), Sárszentmiklósi Általános Iskola,
hogy segítettek egy vidám és színvonalas
gyermeknapot létrehozni Rétszilason.
Továbbá köszönetet szeretnénk mondani
mindazoknak, akik munkájukkal segítették a gyermeknap lebonyolítását.
Rétszilasért Egyesület,
Reiterné Gotthárd Nóra

tökben rotyogott több száz vendég számára a faluebéd: a halászlé, birkapörkölt és a
csülökpörkölt.
A színpadon egész nap folyamatosan zajlottak a mûsorok. Bíró Kriszti énekelt
Sinka Attila zenei kíséretével, bemutatkozott a Black Time tánccsoport, a sárbogárdi fúvószenekar. Volt sztárvendég is: Má-

rió, a harmonikás, aki közel egyórás mûsorral szórakoztatta a lelkesen tapsoló közönséget. Este a Titán együttes húzta a
talpalávalót.
A rendezvényhez az egyesület jelentõs önkormányzati támogatást kapott.
Hargitai Lajos
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Nevelõotthonosok találkozója
Az elsõ nevelõotthonos találkozót tavaly szervezték meg a
Széchenyi utcai lakásotthonban. Ennek a háznak a falára
helyezték el a nevelõotthon elsõ igazgatójának, Bálint Gyulának az emléktábláját, melyet Szakál Antal képzõmûvész,
a nevelõotthon egykori tanára, Bálint Gyula kollégája készített.
Közel hatvan éve alakult nevelõotthon a dégi Festetics-kastélyban. Itt helyezték el 1950-ben a görög árvákat is, akiket
Magyarországra menekítettek az ottani katonai puccs után.
Sok régi nevelõotthonos számára fontos nap ez, amikor hazajönnek gyermekkoruk világába, találkozhatnak a régi társakkal, volt nevelõikkel, tanáraikkal. Mint egyikük mondta:
ez a találkozó azért is fontos, mert ilyenkor megmutatkozik,
hogy a nevelõotthonos lét nem minden esetben jelent hátrányt, és azok is lehetnek sikeresek, akik állami gondozásban nevelkedtek fel.
Takács Árpád a volt kollégák nevében helyezett el koszorút
az emléktáblánál; koszorúval, virággal emlékeztek a volt és
jelenlegi nevelõotthonosok, s koszorút helyezett el a község
nevében Petróczki Márta polgármester is.
Az ünnepség után a kastélyparkban fõzéssel, számháborúval, hangversennyel, tábortûzzel folytatódott a program.
Hargitai Lajos

Emlékezés a bajtársakra és a hõsökre
Minden évben a Hõsök napjához kötõdve eljönnek Dégre a német és osztrák bajtársi egyesületek tagjai, a hajdani katonatársak, hogy

tisztelegjenek a második világháború 1944-45-ös harcaiban Dégen és környékén elesett bajtársak emléke elõtt, s koszorút helyezzenek el a kastélyparkban lévõ német katonai emlékmûnél.
Azokban a harcokban rengeteg német és orosz katona esett el. Az
emlékezés ezért három helyszínen zajlott.
Elõször koszorút helyeztek el a református templom kertjében álló világháborús magyar hõsi emlékmûnél, majd tisztelegtek a
szovjet katonai temetõ emlékmûvénél, s végül katonai díszpompával zárult a megemlékezés a kastélyparkban, a német katonai
emlékmûnél. Itt a német bajtársi szövetség nevében emlékbeszédet mondott Raimund Fromm.
Mindhárom helyszínen a sárbogárdi fúvószenekar játszotta a magyar, német, szovjet és osztrák himnuszt.
A megemlékezésen részt vettek a magyar hagyományõrzõ egyesületek is.
Hargitai Lajos
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Családi nap a Zengõ Óvodában
Május 24-én, szombaton, délelõtt a szülõi munkaközösség kezdeményezésére családi napot szerveztünk az óvoda udvarán.
Szülõk, óvó nénik, dadusok nagy izgalommal készültek erre a
napra, mivel ez volt az elsõ ilyen rendezvényünk.

A fák árnyékában több csoportból fõzéshez készülõdtek a vállalkozó kedvû családok. Készült pörkölt, paprikás krumpli, volt grillezés, tárcsán hússütés. Volt olyan csoport, ahol a szülõk tortával,
palacsintával kedveskedtek a gyermekeknek.
Miközben készült a finom ebéd, a gyermekeket és hozzátartozóikat többféle szórakozás várta, például arcfestés, zsákban futás,
kötélhúzás stb.
Szívesen válogattak a különbözõ tevékenységek között, több helyen szüleikkel, nagyszüleikkel vagy testvéreikkel együtt készültek a szebbnél szebb alkotások. Az ügyes kezek nyomán papírból
sárkányok, zacskóból bábok, kavicsból képek, festett kövek,
gyöngyökbõl karkötõk, nyakláncok készültek.

Ezúton
szeretnénk
megköszönni a segítséget és az aktív részvételt, mellyel hozzájárultak, hogy gyermekeink jól érezhették
magukat.
A nap sikere arra ösztönöz
bennünket,
hogy a jövõben alkalmat teremtsünk az
ilyen összejövetelekre.
A Zengõ Óvoda
szülõi munkaközössége
és dolgozói

Évzáró és ballagás az óvodában
Búcsú az
óvodánktól
Ovi, ovi, Zengõ ovi,
Olyan jó, hogy vagy nekünk,
Mert mi, sok kis apró gyermek,
Ide reggel jöhetünk.
Itt várnak ránk kis barátok,
Óvó nénik és dadák.
Ide járunk addig,
Amíg kerüljük az iskolát.
Miután mind búcsút intünk,
Megfogadjuk, hogy soha
Nem törli ki szívünkbõl,
Emlékét az iskola.
Egy búcsúzó nagycsoportos szülei
(Buzás Ádám)

A

Zengõ Óvodában szombaton rendezték az évzárót és ballagási ünnepséget. Koncz Jánosné, a Zengõ Óvoda vezetõje köszöntötte az intézménytõl búcsúzó gyerekeket.
Azoknak az aktív szülõknek, akik az évek során sokat segítettek az óvodában, egy-egy szál virággal köszönte meg a munkát.
A nagyok verssel, énekkel, tánccal búcsúztak az óvodától. Õk õsszel már iskolások lesznek.
Most 70 gyerek megy iskolába, õszre pedig 74 gyereket írattak be óvodába. Tehát marad a
zsúfoltság, maradnak a húszfõs termekben a 30 fõ fölötti létszámú csoportok. Nem lett kevesebb óvodás gyerek, mint azt a Hõsök terei, 105 éves óvoda egy évvel ezelõtti bezárásakor a
megszorításról határozó képviselõk állították, vagy remélték.
/H/
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A pedagógusokat köszöntötték
Virággal köszöntötték szerdán délután a
sárbogárdi pedagógusokat a József Attila
Mûvelõdési Központban. Az elõcsarnokban Varga László képviselõ, az oktatási bizottság elnöke virággal fogadta az ünnep-

ségre érkezõ óvónõket, tanítókat és tanárokat. Juhász János ünnepi köszöntõje
után virággal és ajándéktárggyal ismerte el
Kocsis Józsefné (Mészöly Géza Általános
Iskola), Boros Mihályné (Zengõ Óvoda)
és Németh Mária (Sárszentmiklósi Általános Iskola) munkáját. Az „Év Pedagógusa” kitüntetõ címet Pirosné Kocsis Anna, a

töbörzsöki Szent István Általános Iskola
pedagógusa kapta.
Ezt követõen a cecei gyerekek és az alapi
Mezõföld Néptáncegyüttes adott fergeteges mûsort, a Szedtevette zenekar kíséretével.
Hargitai Lajos

Gyermekmajális Sárhatvanban
A sárhatvaniak közös összefogásával, a Sárhatvanért Egyesület szervezésében rendezték meg a hétvégén a gyermekmajálist a klub udvarán. A szülõk szerveztek a gyerekeknek aszfaltrajzversenyt, zsákban futást, ügyességi játékokat. A hõségre
tekintettel egy kis fürdés is volt, amire okot adott a lisztfújóverseny. Ennek következtében ugyanis csupa
liszt lett minden gyerek. Persze, aki
éppen csak egy kis hideg vizet kapott, tésztát mázolt a lisztbõl az arcán. Késõbb a tûzoltók is megnyitották a csapot. A gyerekek nagyon élvezték a derült égbõl hulló esõt. A
focipályán a kamaszok rúgták a bõrt.
A családok az árnyékban leterített pokrócokról szemlélték a
mozgalmas életet, míg
nagy
bográcsokban
fõzték a nyugdíjasklub
asszonyai az ebédet:
paprikás krumplit kolbászszal.
Késõ estig maradtak
kint a szabadban a családok, míg a gyerekek
el nem fáradtak, és lassan el nem jött az esti
fürdés, lefekvés ideje.
Este a terepet az ifjúság foglalta el. Éjfélig
zenéltek, táncoltak, s
beszélgetéssel múlatták az idõt.
/H/
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Meghívó

Tájékoztatás

Felhívás

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

Az Étv. 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
Sárbogárd, 0523 hrsz-ú út, 0522/69, /70, /9
hrsz-ú erdõ, 0522/169 hrsz-ú mezõgazdasági
területek által határolt terület (kommunális hulladéklerakó) szabályozási tervének módosítását határozta el.
A rendezés általános célja:
A jelenleg mûködõ hulladéklerakó ingatlanhatárainak és a szabályozási tervlapokon feltüntetett terület-felhasználási illetve övezeti határok
összhangjának megteremtése.
Az egyes hulladékok lerakással ártalmatlanítható mennyiségének növelési szándékából adódó
többlet terület-igénybevétel miatt szükségessé
váló terület-felhasználási és övezeti határ módosításával a hatósági engedélyek jogszabályi
alapjának megteremtése.
A szabályozási terv módosításával megteremtõdik a sárbogárdi hulladékkezelõ központ bõvítése és a hulladékudvar mûködéséhez szükséges hatósági engedélyek kiadhatóságának jogszabályi alapja.
A szabályozási terv módosításával kapcsolatos
észrevételeiket, javaslataikat a polgármesteri
hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) mûszaki osztályán adhatják le 2008. május 28. és
2008. június 27. között.

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a
közterületek használatának szabályozásáról és
rendjérõl szóló, többször módosított 11/1997.
(V. 21.) Ktr. számú rendelet 19. §-a szerint az ingatlan tulajdonosa, kezelõje, tartós használója,
illetõleg haszonélvezõje (a továbbiakban
együtt: tulajdonos) köteles gondoskodni az ingatlannal határos járda, zöldsáv, nyílt árok és
ennek mûtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladék eltávolításáról.
Az üzletek, szórakozó-, vendéglátó- és egyéb
árusítóhelyek, intézmények, szolgáltató és termelõ tevékenységet végzõ egységek elõtti járdaszakaszt, illetõleg a járda melletti zöldsávnak
az úttestig terjedõ teljes területét a használó, eltérõ megállapodás esetén a tulajdonos köteles
tisztán tartani.
Juhász János polgármester

2008. június 12-én (csütörtökön),
9 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Az 5/2008.(II. 15.) Ktr. számú rendelet módosítása.
2. Nevelési—oktatási intézmények pedagóguslétszámának felülvizsgálata a 2008/2009es tanévre.
3. Az ÁMK Sárszentmiklós Kippkopp Óvoda nevelési programjának jóváhagyása.
(248/2007. Kth. sz.)
4. Tájékoztató a szociális gondoskodás körében
végzett 2007. évi munkáról.
5. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi
jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól
szóló rendelet módosítása.
6. Sportszervezetek létesítmény-fenntartási támogatása.
7. Építési telek kialakítására javaslat.
8. Kérelem építési telek tehermentesítésére.
9. Javaslat a Kinizsi utca forgalmának lassítására.
10. Az önkormányzat közbeszerzési rendszere
mûködésének ellenõrzésérõl szóló ÁSZ-jelentés.
11. A KDVH konzorcionális szerzõdés módosítása.
12. A Sárrét-Víz Kht. társasági szerzõdésének
módosítása.
13. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
14. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
15. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
16. Bejelentések, interpellációk

Zárt ülés
1. Az „Év Köztisztviselõje” kitüntetés 2008. évi
adományozása.
2. Lakásbérleti szerzõdés.
3. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
4. Bejelentések
Juhász János polgármester

Juhász János polgármester

Segítségnyújtás
A dégi katolikus és református egyház összefogott jótékony cél érdekében. A református
templomban szombaton jótékonysági koncertre került sor, amelyen közremûködött Czegelnyik Jelena mûvésztanár és Kalányos Tamás
amatõr színész. Az est bevételét felajánlották
egy súlyosan beteg, 30 éves dégi édesanya
gyógykezelésére. A katolikus egyház a vasárnapi perselybevételével segítette a beteg fiatalasszonyt, aki egyedül neveli gyermekét.
Akik együttérzésüket szeretnék kifejezni anyagi
támogatással a nehéz, elszomorító helyzetben
lévõ beteg iránt, a következõ számlaszámon
nyújthatnak segítséget:

Takarékszövetkezet
58100099-10012215.

KOMOLYZENEI KONCERT
2008. június 6-án 19 órakor
az önkormányzat dísztermében
LAJTOS ANNA (ZONGORA) ÉS
FARKAS CSILLA (HEGEDÛ),
a budapesti Szent István Zenemûvészeti Szakközépiskola
végzõsei adnak koncertet a Sárbogárdi Napok keretében.

A CITY CARTEL INGATLANIRODA

helyi képviselete

és
ügyfelei részére ingatlanokat.
Teljes körû ügyintézés,
hitel lebonyolítás egyénre szabott
konstrukcióval.
Egyszerûtõl a „speciálisig”,
akár meglévõ ingatlanra is.
Telefon: 06 (30) 979 8469
Értesítjük tisztelt fogyasztóinkat, hogy

2008. június 9-12-ig, 8-14 óra között
Sárbogárdon az alábbi utcákban
karbantartás miatt VÍZHIÁNY várható.
2008. június 9.: Imremajori u.;
2008. június 10.: Árpád u. és a Kisfaludy u.
vége a Szélsõ utcától, Millenniumi u., Haladás
u.;
2008. június 11-12.: Kisfaludy u., Nap u., Kis
u., Ó u., Damjanich u., Szélsõ u., Kossuth u.
vége a Kisfaludy utcától, Petõfi u. vége a Dobó
utcától.
Megértésüket elõre is köszönjük!
Sárrét-Víz Kht.
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Fogathajtás Sárkeresztúron
A megyei pontszerzõ 3. fordulójaként került megrendezésre a
hétvégén az idei fogathajtóverseny Sárkeresztúron, a helyi Vihar
Lovas Egyesület szervezésében. 26 induló mérte össze a „lóerõt”;
Keresztúrról 6 fogat és 8 hajtó indult a megmérettetésen. A régi
„rókák” között több fiatalember és egy nõi hajtó, Kiss Olga is fölvette a kesztyût (nem is akárhogyan, mint azt az eredmények is
igazolják).

Az eligazítás, a sorsolás és a pálya bejárása után jó hangulatban,
verõfényes idõben vette kezdetét a futam, a kálozi út melletti kaszálón kialakított príma pályán, stílusosan egy keresztúri versenyzõvel: Csuti Péterrel. Égett bizony a napmelegtõl a kopár szik sarja. Ennek ellenére sokan kijöttek már délelõtt is szurkolni a fogatosoknak. Közben több kondérban fõttek az ebédnek való fogások, és sátras árusok kínálták portékáikat.
Voltak megfontoltabb lovasok, s olyanok is, akik nekieresztették
a paripákat rendesen. Végül a következõ sorrend alakult ki:

Akadályhajtásban I. Kiss
Nándor (Nagylók), II.
Tóth Imre (Sárbogárd),
III. Kiss Olga (Nagylók),
IV. Vadócz Zsolt (sárszentágotai versenyzõ, kálozi színekben), V. Baranyai László (Sárszentágota), VI. Gosztola József (Sárbogárd).
Vadászhajtásban I. Gosztola József, II. Baranyai
László, III. Vadócz Zsolt,
IV. Erdõdi Sándor (Tököl), V. Domokos Géza (Mezõszilas), VI.
Kovács Zoltán (Sárkeresztúr).
Különdíjban részesült a Vihar Lovas Egyesület legjobbja: Kovács
Zoltán, a szervezet elnöke.
Gratulálunk!
Hargitai Kiss Virág

Pedagógusnapi
elismerés

A Fejér Megyei Közgyûlés a tanulóifjúság érdekében kifejtett,
több évtizedes, sokrétû, magas színvonalú, példamutató aktivitású oktató—nevelõ munkájának elismeréseképpen gróf Klebelsberg Kuno Emlékérmet adományozott Zámbó Tibornak, a
mezõszilasi Németh László ÁMK igazgatójának.
Gratulálunk!
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Cece–Mezõfalva 2-3 (0-2)
Cece, 100 nézõ, vezette: Prim Károly.
Cece: Kimiti, Hegedûs, Pintér, Király,
Csuti, Németh (Kiss), Klazer, Tóth,
Szikszai (Simon), Tángli, Barta (Juhász).
Mezõfalva: Rajna T., Bolye, Virág, Barth,
Rajna R., Szepesi, Szilva (Nagy), Bordi,
Kéri (Begán), Lendvai, Sebestyén.
Az elsõ negyed óra a vendégeké volt, több
veszélyes támadást vezettek, és csak a kapusokon múlott, hogy egy góllal megúsztuk. 3. perc: Barta 15 méteres lövését védi
Kimiti. 5. perc: Rajna R. kerül gólhelyzetbe, közeli lövése kapu fölé száll. 11. perc:
Barta szabadrúgását védi a hazai kapus.
16. perc: a vendégek szabadrúgása után az
üresen álló Rajna fejel gólt, 1-0. 20. perc:
Németh szabadrúgását Szikszai kapu fölé
lövi. 25. perc: Szikszai 20 méteres szabadrúgása elakad a sorfalban. 26. perc: Barta
lefutja a védõket, elõször a kapusba, majd
a kipattanót a hálóba lövi, 0-2. 32. perc:
Pintér 30 méterrõl kapu fölé lõ. 38. perc:
Barta hagy ki nagy helyzetet 10 méterrõl,
kapu mellé lõ. 43. perc: Klazer kecsegtetõ
helyzetben az oldalhálóba lõ.
A II. félidõ hazai góllal kezdõdik. A 47.
percben a csereként beállt Juhászt szabálytalanul szerelik. A megítélt büntetõt Németh értékesíti, 1-2. 53. perc: Tángli szabadrúgása a kapu elõtt hagyja el a játékteret. 55. perc: Szilva közeli lövését Kimiti

FELHÍVÁS

szögletre menti. 62. perc: Klazer lövése kapu mellé száll. 70. perc: Rajna 20 méteres
szabadrúgása újabb gólt eredményez a
vendégeknek, 1-3. 73. perc: 11-eshez jutnak a vendégek, Rajna büntetõjét Kimiti
kiüti, és a védõk felszabadítanak. 80. perc:
Tángli 16 méteres lövése kapu fölé megy.
84. perc: Tóth szabadrúgását Király kapu
mellé fejeli. 86. perc: Tángli átadását Juhász lövi a hálóba, 2-3. 89. perc: Kiss 16
méteres lövése kapu fölé száll.
Jó mérkõzést láthatott a közönség, a több
helyzetet kidolgozó és értékesítõ vendégcsapat megérdemelten jutott a gyõzelemhez járó három bajnoki ponthoz.

Ifjúsági mérkõzés:
Cece–Mezõfalva 3-0 (1-0)
A határtalan lelkesedéssel és kellõ önbizalommal pályára lépõ ifjúsági csapatunk
magabiztos gyõzelmet aratott a nagyobb
játékerõt képviselõ ellenféllel szemben.
Góllövõk: Sinka (2), Fekete.
Június 8-án, vasárnap, ifjúsági és felnõtt
csapatunk 15.30 és 17.30 órakor Enyingen
játszik bajnoki mérkõzést. Indulás 13.30
órakor a sportpályáról.
Hajrá Cece!
P. L.

A Femol-csoport
eredményei:

Szeretettel meghívjuk a

2008. június 27-én (pénteken)

Zichyújfalu–Baracs 1-3

megrendezésre kerülõ

Gólszerzõ: Horváth, illetve Meggyes, Szabó. Ifjúsági mérkõzés: 2-4.

„Egészségpark — Az egészség
napja” címû rendezvényünkre,
Sárszentmiklósra.
Az „Egészségpark” rendezvénye hozzájárul
egészségünk megóvásához az ingyenes szûrõvizsgálatokkal, az egészséges életmód részletesebb megismertetésével. Cél: a kellemes és
hasznos idõtöltés az egész családnak.

„Mutasd meg magad!”
Ha az egészséges életmódhoz kapcsolódó tevékenységet folytat, és szívesen bemutatná azt a
nagyközönség számára, várjuk jelentkezését!
Lehetõséget biztosítunk a bemutatkozásra, tevékenysége, terméke népszerûsítésére.

„Receptre fel!”
Receptpályázat
Várjuk azokat az egészséges táplálkozáshoz
kapcsolódó régi és új recepteket, melyekkel benevezne az általunk meghirdetett versenyre.
Elõzetesen beadandó a recept (június 20-áig),
az elõre elkészített ételt pedig a rendezvény
napján a zsûri értékeli a helyszínen.
Rendezvényünkre támogatók felajánlásait szívesen fogadjuk!

Elérhetõség: ÁMK Könyvtár és Klub,
Sárbogárd, Köztársaság u. 175.,
06 (25) 508-930
(hétköznap 9—15 óráig)

Enying–Füle 6-0 (3-0)
Gólszerzõ: Molnár (2), Körmendi (2),
Gergics, Bogár. Ifjúsági mérkõzés: 4-1.
Sárbogárd–Adony 0-4 (0-1)
Gólszerzõ: Král B. (2), Müller M., Szabó.
Ifjúsági mérkõzés: 3-3.
Tác-Csõsz–Seregélyes 4-3 (0-2)
Gólszerzõ: Pál, Babai, Gergõ, Mukrányi,
illetve Tömör Cs., Benczik, Imre. Ifjúsági
mérkõzés: 2-9.
Cece–Mezõfalva SE 2-3 (0-2)
Gólszerzõ: Németh, Juhász, illetve Rajna
(2), Barta. Ifjúsági mérkõzés: 3-0.
Mezõszilasi SE–LMSK 1-2 (0-1)
Gólszerzõ: Kecskés, illetve Nyikos (2). Ifjúsági mérkõzés: 7-2.
Pálhalma SE–Káloz 8-0 (3-0)
Gólszerzõ: Tóth Á. (6), Reichardt (2). Ifjúsági mérkõzés: 9-3.
Kisapostag–Lajoskomárom 1-2 (0-1)
Gólszerzõ: Subi, illetve Orosz (2). Ifjúsági
mérkõzés: 3-2.

A Déli-csoport
eredményei:
Nagylók–Alap 4-3 (2-0)
Gólszerzõ: Dérfi, Nagy, Répási, Lendvai,
illetve Fenekes (2), Czaffer.
Mezõkomárom–Beloiannisz 2-4 (0-2)
Gólszerzõ: Szegedi, Papp, illetve Petrosz,
Fülöp, Szotirisz, Andreász.
Dég–Kulcs 4-0 (4-0)
Gólszerzõ: Gulyás (2), Rajna, Cseke.
Nagyvenyim–Vajta 9-3 (5-1)
Gólszerzõ: Fink (2), Sárai (2), Csizmadia,
Eszenyi, Nemes, Székelyi, illetve Pintér
(2), Oláh.
Perkáta–Elõszállás 4-3 (0-1)
Gólszerzõ: Klein (3), Mazán, illetve Kiss
(2), Tihanyi.
Besnyõ–Sárszentágota 4-1 (2-1)
Gólszerzõ: Skultéti, Becséri, Matkovics,
Bárányos, illetve Fazekas.

A Déli-csoport
végeredménye:
1. Nagyvenyim
24 2
2. Dég
24 17
3. Beloiannisz
24 16
4. Sárszentágota
24 16
5. Alap
24 13
6. Besnyõ
24 10
7. Nagylók
24 10
8. Rácalmás
24 7
9. Elõszállás
24 7
10. Kulcs
24 6
11. Vajta
24 5
12. Perkáta
24 4
13. Mezõkomárom
24 2
Besnyõtõl 4 büntetõpont levonva.

3110-3359
4 3 64-19
4 4 69-42
3 5 72-40
5 6 63-31
8 6 46-43
2 12 57-67
8 9 45-50
4 13 50-48
5 13 35-58
3 16 41-62
- 20 26-104
- 22 24-105

55
52
51
44
34
32
29
25
23
18
12
6

A Femol-csoport
állása:
1. Pálhalma
28 25 1 2 111-23 76
2. Adony
28 19 4 5 80-25 61
3. Seregélyes
28 17 3 8 87-48 54
4. Baracs
28 16 4 8 54-25 52
5. LMSK
28 16 4 8 49-36 52
6. Káloz
28 12 5 11 59-48 41
7. Cece
28 11 5 12 50-49 38
8. Kisapostag
28 10 5 13 44-60 35
9. Mezõszilas
28 9 7 12 65-64 34
10. Mezõfalva
28 14 6 8 53-36 33
11. Tác-Csõsz
28 8 7 13 54-69 31
12. Lajoskomárom
28 9 3 16 33-69 30
13. Enying
28 8 5 15 49-73 29
14. Sárbogárd
28 7 5 16 35-72 26
15. Zichyújfalu
28 6 6 16 45-72 24
16. Füle
28 1 2 25 21-120 5
Mezõfalvától 15 büntetõpont levonva.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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50 éves találkozónk volt
Az 1958-ban a Sárszentmiklósi Általános
Iskolában végzett öregdiákok 50 éves találkozó megszervezésére vállalkoztak. Erre
egy kis szervezõcsapat alakult a helyi diákokból, akik hónapok óta azon dolgoztak,
hogy ez a nap mindenki számára emlékezetes legyen. Az évek alatt az osztály jelentõs
része az ország különbözõ részein telepedett le, az õ felkutatásukra Killer György és
felesége vállalkozott, sikerrel.
A találkozóra május 31-én délelõtt gyûltünk össze az iskolában. Osztálytársaink finom pogácsával, itókával fogadtak bennünket. Megható volt, ahogy az 50 éve nem
látott osztálytársainkat méregettük, majd a
kölcsönös felismerések, esetenként bemutatkozások után boldogan öleltük meg egymást. Ezt a napot tisztelt és szeretett tanáraink: Molnár Lászlóné Ili néni és Dancs
Feri bácsi osztályfõnökünk is velünk töltötték el.
Az évek során elhunyt osztálytársainkra,
tanárainkra gyertyagyújtással és néma fõhajtással emlékeztünk. Diákok és tanárok
röviden elmondták az 50 év alatt történteket. A beszámolók sokszor mosolyogtatók
voltak, máskor könnyesre sikeredtek. A
Korona étteremben elfogyasztott finom
ebéd után folytatódott az iskolai emlékek
felidézése. Már lemenõben volt a nap, mire
elköszöntünk egymástól és kifejeztük azt a
kívánságunkat, hogy a következõ találkozóra ne 50 év múlva kerüljön sor.

CSALÁDI
GYERMEKNAP
június 7-én a
Kippkopp Óvodában

Programok:
– néptáncbemutató
– mese Kisteleki Zoltán elõadásában
– tûzoltóbemutató
– arcfestés
– zsíros kenyér parti
– szalonnasütés
– kézmûves tevékenységek:
papírfûzés, gipszfestés,
karkötõ fûzés
– zsákbamacska, tombola
– meglepetés ajándék
Mindenkit szeretettel várunk!

1958-ban 38 tanuló fejezte be tanulmányait a Sárszentmiklósi Általános Iskolában: Aranyi
Magdolna, Ádám Eszter, Boldis Márta, Fürész Teréz, Gászler Gizella, Gráczer Katalin,
Herczeg Márta, Horváth Mária, Irányi Ildikó, Kaposi Erzsébet, †Király Piroska, Marosi Julianna, Nagy Mária, Szigeti Margit, Tóth Sarolta, Berényi Antal, †Bruzsa Sándor, Bús Ferenc,
Czekmáiszter Mihály, †Dobrovoczky Miklós, Erõs György, †Farkas László, Fekete János,
†Fekete Mihály, Horváth János, Horváth Mihály, Kajári Mihály, Kazsoki Sándor, Killer
György, Kovács Márton, Magosi Béla, †Nagy Attila, †Németh György, Szabó Attila, Szabó
György, †Tóth Balázs, †Varga József, †Vámosi János.

E szép és emlékezetes nap megszervezésé- nek, Fekete Jánosnak és a közremûködõ
ért még egyszer köszönetet mondok a szer- családtagjaiknak az osztály nevében:
vezõknek Dömök Imréné Marosi Juliannának, Horváth Mihálynak, Killer GyörgySimon Jánosné Irányi Ildikó

„Aki szeret engem…”
Jézus mondja: „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én Igémet” (Jn 14,23).
A 19. században Spanyolország
partjainál hajótörést szenvedett
egy német kereskedelmi hajó.
Senki nem menekült meg.
A hajóroncsokkal együtt nagy
mennyiségû matrózruhát sodortak ki a partra a hullámok. A
ruhákat egy papírzsákba szállították. Feldolgozás közben az
egyik zakóban egy Újszövetséget találtak, amelyet a többi
irattal együtt a madridi nagykövetségre küldtek.
Az Újszövetség elõlapján a következõ bejegyzés volt olvasható: „Markus Rotmann
1864. Ezt a könyvet elsõ alkalommal Lotti
nõvérem kérésére olvastam el. Második
alkalommal félelembõl halhatatlan lelkemmel kapcsolatban. Harmadszor, és
minden más alkalommal szeretetbõl Üdvözítõmért, Jézus Krisztusért.”
Emil Zatopek, a cseh hosszútávfutó és számos (1948—1952) olimpia gyõztese
mondta el a következõket: „Nekünk kötelességünk volt minden reggel Karl Marx
mûveit olvasni, hogy a kormány politikáját
jobban megértsük. Én azonban nem ebbõl

nyertem világosabb látást,
mert az én olvasmányom a
Biblia volt. Abban találtam
erõt, hogy azt tegyem, amit
helyesnek tartottam. Minden
mulandó, de az a lelki erõ
nem, ami Istennel kapcsol
össze.”
Paul Claudel (1868—1955)
francia író és diplomata írta a
következõket: „Ne kritikus
szándékkal olvassuk a Szentírást, és ne azzal az éretlen kíváncsisággal, amely csakis önteltséghez vezet, hanem egy éhezõ szív szenvedélyességével! Azt mondták hívõ elõdeink, hogy Isten Igéjében van az élet, abban van a világosság — akkor miért nem próbáljuk meg,
hogy ebbõl a kínálatból egészen bátran
vegyünk, és éljünk általa?”
Az élet olyan, mint egy könyv. A balgatag
felületesen lapoz benne, a bölcs pedig gondosan olvasgatja, mert tudja, hogy csak
egyszer olvashatja el.
(Forrás: Vetés és Aratás
2008/1, 46. évfolyam 1. szám)
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Énekszó
a Solar szállóban
Két okból is az országos figyelem középpontjába került az elmúlt
hetekben Nagyatád, a Somogy megyei kisváros. Az egyik ok egy
tragikus esemény volt (egy nagyatádi fiút öltek meg kaposvári
gimnazista osztálytársai), a másik ok az Európa városai között
folyó virágosítási verseny.
Azok, akik jártak már a városban, joggal kardoskodnak Nagyatád
elsõbbsége mellett rádiós szavazatukkal. A település láthatóan ad
magára. Az utcák, a terek virágban pompáznak, bokrok lépten-nyomon, az utak mentén színes lombozatú fák, díszcserjék.

Közös juniálisra várták a családokat vasárnap a nagylóki sportpályán, ahol már reggel megkezdõdtek a kispályás mérkõzések.
Ebéd után kezdett sokasodni a nép, ekkor vonult föl a Barna Anikó vezette Nagylóki Flamingó Mazsorettcsoport, az apró óvodástól a kamaszlányokig. Aztán a szülõk segítségével Nagylók különbözõ pontjaira autóztak a mazsorettek, hogy megörvendeztessék
elõadásukkal az utcák lakóit.
A nap folyamán volt még aerobic, arcfestés, divatbemutató, és
ugyancsak vasárnap (délután) vívták mérkõzésüket Alap és
Nagylók felnõtt és ifi focistái.
Hargitai Kiss Virág

Vár a nagylóki polgárõrség!
Megalakult a Nagylóki Polgárõr Egyesület Bartos István elnöklésével, 26 fõvel, május 6-án. Régóta égetõ feladat volt ez, hiszen a
településen nem egy ízben utazó bûnözõk keserítették meg a
lakók életét.
Az egyesület bejegyzését dr. Hortyi Sándor ügyvéd vállalta el térítésmentesen, a könyvelést Durmitsné Kókai Katalin, a jegyzõkönyvvezetést pedig Erdélyi Irma. De a polgárõröknek segítséget
nyújtottak a megyei szövetség képviselõi is, akik május 21-én
szakmai megbeszélést folytattak a nagylóki csapattal.
A megalakulás óta már 30 fölé emelkedett a lóki polgárõrség tagjainak száma; minden este ketten vigyázzák Nagylók utcáit. Egyelõre saját eszközökkel dolgoznak, de beszerezték már a szükséges láthatósági mellényeket, zseblámpát, igazolványokat.
A legjobb az lenne, ha 60 aktív tagja lenne a polgárõrségnek, hogy
egy hónapban egy emberre egy szolgálat jusson. Éppen ezért
további tagok jelentkezését várják! Fontos az összefogás a község
lakóinak részérõl, mert életbe és vagyonba vágó kérdés az ott lakók biztonsága. Belépési nyilatkozat az elnöknél és a hivatalban
kérhetõ. A tagdíj 2.500 Ft/év.
A polgárõrség éjjel-nappal folyamatosan elérhetõ telefonszáma:
06 (30) 22 32 725.
Hargitai Kiss Virág

Hajdan a somogyi erdõk innen a Balatonig nyúltak. Lóháton, hintóval az erdõségen át egészen Keszthelyig lehetett eljutni.
Nem véletlen, hogy a város polgármestere büszke városára. A valaha poros nagyfalu mára messzi földrõl látogatott, vonzó település lett fürdõvel, szállodával, panzióval, az üdülést, pihenést
szolgáló létesítményeivel.
A város elsõ embere azonban a városban élõk jó közérzetét tartja
a legfontosabbnak. Ahogyan egyik nemrég tett rádiónyilatkozatában mondta: a gondolkodás, a gondoskodás és a cél Nagyatádon közös. Természetes tehát számukra, hogy a környezetszépítés mellett a szellemi arculat, a közéletiség, a kulturális élet
gondozását is fontosnak tartják.
A város énekkara az elmúlt szombaton tartotta évadzáró hangversenyét. A koncert helyszínének a Solar szállót választották. A
vendégkórus a sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar
volt.
Már a beéneklés alatt meggyõzõdhettünk arról, hogy ötletes volt
a helyszín megválasztása. Az átriumszerû belsõ tér magasba nyúló
üvegkupolájával kiváló akusztikai feltételeket teremtett: számunkra is szokatlan, telt, dús hangzást eredményezett. Semmilyen mesterséges technikára nem volt szükség.
Az otthonosság, a természetesség érzetét szolgálta minden: a balkonon könyöklõ szállóvendégek jelenléte, a friss, levegõben terjengõ kávéillat, a vendégvacsorát készítõ személyzet halk sürgésforgása, a recepciós „hangtalan” ügyintézése és figyelme, érdeklõdése.
A program remekül sikerült! A baráti fogadtatás (a hangversenyt
követõ talpalávaló zenével) mintegy Nagyatád vendégszeretetét
igazolta. A koncertközönség lelkes, újrázást, ráadást követelõ
tapsa, a közös dal lendülete (Huszics Ibolya briliáns zongorajátékával), az egész este élménye bizonyára sokáig megmarad a
résztvevõk emlékezetében.
Kedves Bogárdiak! Aki Somogyban járva egy jó hétvégét akar, ne
hagyja ki Nagyatádot!
Tudósítónktól
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Elõzzük meg kedvenceink hõgutáját!

Nagymama
receptjei
Eperleves
Hozzávalók 4 személyre: 600 g eper, 600
ml ribizlilé (piros), 1 db citrom, 2 ek porcukor, a tálaláshoz tejszínhab.
Elkészítés: Az epret leöblítjük, megtisztítjuk, és a 2/3-át pürésítjük. A többi epret felszeleteljük. Az eperpürét összekeverjük a ribizlilével, citromlével, porcukorral, és lefedve hûtõben jól lehûtjük. A felszeletelt epret is a hûtõbe rakjuk. Tálaláskor az eperszeletekre öntjük a lehûtött levet, és a tetejét tejszínhabbal díszítjük.

Petõfi-pecsenye
Hozzávalók: 50 dkg marhahús, só, 4 ek.
olaj, 1 fej vöröshagyma, 1 csomó vegyes
zöldség, bors, babérlevél, 2 dl tejföl, 2 dkg
liszt, kevés mustár.
A marhahúst megmossuk, felszeleteljük, jól kiverjük, majd sózzuk, és kevés
olajban elõsütjük. Eközben az apróra
vágott hagymát olajban megfonnyasztjuk, és a kockákra vágott zöldséggel
együtt rövid ideig pároljuk. Az elõsütött
hússzeletekre ráöntjük a párolt zöldséget, majd sóval, borssal, babérlevéllel,
aki szereti, pár gerezd fokhagymával
ízesítve, vízzel felöntve puhára pároljuk. Amikor a hús elkészült, mustárral
és tejföllel keverjük össze.
A hagyományokhoz híven
a cecei Illyés Gyula Általános Iskola
végzõs tanulói elõadással búcsúznak
iskolájuktól.

MEGHÍVÓ

Ki jobban tûri, ki rosszabbul, de a legtöbb állat
nehezen viseli a hirtelen jött meleget. Az állattartónak (ha gondos gazdaként akar eljárni) oda kell
figyelnie állatai naptól való megóvására. A hõségtõl állataink is szenvednek, nemtörõdöm tartás következtében a nagy melegben az állatok el
is pusztulhatnak. Az Orpheus Állatvédõ Egyesület melegben alkalmazható javaslatai segítenek
a problémák elkerülésében.
Nyáron a hûvös levegõ fontosabb lehet négylábú barátaink számára, mint egy védelmet nyújtó
kuckó. Gondoskodni kell arról, hogy állatunk
napszaktól függetlenül bármikor be tudjon húzódni az árnyékba. Udvaron ez lehet egy füves
talajon lévõ fa árnyéka, vagy egy zöld sövény, lakásban tartott állat számára árnyékot adhat egy
függöny is.
Télen az itató befagyására kell ügyelnünk, nyáron meg arra, hogy az sose fogyjon ki, mindig legyen benne friss víz. Az életet adó víz hamar elpárolog, ezért kell a nagy itató, és annak rendszeres töltése.
A sétáltatás fontos kedvenceink számára. Ezt érdemes kora reggel és késõ este elvégezni. A hûvösebb idõpontra beütemezett séták a gazdák
számára is jobban elviselhetõek. A legtöbb kutya szeret úszni. Érdemes egy-egy nagyobb séta
alkalmával felkeresni a kijelölt kutyaúsztatókat,
hogy négylábú barátaink is élvezhessék a nyarat.
A tûzõ napon tartózkodó kutya, macska is leéghet! A leégés elsõsorban a fület, orrot, a talaj miatt a tappancsokat érintheti. Nagyobb séták
elõtt használhatunk fényvédõ, leégés elleni krémeket. A sétát lehetõleg ne a felforrósodott aszfalton, hanem a füves talajon végezzük.
A réteken, erdõkben való séta alkalmával a toklászok és bogáncsok is problémát jelenthetnek.
Könnyen bekerülhetnek a fülbe, befúródhatnak a
talppárnák közé és irritálhatják a bõrt, fájdalmat,
tályogot okozva. Az erdõben a vadász az úr. A
gazdátlannak látszó állatokat a mezõõrök puskával kilõhetik. Érdemes a gazdáknak az erdõ színeitõl eltérõ, jól látható ruházatot ölteniük a bal-

esetek elkerülése érdekében. Soha ne engedjük
kedvencünket vadak után futkosni, mivel az erdõkben élõ vadakban okozott károkat meg kell fizetnünk.
Évrõl évre sok ezer állat pusztul el amiatt, mert a
nyáron állandóan nyitva tartott ablakokon át kizuhannak a magas épületekbõl. Ha egyedül
hagyja kedvencét nyitott ablaknál, legyen az ablakon rács, vagy háló, mely megakadályozza,
hogy egy elröppenõ madár, vagy lepke után kapva állatai kiessenek, súlyos sérüléseket szerezzenek, elpusztuljanak, vagy elkóboroljanak.
Kedvenceinket gyakran szállítjuk gépkocsiban.
Nyáron egy-egy autóban akár ötven fok fölé is
emelkedhet a hõmérséklet. Mindig kapcsoljunk
be ventillátort, az ablakokon is engedjük befújni
a levegõt. Nyári melegben sem embertársaink,
sem az állatok nem bírják a meleget, ezért ne
hagyjuk õket bezárva az autóban.
Ha elõvigyázatosságunk ellenére kedvencünkön
hõguta jelentkezne, érdemes állatorvos segítségét kérve határozottan cselekednünk: az állat
magas testhõmérsékletét le kell csökkenteni vizes borogatással, a folyadékbevitelrõl gondoskodni kell. A hõguta gyakran halálos, így a megelõzés jelentheti az igazi megoldást. További
hasznos tanácsok a www.zug.hu Állatbarát
Web Kuckóban olvashatóak.
Orpheus Állatvédõ Egyesület

www.zug.hu
www.ebrendeszet.hu

Titkos üzenet

Légy jó mindhalálig
Elõadják a cecei Illyés Gyula Ált. Isk.
8. osztályos tanulói.

Ideje: 2008. június 10.,
18 óra.
Helye: mûvelõdési ház, Cece.
Belépõdíj:
felnõtteknek 500 Ft,
diákoknak 300 Ft.
Az elõadás bevételét tablójukra és a
ballagással összefüggõ kiadások
kiegészítésére fordítják a tanulók.

BRISTOL, SALZBURG, BUDAPEST, SÁRSZENTÁGOTA
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RIGÓCSÕR KIRÁLY
2. rész
A koldus kézen fogta a kevély királylányt, kivezette
a palotából, és gyalogszerrel nekivágtak a nagyvilágnak. Mentek, mendegéltek; egy idõ múlva egy
szép nagy erdõbe jutottak. A királylány megkérdezte:
— Kinek az erdeje ez a kerek erdõ?
A koldus meg azt felelte:
— Rigócsõr királyé ez a kerek erdõ. Ha hozzámentél volna, most a tiéd volna.
Mire a királylány szomorúan:
— Szegény lány, gyenge lány, ha ezt tudtam volna,
Rigócsõr királyhoz hozzámentem volna!
Átvágtak az erdõn, kibukkantak a mezõre. A lány
megint megkérdezte:
— Kinek a mezeje ez a szép zöld mezõ?
A koldus azt felelte:
— Rigócsõr királyé ez a szép zöld mezõ. Ha hozzámentél volna, most a tiéd volna.
Mire a királylány még szomorúbban:
— Szegény lány, gyenge lány, ha ezt tudtam volna,
Rigócsõr királyhoz hozzámentem volna!
Áthaladtak a mezõn, és nemsokára egy nagy városba értek. A királylány itt is megkérdezte:
— Kinek a városa ez a tágas város?
A koldus pedig így felelt neki:
— Rigócsõr királyé ez a tágas város. Ha hozzámentél volna, most a tiéd volna.
A lány meg, olyan szomorúan, hogy a könnye is kicsordult:
— Szegény lány, gyenge lány, ha ezt tudtam volna,
Rigócsõr királyhoz hozzámentem volna!
De a koldus most már nem állta meg tovább, keményen rászólt:
— Nem tetszik nekem, hogy mindig más férjet kívánsz magadnak. Én talán nem vagyok elég jó neked?
A királylány megijedt, szólni se mert többet, de mikor egy irinyó-pirinyó házikóhoz értek, s az elõtt
megálltak, nem bírta tovább, csak kiszaladt belõle
a kérdés:
— Miféle viskó ez? Hisz bele se férek! Kié ez a hitvány, nyomorult kis fészek?
A koldus pedig azt felelte:
— Ez a mi házunk, itt fogunk lakni.
A kevély királylánynak, bizony, le kellett hajtania a
fejét, hogy az alacsony ajtón beférjen.
— Hát a szolgák hol vannak? — kérdezte.
— Miféle szolgák? — felelte a koldus. — Ha akarsz
valamit, magadnak kell megszerezned, itt ugyan
más nem gondoskodik rólad! De elég a szóbeszédbõl: rakj tüzet, fõzz vacsorát, éhes vagyok, fáradt
vagyok!
De hát honnét is értett volna a királylány a tûzrakáshoz meg a fõzéshez? A koldusnak kellett segítenie,
hogy végül is menjen valahogy a dolog. Aztán elköltötték a sovány estebédet, és lefeküdtek.
Másnap már kora hajnalban kiráncigálta a koldus a
királylányt az ágyból.
— Mit képzelsz, itt is délig heverészhetsz? Gyerünk, dologra; tedd rendbe a házat, készíts ebédhez, hasogasd fel a fát, s ha azzal megvagy, ott a
kert, tele van gazzal, meg kell kapálni!
Szegény királylány fölkelt nagy álmosan, kisöpörte
a házat, meghámozta az ebédhez a krumplit, ahogy

tudta, fölhasogatta a fát, aztán fogta a kapát, kiment a kiskertbe, beállt a gazba és vágni kezdte, de
olyan keservesen, hogy minden kapavágásnál kiperdült egy könny a szemébõl. Finom kis kezét törte a kapanyél, fájt a dereka a hajladozástól, gyenge,
bársonyos talpát sütötte a forró homok, de mindennél jobban fájt a szíve: szánta-bánta kevélységét, s
egyre azt sóhajtozta:

Rejtvény
Mi a címe a festménynek, és ki festette?

— Szegény lány, gyenge lány, ha ezt tudtam volna,
Rigócsõr királyhoz hozzámentem volna!
Így tengõdtek egy ideig, s amijük volt, lassan mind
fölélték. Akkor azt mondta az ember:
— Hallod-e, asszony! Ez így nem mehet tovább:
mindig csak enni, semmit nem keresni! Mától fogva kosarat fogsz fonni.
Azzal kiment a határba, vágott egy nyaláb vesszõt a
rekettyésben és hazavitte, a királylány meg nekiült
a kosárfonásnak. Fonta, fonta, amíg bírta, de hát
nem bírta sokáig, a nyers fûzfavesszõktõl kisebesedett az ujja.
— Ehhez, látom, nem értesz — mondta az ember
—, talán a szövéshez több tehetséged van.
De a királylány hiába igyekezett, a szövéssel sem
volt nagyobb szerencséje; alig fogott hozzá, az érdes szál csakhamar fölvérezte az ujját.
Az ember bosszankodva legyintett:
— Én ugyan megjártam veled! Ki látott ilyen
asszonyt, aki még csak nem is konyít semmiféle
rendes munkához! Valami mást kell megpróbálnunk: ezentúl korsókkal, agyagedényekkel fogunk
kereskedni. Én majd beszerzem az árut, te meg kiülsz vele a piacra. Nem várhatjuk, amíg a sült galamb a szánkba repül!
A királylány szíve elszorult az aggodalomtól. Hogy
õ ott üljön a piacon, és edényeket áruljon? Ha arra
gondolt, hogy valaki meglátja ott az édesapja udvarából, majd megfagyott a vére, úgy félt tõle, hogy
kinevetik: lám, hogy fenn hordta az orrát, most bezzeg õ sem különb, mint a többi egyszerû kofaasszony! De hát mit tehetett volna? Ha nem akart
éhen halni, engedelmeskednie kellett.

Megfejtés
Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése:
1. Máté, 2. Péter, 3. Júdás, 4. János, 5.
Tamás
Helyes megfejtést küldött be:
JÁKOB GÁBOR
Sárbogárd, Tinódi u. 144.

Gratulálunk! A nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Mikor eljött a vásár napja, kora hajnalban fölszedelõzködött, kiült a piacra, kirakta maga köré az edényeit, és elkezdte, elõbb csak úgy röstelkedve, félénk rebegéssel, aztán lassan nekibátorodva:
— Itt a szép edény! Itt a jó edény! Agyagtálat, cserépkorsót vegyenek!
Az emberek szívesen vették a portékáját: szép volt
az edény, de még szebb, aki kínálta; nem alkudtak
sokat, megadták, amit kért érte; olyan is akadt, aki
el sem vitte, amit vett — otthagyta neki pénzestül.
Alkonyatra az asszony mind túladott az edényeken;
s egy teli kendõ pénzt vitt haza az urának. Most aztán megint abból éldegéltek, ameddig tartott.
Mikor elfogyott, az ember megint beszerzett egy
halom edényt, a királylány pedig ismét kiment vele
a piacra. Letelepedett mindjárt a piactér sarkán,
közvetlenül az út mellett; kirakta a sok edényt, s
árulni kezdte:
— Itt a szép edény! Itt a jó edény! Agyagtálat, cserépkorsót vegyenek!

(Folytatás a következõ számban.)
Grimm

Heti idõjárás

A következõ napokban marad a változékony
idõ, délutánonként gyakori záporral, zivatarral.
Ettõl eltekintve azonban nem lesz rossz idõ, marad a nyárias hõmérséklet és fõként délelõttönként a csaknem zavartalan napsütés. A várható
nappali felmelegedés csütörtöktõl hétfõig 22,
28 fok körül alakul.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Június 7., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Hét mérföld 8.40 Delta 9.10 Szigetek — Ismeretlen tájakon 10.10 Slapaj 10.35 Pizsamaparti 11.00 Egy kamasz lány naplója 11.30 Az álruhás királyfi 12.00 Hírek 12.10 Kojak Budapesten 14.05
Ötcsillagos szerelem 14.55 Kajak—kenu-világkupa
16.30 Út Pekingbe 17.00 Euro 2008 19.55 Föld Tv
20.00 Híradó 20.20 Balatoni nyár 20.30 Euro 2008
21.30 Ötöslottó-sorsolás 23.00 Luxor-show 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.40 Koncertek az A38 hajón
0.35 Euro 2008
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ
6.25 Digimon 6.45 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek
10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.50 A dadus 13.25 Tequila
és Bonetti legújabb kalandjai 14.25 Kemény, mint a kõ
15.20 Kilenc túsz 16.20 A titokzatos kód 18.30 Híradó
19.00 Fókusz plusz 19.30 Hidalgó — A tûz óceánja
22.20 Forma-1 0.05 Tengeri kommandó 1.55 Kemény
zsaruk 2.45 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.30 Õsvilági kaland 10.25
TotalCar East Blokk 11.00 Így készült a Narnia Krónikái
11.35 Babavilág 12.10 Tökös csajok 12.45 Ed 13.45
Charlie — Majom a családban 14.45 Bûbájos boszorkák 15.45 Az elveszett ereklyék fosztogatói 16.50 Sárkányszív 2. — Egy új történet 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.30 A sivatag átka 21.25 Yamakasi 23.10
Gépállat SC 1.00 Mentõhelikopter 1.50 Ed 2.40
Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 7.00 Hírösszefoglaló 9.00 Útitárs 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Történet, hangszerelve 13.05 Kabaré 14.04 Cigányóra 15.05 Zöldövezet
15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek 17.04
Az ötkarika jegyében 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Világóra 18.35 G7 — Gazdasági magazin 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül — a kultúráról 19.50
Mese 19.55 Zene 20.04 Rádiószínház 20.54 Zene
21.00 Lukianosz: Halottak párbeszédei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Június 8., VASÁRNAP
MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 „Így
szól az Úr!” 8.05 Egyházi naptár 8.20 Evangélikus magazin 8.45 Református ifjúsági mûsor 9.00 Euro 2008
10.55 Moto GP 12.00 Hírek 12.10 Moto GP 13.20 Vándor — Thaiföld 13.50 Moto GP 15.00 Euro 2008 16.45
Szigetek — Ismeretlen tájakon 17.35 Euro 2008 19.28
Föld Tv 20.00 Híradó 20.20 Balatoni nyár 20.30 Euro
2008 22.55 Hírek 23.05 Sporthírek 23.10 Testkufárok
0.55 Euro 2008
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers — A kis
boszorkány 6.20 Digimon 6.40 Kölyökklub 8.45 Jackie
Chan legújabb kalandjai 9.05 A tini nindzsa teknõcök
új kalandjai 9.25 Inuyasha 9.55 Receptklub 10.15 Játék 11.15 Európai idõ 11.35 MeneTrend 12.00 Híradó
12.05 Isteni sugallat 12.55 Magyar autósport-magazin 13.15 Red Bull Air Race 13.50 Így készült a József
címû musical 14.25 Nagymenõk 15.20 Tiszta Hawaii
16.15 Három szökevény 18.10 Forma-1 18.30 Híradó
18.55 Forma-1 21.05 Most már elég! 23.20 Heti hetes
0.45 Portré 1.15 Végzetes zsákmány 2.50 Egy rém
rendes család
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.15 Joey 9.50 Ingatlanbróker 10.25
Két testõr 11.00 Stahl konyhája 11.35 Tequila és
Bonetti 12.30 Baywatch Hawaii 13.30 Psych — Dilis
detektívek 14.30 Smallville 15.30 Rex felügyelõ 16.30
Vissza a jövõbe 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00
Wimbledon — Szerva itt, a szerelem ott! 21.55
Stepfordi feleségek 23.40 Képírók 1.45 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei krónika
8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04 Római
katolikus szentmise közvetítése 11.05 Gondolatjel
12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.05 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04
Hangalbum 16.04 Disputa 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 21.00 Kenó 21.04

Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Li Sangjin, avagy
búcsúzni nehéz 23.47 Zene 24.00 Éjszaka

Június 9., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Euro 2008 10.55 Parlamenti napló
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Roma magazin 12.50 Domovina 13.20 Bûvölet
14.20 Euro 2008 15.55 Pénz-vidék 16.25 Igenis, miniszter úr! 17.00 Hírek 17.05 Körzeti híradók 17.20
Euro 2008 19.55 Föld Tv 20.00 Híradó 20.20 Balatoni
nyár 20.30 Euro 2008 23.00 Hétfõ este 23.35 24 —
Második évad 0.20 Hírek 0.30 Sporthírek 0.40 Euro
2008
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub 11.35 Mozimatiné 12.00 Hírek 13.35 Disney-rajzfilm 14.00 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.25
Döglött akták 17.25 Rejtélyek városa 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Charlie angyalai 23.25 Sztárrablók 1.05 Reflektor 1.25
Ufózsaru 2.25 Autómánia
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna 9.05
Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.15 Teleshop 11.55 Karácsonyi kavarodás
13.50 Kvízió 14.35 Sentimel — Az õrszem 15.35 Dokik
16.25 Rex felügyelõ 17.25 Szellemekkel suttogó
18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.40 Aktív
20.10 Hal a tortán 21.10 Életfogytig zsaru 22.10 Gyilkos körök 23.10 Különleges ügyosztály 0.10 Tények
este 0.40 Norbi-torna 0.50 A terminátor a csúcsra tör
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál
11.45 Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Egypercesek 13.29 Zene
13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet
16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.30 Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv 19.40 Vacka rádió 19.45 Népzene 19.51 Mese
20.04 Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 Gyöngyszemek
20.35 Az ötkarika jegyében 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Június 10., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Euro 2008 10.35 A múlt század
hajnalán 11.05 Kisvárosi doktor 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Srpski ekran 12.45 Unser Bildschirm
13.20 Bûvölet 14.20 Euro 2008 15.50 Igenis, miniszter úr! 17.00 Hírek 17.05 Körzeti híradók 17.20 Euro
2008 19.55 Föld Tv 20.00 Híradó 20.20 Balatoni nyár
20.30 Euro 2008 23.00 Kedd este 23.35 24 — Második évad 0.20 Hírek 0.30 Sporthírek 0.40 Euro 2008
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub 11.35 Mozimatiné 12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.25
Döglött akták 17.25 Rejtélyek városa 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 A
Grace klinika 22.05 Doktor Addison 23.30 XXI. század
— A legendák velünk élnek 0.05 Reflektor 0.20 Igaz
történet — Fehér leander 2.30 Egy rém rendes család
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna 9.05
Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.15 Teleshop 11.55 A szépész és a szörnyeteg
13.50 Kvízió 14.35 Sentinel — Az õrszem 15.35 Dokik
16.25 Rex felügyelõ 17.25 Szellemekkel suttogó
18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.40 Aktív
20.10 Hal a tortán 21.10 Túlélésbõl jeles 23.15 Kojak
0.15 Tények este 0.45 Norbi-torna 0.55 Alfred Hitchcock bemutatja 1.25 A fény ösvényei 3.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 5.00 Hajnal 6.00
180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ
világ 11.25 Vendég a háznál 11.45 Vacka Rádió 12.00

2008. június 5. Bogárd és Vidéke
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.22 Egypercesek 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi
tudomány 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.30 Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv 19.40
Vacka rádió 19.45 Népzene 19.54 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés a tudományról
23.00 Hírek, kenó 23.04 Cigányóra 0.10 Éjszaka

Június 11., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Euro 2008 10.35 A múlt század
hajnalán 11.05 Kisvárosi doktor 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Hrvatska 12.45 Ecranul nostru 13.20
Bûvölet 14.20 Euro 2008 15.50 Igenis, miniszterelnök
úr! 17.00 Hírek 17.05 Körzeti híradók 17.20 Euro 2008
19.55 Föld Tv 20.00 Híradó 20.20 Balatoni nyár 20.30
Euro 2008 23.00 Szerda este 23.35 24 — Második
évad 0.20 Hírek 0.30 Sporthírek 0.40 Euro 2008
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub 11.35 Mozimatiné 12.00 Hírek 13.30 Disney-rajzfilm 14.00 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.25
Döglött akták 17.25 Rejtélyek városa 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Titkok 23.30 Az egység 0.30 Reflektor 0.50
Jóban-Rosszban 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna
9.10 Jóban-Rosszban 9.35 Stahl konyhája 9.40 Kvízió
délelõtt 10.15 Teleshop 11.55 A sárkány nyomában
— Jackie Chan és elveszett családja 13.50 Kvízió
14.35 Sentimel — Az õrszem 15.35 Dokik 16.25 Rex
felügyelõ 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények
19.00 Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán
21.10 Agykontroll 22.10 Hõsök 23.10 Eureka 0.10 Tények este 0.40 Norbi-torna 0.50 Milly maradj velem!
2.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó
13.04 Rádiószínház 13.20 Egypercesek 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03
Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.30 Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv 19.40 Vacka rádió 19.45 Népzene 19.54 Mese
20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ
0.10 Éjszaka

Június 12., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Euro 2008 10.35 A múlt század
hajnalán 11.05 Kisvárosi doktor 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Rondó 12.45 Roma Fórum 13.20 Bûvölet 14.20 Euro 2008 15.50 Igenis, miniszterelnök úr!
17.00 Hírek 17.05 Körzeti híradók 17.20 Euro 2008
19.55 Föld Tv 20.00 Híradó 20.20 Balatoni nyár 20.30
Euro 2008 23.00 Csütörtök este 23.35 24 — Második
évad 0.20 Hírek 0.30 Sporthírek 0.40 Euro 2008
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub 11.35 Mozimatiné 12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.25
Döglött akták 17.25 Rejtélyek városa 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.45
Point Pleasant — Titkok városa 0.45 Reflektor 1.05
Infománia 1.40 Alias 2.20 Házon kívül 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna
9.10 Jóban-Rosszban 9.35 Stahl konyhája 9.40 Kvízió
délelõtt 10.15 Teleshop 11.55 A keresztmanus 13.50
Kvízió 14.35 Sentimel — Az õrszem 15.35 Dokik 16.25
Rex felügyelõ 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Té-
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nyek 19.00 Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a
tortán 21.10 Szemtõl szemben 0.30 Tangó 0.40 Csillagkapu 1.30 Tények este 2.00 Norbi-torna 2.10
Csillagkapu 3.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a
háznál 11.45 Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.22 Egypercesek
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör
15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30
Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.30
Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv 19.40 Vacka rádió 19.45
Népzene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Zene
20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetések 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Június 13., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Euro 2008 10.35 A múlt század
hajnalán 11.05 Kisvárosi doktor 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.35 Parázsló szenvedélyek 13.25 Körzeti
magazinok 14.20 Euro 2008 15.50 Igenis, miniszterelnök úr! 17.00 Hírek 17.05 Körzeti híradók 17.20 Euro
2008 19.55 Föld Tv 20.00 Híradó 20.20 Balatoni nyár
20.30 Euro 2008 23.00 Péntek este 23.35 24 — Második évad 0.20 Hírek 0.30 Sporthírek 0.40 Euro 2008
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub 11.35 Mozimatiné 12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.25
Döglött akták 17.25 Rejtélyek városa 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
CSI — Miami helyszínelõk 22.15 Édes, drága titkaink
23.20 Így készült a József címû musical 24.00 Reflektor 0.25 Stephen King: A kukorica gyermekei 4. 1.55
Itthon 2.15 Kemény zsaruk 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna
9.05 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió
délelõtt 10.15 Teleshop 11.55 Szerelem száll a szélben 13.50 Kvízió 14.35 Sentimel — Az õrszem 15.35
Dokik 16.25 Rex felügyelõ 17.25 Szellemekkel suttogó
18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.40 Aktív
20.10 Hal a tortán 21.10 Párizs 2010-A nagy özönvíz
23.00 Halló — Út a mennyországba 24.00 Tények
este 0.30 Norbi-torna 0.40 Csajok maffiája 2.20 JAG
— Becsületbeli ügyek 3.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a
háznál 11.45 Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.22 Egypercesek
13.30 A metodista egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45
Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika
18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.30 Nyelv-ész 19.35
Gyereksáv 19.40 Vacka rádió 19.45 Népzene 19.53
Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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A Bogárdi TV mûsora:
Június 7., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Futball:
Sárbogárd—Adony, 12.00 Lapszemle, 15.00 Várhegyi
László természetgyógyász (ism.), 17.00 Lélekút: Erdélyi felüdülés (ism.), 18.00 Házibuli, 19.00 Lapszemle,
20.00 Hõsök napja (60’), Romanap Sárbogárdon (75’),
23.00 Lapszemle
Június 8., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 9.00 Hõsök
napja (60’), Romanap Sárbogárdon (75’), 12.00 Lapszemle, 13.00 Várhegyi László természetgyógyász
(ism.), 15.00 Vándorút az Iringón (14’), Virágkiállítás
(40’), Érettségi találkozó a gimnáziumban (35’), Horvátország szépségei (40’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti
Híradó, 20.00 Beszélgetés Szabó Imrével, 23.00 Heti
Híradó, 0.00 Sziréna
Június 9., hétfõ:7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 12.00
Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti
Híradó, 20.00 Lélekút, 22.00 Házibuli, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Június 10., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
Rétszilasi gyereknap (80’), A Honvéd Bajtársi Egyesület horgászversenye (50’), 12.00 Heti Híradó, 13.00
Sziréna, 15.00 Beszélgetés Szabó Imrével, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Várhegyi László természetgyógyász (ism.), 22.00 Házibuli, 23.00 Heti Híradó,
0.00 Sziréna
Június 11., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna,
9.00 Beszélgetés Szabó Imrével, 12.00 Heti Híradó,
13.00 Sziréna, 15.00 Pedagógusok köszöntése (35’), A
sárbogárdi kórus Nagyatádon (45’), Évzáró a Zengõ
Óvodában (70’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó,
20.00 Lapszemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Futball: Alba
Regia—Sárszentmiklós, 23.00 Lapszemle
Június 12., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Futball:
Alba Regia—Sárszentmiklós, 12.00 Lapszemle, 15.00

SZNUPI — évadzáró, U16: Ikarus—Sárszentmiklós,
17.00 Lélekút, 19.00 Lapszemle, 20.00 Testületi ülés,
23.00 Lapszemle
Június 13., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Pedagógusok köszöntése (35’), A sárbogárdi kórus Nagyatádon
(45’), Évzáró a Zengõ Óvodában (70’), 12.00 Lapszemle, 16.00 Rétszilasi gyereknap (80’), A Honvéd Bajtársi
Egyesület horgászversenye (50’), 19.00 Lapszemle,
20.00 Testületi ülés, 23.00 Lapszemle
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk:
06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti Híradó
már internetes oldalunkon is megtekinthetõ
a www.bogarditv.blog.hu címen.
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
mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig.
A Bogárdi TV fogható minden kábeltévés programcsomagban a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503
259, 06 (20) 9440 445!

A Bogárdi TV mûsora Cece térségében:
Az adás fogható minden programcsomagban, az O
05-ös csatornán, a 93.25 Mhz-es frekvencián Alap,
Alsószentiván, Cece, Vajta, Pálfa, Sáregres településeken.
Június 5., csütörtök: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Sárszentmiklós–Kápolnásnyék focimeccs, Utánpótlás Sárszentmiklóson, Sárréti Íjász
Club, 13.00 Heti Híradó (14-18 óra között mûsorfrissítés), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00
Beszélgetés Kovács István futóval, Házibuli 1.
Június 6., péntek: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Márton-nap Cecén, Egészségnap Alapon
(ism.), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Evangélikus kórustalálkozó, Bogárdi Szabó István elõadása, Beszélgetés
Szabó Imrével 1., 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 45 éves érettségi találkozó, Hõsök napja, Romanap, A Honvéd Bajtársi Egyesület horgászversenye
Június 7., szombat: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Lélekút: Erdélyi felüdülés, Virágkiállítás,
Horvátországi hangulat, Vándorlás az Iringón, 13.00
Heti Híradó, 14.00 45 éves érettségi találkozó, Hõsök
napja, Romanap, A Honvéd Bajtársi Egyesület horgászversenye, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
20.00 Márton-nap Cecén, Egészségnap Alapon (ism.),
Június 8., vasárnap: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Beszélgetés Kovács István futóval, Házi-

buli 1., 13.00 Heti Híradó, 14.00 Sárbogárd–Adony focimeccs, Utánpótlás Sárbogárdon, 18.00 Lapszemle,
Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Evangélikus kórustalálkozó, Bogárdi Szabó István elõadása, Beszélgetés Szabó
Imrével 1.
Június 9., hétfõ: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Márton-nap Cecén, Egészségnap Alapon
(ism.), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Lélekút: Erdélyi felüdülés, Virágkiállítás, Horvátországi hangulat, Vándorlás
az Iringón, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
20.00 45 éves érettségi találkozó, Hõsök napja, Romanap, A Honvéd Bajtársi Egyesület horgászversenye
Június 10., kedd: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Evangélikus kórustalálkozó, Bogárdi Szabó
István elõadása, Beszélgetés Szabó Imrével 1., 13.00
Heti Híradó, 14.00 Beszélgetés Kovács István futóval,
Házibuli 1., 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
20.00 Sárbogárd–Adony focimeccs, Utánpótlás Sárbogárdon
Június 11., szerda: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 45 éves érettségi találkozó, Hõsök napja,
Romanap, A Honvéd Bajtársi Egyesület horgászversenye, 13.00 Heti Híradó, 14.00 Márton-nap Cecén,
Egészségnap Alapon (ism.), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Lélekút: Erdélyi felüdülés, Virágkiállítás, Horvátországi hangulat, Vándorlás az Iringón

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

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

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512 (0972293)
Kazánok GARANCIÁVAL 99.000 Ft-tól,
radiátorok AKÁR 40% ENGEDMÉNNYEL,
hitelre is eladók! 06 (70) 341 9532 (756096)
FÜGGETLEN PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ segít
eligazodni bonyolultnak tûnõ pénzügyeiben.
Telefon: 06 (30) 931 8865. (006760)
Tisztított BONTOTT TÉGLA eladó.
06 (30) 678 9130. (006678)
Lekner Kegyelet Temetkezési Szolgáltató
Kft. 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 (30) 435 9021, 06 (25) 460 059.
SÍRKÖVEK felújítását, tisztítását vállalom
gépi csiszolással. 06 (30) 494 0305. (006772)
Vásárolunk 2008. évi termésû KUKORICA,
BÚZA, ÁRPA, NAPRAFORGÓ, REPCE, ZAB,
SZÉNA, SZALMA STB. szárazon és
nedvesen. TOB-KER Kft., Pusztaegres,
Ödönmajor. Ügyintézõ: 06 (30) 217 8320.
Árpád-lakótelepen földszinti téglalakás
eladó. 06 (25) 474 120. (006788)
MEGÚJULT ÁRUKÉSZLETTEL belga,
flamand és antik HASZNÁLT BÚTOROKKAL
várjuk kedves vásárlóinkat.
(Andi használtbútor-kereskedés
a Rossmann mellett.)

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben
35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

FLÓRA BABABOLT
Az AVENT, NUK, BABY NOVA,
BABA STAR, BABY BRUIN
termékskálánkat bõvítettük
a MAM széleskörû
kínálatával.

Kicsiknek nagyra szabva!
Mindent egy helyen, amire a babáknak
és a kisgyermekeknek szüksége lehet!
Keressen bennünket Sárbogárdon,
a Tompa M. u. 25-ben, a Gréta Bútorbolttal
és a Szõnyegbolttal egy udvarban.
Nyitva: H-P: 8-12, 13-17, SZO: 8-12.
Telefon: 06 (30) 237 8428

Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók, 20
év tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06 (30)
290 8313.
Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Lambéria osztrák 998 Ft/m2, hajópadló 1598
Ft/m2, hagyományos parketta 1990 Ft/m2-tõl, akác
kerítésléc 199 Ft/db-tól: 06 (20) 9475 970. (756096)
Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344.
(006707)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1660 Ft/q, cser kugli akáccal 1670 Ft/q, cser
aprított 1680 Ft/q, cser aprított akáccal 1700 Ft/q,
akác tûzifa kugliban 1910 Ft/q, akác tûzifa aprítva
1940 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) 557 6509.
(006199)

Négyrészes ifjúsági szekrénysor 15.000 Ft-ért eladó. 06 (70) 338 5085.
Töbörzsökön 130 m2-es, négyszobás, kétféle fûtéses, sarokkádas, beépített konyhás ház eladó.
Azonnal költözhetõ, ára 9,5 millió Ft. Telefon: 06
(20) 333 6009.
Bútorozott, egyedi fûtésû lakás kiadó. 06 (20) 213
3184. (006630)
Sárbogárdon, József A. utcában elsõ emeleti téglalakás eladó. Irányár: 9 millió forint. 06 (20) 379
4454. (006703)
Kímélt állapotú, háromrészes ülõgarnitúra eladó.
06 (30) 858 1459. (006765)
Szõlõ, 800 öl, eladó az iparban teljes felszereléssel.
Irányár: 1,5 millió Ft. Telefon: 06 (30) 588 0637.
(006853)

Árufuvarozást, költöztetést vállalok. Telefon: 06
(30) 3398 958. (006700)
Sárbogárdon, Árpád-lakótelepen, 55 m2-es lakás
eladó. Érdeklõdni lehet: 06 (30) 382 1142, 06 (30)
956 4619. (006695)
Olcsó rezsijû, egyszobás lakás, hosszú távra kiadó.
06 (70) 773 6158. (006694)
Családi ház (138 m2) Sárbogárdon 1074 m2-es telken sürgõsen eladó. 3 szoba+padlásteres 2 fél
szoba, 3 terasz, melléképületek. Irányár: 15 millió
Ft. 06 (70) 3356 413. (006684)
Sárbogárdon közmûvesített építési telek eladó. 06
(30) 632 4392. (006683)
Sárbogárdi bisztróba pultost felveszünk. 06 (20)
249 7386. (006681)
Hitelre van szükséges? Jelzáloghitelek: ingatlanvásárlás, építés, szabadfelhasználású hitelkiváltás.
Személyi kölcsön vállalkozóknak is. Végrehajtás kiváltás. BÁR-listásoknak is van megoldás. Keressen! Segítünk! Telefon: 06 (70) 318 1165. (006676)

Telek eladó Töbörzsökön. Víz, villany, csatorna,
fúrt kút van. 06 (20) 374 9280, 06 (70) 326 3962.
(006660)

Sárbogárd, József A. utcában bútorozott lakás kiadó. 06 (20) 937 6156.
Családi ház eladó. 06 (30) 330 2615. (006771)
Fiorács Kft. sárbogárdi sertéstelepére (volt
SERCOP-telep) állatgondozókat (férfi, nõ) felveszünk. 06 (30) 232 8011. (006927)
Négyéves Seat Ibiza elsõ tulajdonostól, megkímélt
állapotban, 40 ezer km-el eladó. 06 (30) 294 1948.
Árpád-lakótelepen 4. emeleti lakás eladó. 06 (20)
982 3013.
Gázkonvektorok, falifûtõ eladó. 06 (30) 252 1068.
Árpád-lakótelepen 1. emeleti, erkélyes lakás eladó, szép állapotú, azonnal költözhetõ. 06 (30) 638
3533. (006914)
Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) 437
4869. (006936)
Árpád-lakótelepen lakás kiadó vagy eladó. 06
(30) 382 7209. (006934)
Hároméves gyermekem mellé gyermekfelügyelõt
keresek reggeli és esti órákban. 06 (30) 417 5033.
(006798)

Mezõgazdasági gépszerelõt traktoros vizsgával
felveszek. 06 (30) 342 8189. (006797)
Fiatal, jogosítvánnyal rendelkezõ munkatársat keresek mûanyag ablakok, illetve redõnyök beszereléséhez. Asztalos, illetve lakatos végzettséggel
rendelkezõk elõnyben. Várom jelentkezését! Telefon: 06 (30) 937 7545. (006796)
Pusztaegresen családi ház eladó. 06 (20) 287
8376.
Lakás kiadó a központban. 06 (70) 332 1397. (006940)
Szezonvégi végkiárusítás a Krisztina Dísznövényben. Árpád u. 65/a. (006943)
Ady-lakótelepen alacsony rezsijû lakás kiadó. Telefon: 06 (30) 429 3403. (006943)
Matek korrepetálást vállalok július, augusztus hónapban. Érdeklõdni este 8 óra után: 06 (70) 332
1446.
Kiadó üzlethelyiség az üzletközpontban. Érdeklõdni: 06 (70) 332 1393.
LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és környékén. A legtöbb sárbogárdi eladó ingatlant megtalálja nálunk. Vevõinknek szolgáltatásaink ingyenesek, díjmentes hitelügyintézés: lakáscélú, szabadfelhasználású, személyi hitelek. Spórolja meg
az ügyintézéssel, sorban állással járó kellemetlenségeket, elintézzük Ön helyett! 06 (30) 491 5363.
Balatonszabadi-Sóstón a strandtól 5 percre, kétszintes nyaraló, nagy, füves udvarral egész nyáron
kiadó. Érdeklõdni: 06 (70) 330-9955.

Tisztelt Állattartók!

VÁRJUK ÖNÖKET A VITA-PIG KFT.
(SÁRBOGÁRD, VASÚT U. 2.) TAKARMÁNYBOLTJÁBAN.
Ízelítõ termékeinkbõl:
10 kg
20 kg
20 kg
20 kg
40 kg
Akciós termékek:
darakeverék
40 kg
gazda kedvenc
40 kg
Hobbiállat eledelek. További forgalmazókat
Broiler indító
Broiler indító
Broiler nevelõ
kacsa nevelõ
malac dercés

1.350,2.600,2.450,2.200,4.600,2.880,3.200,kiszolgálunk.
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HIRDETÉSEK

Bútort a gyártótól!
FAIR 2002 Kft.
VÁSÁROLJON NAGYKER ÁRON,
ITT HELYBEN, SÁRBOGÁRDON!
Kárpitos bútorok, fenyõbútorok,
étkezõgarnitúrák
óriási szín- és szövetválasztékkal,
raktárkészletrõl és rendelésre egyaránt.
Továbbá rendelhetõk szekrények, szekrénysorok,
gardrób- és kisszekrények, komódok és
egyéb kisbútorok és kiegészítõk.

BENTEX BIOMATRACOK FORGALMAZÁSA
A LEGJOBB ÁRON!
Saját gyártású szivacsos és rugós matracok
akár méretre is rendelhetõk.
Kárpitos kellékek forgalmazása.

V á l l a l j u k b ú t o r á n a k át h ú z á s á t ,
teljes körû felújítását, szállítását,
díjmentes h elyszíni felmérését.
ELÉRHETÕSÉGEK: FAIR 2002 KFT.
SÁRBOGÁRD, KÖZTÁRSASÁG ÚT 93.
Telefon: 06 (20) 982 6630
Fax: 06 (25) 469 986. E-mail: fairkft@tolna.net
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INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
A Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet,
mint végrehajtást kérõ a dégi 0132/19 helyrajzi számon
nyilvántartott Festetics-kastély parkjának
közvetlen közelében található

5807 m összterületû
LOVASTANYÁT
2

megvételre kínálja.
Az ingatlan jellemzõi
Összterület: 2807 m2. 160 m2 alapterületû gazdasági épület. Ingatlan földszintes, falazata tégla, állapota jó. Egy
konyha, fürdõszoba, és két db WC helyiségekbõl áll. Közmûvesítettsége vezetékes víz és villany. Melléképületként
1100 m2 alapterületû lóistálló is található. Falazata tégla.
Földhivatali bejegyzése szerint az ingatlan történelmi kertként mûemlék.
Az ingatlan árverés hatálya alatt áll.

Becsértéke beköltözhetõen: 13 millió forint.
A kikiáltási ár a becsérték 50 %-ának megfelelõ összegre
6.500.000 Ft-ra szállítható le.
Érdeklõdni lehet: Sárbogárd és Vidéke
Takarékszövetkezet
7000 Sárbogárd, Ady E. út 107.

06 (20) 566 1777
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Kérdezték

Játszótéri randalírozók
A Mikes közi óvoda elõtti téren szép játszótér létesült évekkel ezelõtt. A fából készült játékok az ide kijáró gyerekeknek
nagy örömet jelentenek. Sajnos ezt a játszóteret se kerülik el a randalírozók. Föltépték a lerögzített padot és elvitték máshová. Fölszedték a kisvonatot is, és szórakozásból föltették az asztalra. A gyerekek
és szüleik kérik az önkormányzatot, hogy
javítsák meg a megrongált játékokat és
rögzítsék vissza a helyére a fölszedett padot, mielõtt annak lába kél.

Reng a város alatt a föld

Kukák a téren

Sajnos az is baj, hogy hétvégén a fiataloknak alig van szórakozási lehetõségük. Csak
a kocsmák vannak és a játékgépek. Nincs
lehetõségük kulturált helyen, értelmesen
eltölteni a szabadidejüket. Nem csoda hát,
ha a vandálok hétvégén rendszeresen felborogatják a szemeteskukákat a város központjában, szétszórva a szemetet. Így történt ezen a hétvégén is. Kérik a rendõröket
és a polgárõröket, hogy szombaton, vasárnap gyakrabban járõrözzenek itt. Az önkormányzat is áldozhatna arra, hogy hétvégén több lehetõség legyen a fiataloknak
a szabadidõ eltöltésre. Ne csak a Sárbogárdi Napokban és a nyitott sportpályákban
gondolkodjanak. Az év 365 napból és 52
hétvégébõl áll.

Motorosok a temetõnél
A Huszár-temetõnél hétvégén éjszaka
randalíroznak a motorosok. Ilyenkor bõgetik a gépeiket. Persze, ezzel nem a holtak nyugalmát, hanem elsõsorban a környéken élõk békés álmát zavarják. Nem
lehetne tenni ez ellen valamit?

Reng a város alatt a föld
Hónapok óta reng a város alatt a föld, amióta nagyüzemi módszerekkel termelik ki a
miklósi kõbányát, és hatalmas kõszállító
jármûvek csapatokban száguldanak végig
a Magyar utcán és a 63-as úton. Sokszor
egyszerre 10-12 óriási kõszállító kamion
jön konvojban, és nem állnak meg a zebrá-

nál, a gyalogosnak kell visszaugrani, ha
nem akarnak a kerekek alá kerülni. Az út
menti házak falai remegnek, a szobákban
kilengenek a csillárok, amikor egy-egy
ilyen kõvel púpozva rakott kamionsor végighajt az úton. Csoda-e, ha az utak tönkremennek, hogy beszakadnak a csatornafedelek az úttesten? Ki fizeti meg azt a hatalmas kárt, amit ezek a jármûvek okoznak? Szeretnénk tudni, hogy hány forintot
fizet a követ kitermelõ cég a kõ elviteléért
az önkormányzatnak! Megéri-e a városnak, hogy a nemzetközi mércével is egyedülálló különlegességnek számító kõbányánkat nullára kitermelik?

A túloldalra születni kell
Sárbogárdon régi szállóige, hogy a 63-as
úton nem lehet átkelni, a túloldalra születni kell. És agresszívek az autósok is. Ezt tapasztalhattuk a minap a gimnázium elõtti
keresztezõdésben, a zebránál. Miután már
vagy tíz perce ott toporogtunk a zebránál
és nem tudtunk átmenni, egy udvarias autós megállt és átengedett bennünket. Mögötte egy másik autós csikorgó fékkel állt
meg és elkezdte a bennünket átengedõ autós anyukáját emlegetni bizonyos szexuális
tevékenységgel kapcsolatban. Ezek szerint
már nemcsak a zebrán átkelõ gyalogost
anyázzák le, hanem azt az autóst is, aki
megáll a gyalogosoknak.

Kerékpársáv
Azt mondják, hogy a sárga vonal nem kerékpársávot jelöl, hanem azt, hogy ahol ez
fel van festve, ott megállni tilos. Ettõl függetlenül a sárga vonalon belül a kerékpárosoknak és az autósoknak is szabad haladni. Az egészben az a lényeg, hogy a sárga vonallal felfestett területen belüli rész is
az úttesthez tartozik. Ez azt jelenti, hogy a
sárga vonalon belüli gödrök is az úttest részei. Tehát ha ezek miatt a gödrök miatt
valakit baleset ér, azért az út kezelõje a felelõs. Nem volt igaz tehát, amikor az út kezelõje azzal próbálta elhárítani a felelõsségét egy ilyen gödör miatt történt kerékpá-

ros baleset ügyében, hogy az a terület nem
része az úttestnek. De igen, része, csak
azon megállni és várakozni tilos!

Szabálytalanul parkolók
Számtalanszor fogalmaztak már meg panaszt a város lakói a szabálytalanul parkoló teherautók, buszok és nehézgépjármûvek miatt. Több utcában is gond ez. A nagy
jármûvek betapossák az árkot, nincs hol elfolynia a víznek; a nem ekkora súlyra tervezett belterületi utak széttöredeznek,
megvályúsodnak; és nem utolsósorban a
környékbeli lakóknak nincs nyugalma. Az
áru- és személyszállítással foglalkozó fuvarozók sokszor hajnalban, éjszaka indulnak
útnak, vagy érkeznek meg, járatják a motort, amitõl berezonálnak az ablakok. Szellõztetni nem lehet a bûz miatt, aludni meg
pláne nem a zaj miatt. A testületben is
többször szóvá tették már ezt a képviselõk,
még sincs eredménye. Pedig az önkormányzatnak megvan a lehetõsége arra,
hogy szigorúan és következetesen megbüntesse a szabálytalan fuvarozókat. A
bírságokból szép bevétele lehetne a városnak. De az önkormányzat biztosíthatna
akár egy telephelyet is a sárbogárdi fuvarozóknak kedvezményes díjért, így megszûnne végre ez a probléma.
Lejegyezte: Hargitai Lajos
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

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

