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Titkosított
pályázat
Juhász János polgármester szerdán délután 15 órára hívott össze
rendkívüli testületi ülést a Hõsök tere rehabilitációs pályázatával
kapcsolatban (pontosabban a mûvelõdési központ eldózerolása
és területének eladása ügyében, amit egy cégnek potom áron
passzolnának át pláza építése céljából).
Az ülésen a polgármestert õt támogató kilenc képviselõn kívül
„megfigyelõi státuszban” Bártfai Antal jelent meg. A polgármester e témához kapcsoltan több pontban villámgyorsan megszavaztatta, hogy elfogadják és beadják a megírt pályázatot. Megjelentek a pályázat írói is azzal a feladattal, hogy bemutatják a kész terveket. Amikor azonban erre sor került volna, a polgármester berekesztette az ülést, majd kiküldött mindenkit az õ csapatán kívül,
mondván, hogy a tervek ismertetését zárt körben kívánják megejteni. Ezen még Bártfai Antal se vehetett részt.
A polgármester akciója ellen, annak törvénytelensége miatt még
a jegyzõ is próbált tiltakozni, a polgármester azonban letorkolta.
Mitõl fél Juhász János ennyire? Miért nem volt hajlandó az elfogadás elõtt a lakosságnak bemutatni a végsõ (még az utolsó pillanatban is állandóan változó) terveket?
Sárbogárdi demokrácia — titkos… titkos… titkos, ó ó ó ó ó...
Hargitai Lajos

Horgászverseny
csontzenével

Megverték
a szentiváni
polgármestert
A Benedek-tónál a szombati horgászversenyen a szabadidõt eltöltõ családok békés nyugalmát agresszív terepmotorosok zavarták meg. Nem elõször történt már meg, hogy Alsószentiván határában randalírozva a vandálok súlyos kárt okoztak négykerekû
motorjaikkal, az úgynevezett „kvadokkal”. Most is ez történt.
Két hívatlan vendég, két kigyúrt, ijesztõ megjelenésû, terepruhás
figura érkezett a délelõtt folyamán a horgásztóhoz, és a motort
bõgetve az emberek közt nagy sebességgel száguldoztak.
Mint ismeretes, a tó körüli földek természetvédelmi területként
védettek. A horgásztó meg a környéke pedig magánterület, a horgászegyesület kezelésében van. Oda csak azok jöhetnek, akik a
horgászegyesület tagjai, illetve akiket meghívnak. Nos, ezt a két
fickót senki sem hívta, csak úgy hívatlanul betörtek a békés társaságba. Az emberek elõtt magukat megjátszva, õket bosszantva a
jármû kerekeivel szántották a szépen nyírt pázsitot.
Nagy Lajos, Alsószentiván polgármestere, a horgászegyesület elnöke odament hozzájuk és kérte õket, hogy ezt ne csinálják, mert
ez a horgászegyesület területe. Ne száguldozzanak, mert csalá(Folytatás a 2. oldalon.)

Két halott, nyolc sérült

Horgászverseny
a Benedek-tónál
(Írásunk a 10. oldalon)

Ketten meghaltak, nyolcan pedig megsérültek hétfõn hajnalban a 61-es fõúton, Simontornya határában, ahol egy kisbusz és
egy személyautó ütközött össze.
Az árokba borult jármûvekben a két személy meghalt, a kisbuszban ezen kívül még hatan súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek.
/H/
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Megverték a szentiváni polgármestert
(Folytatás az 1. oldalról.)

dok, szaladgáló gyerekek vannak, és még
valakit elütnek a motorjukkal. Mindezt
nagyon szépen, békítõ hangon mondta,
mert hát Nagy Lajosnál békésebb, türelmesebb embert nem sokat lehet találni.
Akkor az egyik motoros hanyag mozdulattal elõrántott a zsebébõl egy nagy köteg
pénzt, meglobogtatta a polgármester orra
elõtt, és megkérdezte: „Mennyi a kár
uram? Megfizetem!” A polgármester
mondta, hogy ez nem pénz kérdése, itt békés emberek vannak, ne zavarják a nyugalmukat. Akkor elmentek és kerültek egy
kört a környéken, majd újra visszajöttek,
ismét bõgetve a motort, szántva a füvet.
Végül odamentek a büféhez, ahol hangos
megjegyzéseket tettek Nagy Lajosra.
Én már éppen indulni készültem, de látva
a felszántott füvet és a tér közepén álló
kvadokat, odamentem a büféhez, ahol az
egyik motoros fogyasztott valamit. Köszöntem neki, de úgy tett, mintha nem hallaná. Szóltam, hogy bemutatkoznék. Erre
végigmért és rám üvöltött: „Megvan még a
vörös párttagkönyved? Mit akarsz te itt?”
Barátságosan megkértem õket, hogy ne
szántsák föl a füvet, mert ez a horgászegyesület területe. De nem hagyta elmondani,
amit akartam, hanem elkezdett gyalázni,
és azt kiabálta mocskos szavak kíséretében, hogy térdeljek le elé és … — nem folytatom, mert szennyes dolgokat mondott, s
mindezt gyerekek, nõk, családok elõtt. Akkor hátat fordítottam neki és otthagytam.
Még kiabált utánam valamit, de azokat a
mocskos szavakat már nem voltam hajlandó meghallani. Odamentem Nagy Lajoshoz, és mondtam neki: legjobb lesz, ha
hívja a rendõröket, mert ezek itt bajt
fognak csinálni. Majd elköszöntem.
Csak hétfõn értesültem arról, hogy utána
mi történt a Benedek-tónál. Kelemen Béla, a horgászegyesület egyik tagja jött be a
szerkesztõségbe, és mondta el, hogy Nagy
Lajost úgy agyonverték a motorosok, hogy
kórházba került.
Nagy Lajossal csak másnap tudtam beszélni, amikor a kórházból már kiengedték, de
megkérdeztem másokat és a rendõröket is
az esetrõl, és tanúskodni is jelentkeztem az
ügyben. Ezekbõl a mozaikokból raktam
össze a döbbenetes esemény részleteit.
Nagy Lajosék nem hívták a rendõröket miután elmentem. Igyekeztek úgy tenni,
mintha a motorosok ott se lennének, hátha
elmennek maguktól. Egy idõ múlva el is
mentek. Ebéd után a szervezõk és a résztvevõk összerakodtak, bevitték Alsószentivánra az edényeket, asztalokat, székeket.
A polgármester még jó gazdaként visszajött, hogy körülnézzen, minden rendben
van-e a tónál. A parton megállt beszélgetni
egy ott horgászó családdal, Imre Ferencékkel. Egyszer csak megérkezett az egyik
motoros. Odament Nagy Lajoshoz, és azt
mondta neki: „Aki az én barátomba beleköt, az az én ellenségem!”, és ököllel úgy

megütötte Nagy Lajost, hogy a polgármester beleesett a vízbe.
Nagy Lajos így mesélte el a történteket:
— Próbáltam kimászni a vízbõl, de a motoros elém állt és bakanccsal úgy arcon rúgott, hogy visszaestem a vízbe. Másodszor
is fejbe akart rúgni, de Pongrácz József elütötte a lábát elõlem, így nem talált el. Imre Ferencné odaállt, hogy megvédjen a további rúgásoktól, erre õt gyomorszájon
vágta, majd ököllel megütötte az õrjöngõ
motoros. A felesége védelmére kelt Imre
Ferencet is megütötte. Akkor többen lefogták az illetõt, és Imre Feri telefonált a
rendõröknek. Én közben kimásztam a vízbõl. A motoros pedig felült a motorjára és
nekem akart jönni. Imre Feri kiáltott, hogy
ugorjak félre. Félreugrottam, így nem tudott elütni. Pár perc múlva a kvados visszatért a társával együtt. Egy motoron ketten
jöttek. Leugrottak a motorról. Az a motoros, amelyik elõzõleg is bántalmazott, nekem esett. Leütött, majd a földön rugdosott teljes erõvel addig, amíg el nem vesztettem az eszméletemet. Arra tértem magamhoz, hogy a másik motoros pofozgatott, élesztgetett, és ijedten mondta: „Ne
csináld ezt, térj magadhoz, ne csináld!”
Gondolom, megijedt, hogy esetleg meghaltam. Akkor föltámogattak. Pongrácz
József mondta, hogy menjek a kocsihoz, és
menjek orvoshoz. Szédelegve elindultam
az autómhoz. Kiáltottak utánam: „Ugorj
félre, mert elüt!” Hátranéztem, és akkor
láttam, hogy száguld felém a motoros, és
húzza rám a kormányt. Beugrottam elõle a
mocsárba. Elszáguldottak mellettem. Akkor gyorsan kimásztam a mocsárból és beszálltam a kocsimba. Láttam, hogy a motorosok visszafordultak. Megvártam, amíg
elmennek a kocsim mellett, gázt adtam,
menekültem. A motorosok megfordultak
és üldözni kezdtek. A homokbányánál
elém akartak kerülni. De én cikázni kezdtem a kocsival, mint ahogy a filmekben is
látni. A kiserdõ felé mentem, a 61-es út felé. Láttam, hogy az üldözõ motorosok a
másik úton akartak elém kerülni a Szélrózsa falatozónál, ezért nem Alsószentiván
felé fordultam, hanem egyenesen Cecére,
az orvosi ügyeletre mentem. Egészen addig a félelem tartotta bennem az erõt, mert

nagyon szédültem, alig tudtam levegõt
venni, mert szúrtak a bordáim. Az orvos
azonnal mentõt hívott, és bevittek a kórházba. A kórházban arccsont- és mellkaszúzódást, a bordáknál porcleválást állapítottak meg, és a vállam is megsérült. Szerencsére belsõ sérüléseim nem lettek, köszönhetõen annak, hogy többen is a védelmemre keltek. Ha nem így történik, ma
talán már nem élnék.
Imre Ferencné már otthon veszítette el az
eszméletét, õt onnan szállították kórházba. Az elszenvedett megrázkódtatások miatt ideggyógyászati kezelésre is szorult. A
férje sérülései szerencsére nem voltak súlyosak.
A rendõrség körözi a tetteseket. Közülük
az egyik bement a rendõrségre, és vallomás tett. Elismerte, hogy õ verte meg Nagy
Lajost.
Alsószentivánon általános riadalmat keltett, amikor a kihallgatása után szabadon
engedett tettes újra megjelent a faluban.
Döbbenetesnek tartják, hogy ilyen garázda személy nem kerül azonnal rács mögé,
hanem szabadon járkálhat. Sajnálatos,
hogy a törvényeink nem a békés polgárokat, hanem a banditákat védik.
Vannak terepmotorosok, akik senkit és
semmit nem tisztelve tönkreteszik a természeti értékeinket. Több esetben elõfordult az is, hogy a szántóföldi vetésben szórakoztak egészen addig, míg az egész termés gallyra nem ment.
Alsószentivánon a mostani eset volt az
utolsó csepp a pohárban, és egyre nõ a felháborodás. Összefogást, aláírásgyûjtést
szerveznek annak érdekében, hogy a törvényhozás és a rendõrség szigorúan lépjen
fel a határban, a természetvédelmi területeken és a falvakban randalírozó motorosokkal és a békés polgárok nyugalmát
megzavaró garázdákkal szemben.
Példás büntetést követelnek ebben az ügyben, hiszen hivatalos személyt, az egyesület elnökét, Alsószentiván köztiszteletben
álló polgármesterét is bántalmazták a banditák, bestiális kegyetlenséggel.
Ne tûrjük az ilyen emberek garázdálkodását se a környékünkön, se az országban!
Hargitai Lajos
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Bogárdi Napok esõvel
Az idei háromnapos városi rendezvénysorozat a szokásos forgatókönyv szerint vette
kezdetét pénteken este az Ifjúsági parkban,
a Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar közremûködésével, Juhász János polgármester
beszédével. A helyi galambászok csodálatos madarai idén is megörvendeztették a jelenlévõket. Igaz, a megnyitó keveseket
vonzott. Fokozatosan szállingóztak ki az
emberek, miközben Sinka Attila, Ferencz
Kornél és Bíró Kriszti, majd a Titán együt-

tes hívogatta ismert slágerekkel a nézõközönséget. A Bikinire
azért megtelt a tér; a zenészcsapat most is remek koncertet adott.
Aztán leszakadt az ég.

Másnap ismét nehezen gyülekezett a nép, pedig a borászok borkóstolóval, a barantások látványos íjász- és harci bemutatókkal, a
fúvószenekar fülbemászó térzenével várták az érdeklõdõket. Persze, egész nap lógott az esõ lába, s ez sem igazán kedvezett a
programoknak.

Az árusok is kevesen voltak, több hely üresen állt a három nap
alatt.
A fõzõversenyre tizenegy csapat jelentkezett. Miskolczi István
szakács, Juhász János és Nedoba Károly zsûrizték az étkeket, melyek közül a legjobbnak egy simontornyai versenyzõ, Kolonics
László fõztje bizonyult. A második és harmadik helyezést a borbarátok Fehér illetve Vörös csapata vitte el.
A Black Time, valamint a legifjabb sárbogárdi és máshonnan érkezett hip-hop táncosok fergeteges mûsorát követõen a Bon-bon,
Demjén Ferenc, majd az El Nino muzsikált.
Vasárnap a közös ebéd után kezdõdtek a programok. Az alapi
néptáncosok és a nyugdíjasklub mûsorát rendesen megzavarta az
esõ; a közönség a sörsátorba menekült a zuhany elõl, onnan nézték a sûrû vízfüggönyön keresztül az elõadást. Az Ikarusz táncosai
már a sátorban léptek föl. Az esti elõadóknak már nagyobb szerencséjük volt. Az elcsendesedett idõben messzire hallatszottak a
Blackriders és az R-GO számai és a Bogárdi Napokat záró tûzijáték hangjai.
Ez is megvolt.
Hargitai Kiss Virág
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Tûzoltók versengése
Három versenyszámban mérték össze erejüket és tudásukat a dunaújvárosi, székesfehérvári és sárbogárdi lánglovagok múlt
héten csütörtökön, a sárszentmiklósi
sportpályán. Kismotorfecskendõt szereltek idõre, 4x100 méteres váltófutásban és
100 m-es akadályfutásban mérkõztek meg.
Igaz, eleinte még az esõ is próbára tette a
fiúkat, de aztán megkönyörültek rajtuk az
égiek. Habár tûzhöz, vízhez szokva vannak, azért mégiscsak jobb szárazon megúszni a kihívásokat.
Derekasan küzdöttek a fiúk. Végül az
eredmény a következõképpen alakult. A
100 méteres akadálypályán, egyéni versenyben 1. lett Simon Csaba, 2. Lantos
Zoltán, 3. Vizi Ignác, mindhárman Székesfehérvárról; a csapatversenyben 1. lett
Székesfehérvár, 2. Sárbogárd, 3. pedig Dunaújváros csapata. Az elsõ helyezett csapat
ezzel továbbjutott az országos versenyre,
ami számukra hazai pályán, Fehérváron
kerül megrendezésre.
Tudósítónktól

Osztálykirándulás Szegeden
Az alsószentiváni IV. Béla Általános Iskola ötödik osztályosaiként három napos kirándulásra mentünk Szegedre. Nagyon jól
éreztük magunkat, nem volt idõnk unatkozni a három nap alatt.
Voltunk a Ligetfürdõben, ahová a Tisza-hídon átkelve lehetett eljutni. Legjobban a csúszdákat élveztük, ki is könyörögtük, hogy
másnap is eljöhessünk ide. A strand mellett természetesen máshová is elmentünk. Bejártuk az egész vadasparkot, voltunk a Tisza-part mentén egy éjszakai sétán, megnéztük a szegedi dómot
és a dóm tornyába is felmentünk, gyönyörködni a kilátásban. Itt a
tanár úr még egy rögtönzött töriórát is tartott nekünk a csigalépcsõ katonai elõnyeirõl, mivel a várakban is ilyet használtak, megkönnyítve a várvédõk dolgát. A belvárosban is több sétát tettünk,
ahol a szobrok és a nagy szökõkút mellett Aba-Novák Vilmos
festményeit is megcsodálhattuk a Hõsök kapujánál. A séták közben még jutalomötösöket is szerezhettünk, ha magunktól felismertük a képeken, festményeken látható nemzeti jelképeinket,
történelmi fegyvereket, vagy tudtuk, hogy mirõl híresek a Dóm
melletti szobrokon ábrázolt személyek. Nagy élmény volt a dóm
elõtti óriási kivetítõn nézni a foci EB meccseit, ilyenkor olyan
hangulat volt a téren, mintha igazi mérkõzésen lettünk volna. Mivel igyekeztünk kiérdemelni, a tanár úr még moziba is elvitt

minket. Ráadásul mindehhez még jó idõt is kaptunk, egyszer sem
áztunk el. Szerintünk király volt ez a három nap, reméljük, hogy
jövõre is elmegyünk majd osztálykirándulásra.
A IV. Béla Általános Iskola 5. osztályos tanulói
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Gyereknap a bölcsiben
Kitti lányom május 29-én izgatottan öltözködött reggel, hisz aznap volt a bölcsis gyereknap.
A kapun belépve kerekedett a szemünk: — Jaj, de szép itt minden,
és mennyi lufi! — ezzel a felkiáltással mentünk be az épületbe. Az
udvar gyönyörûen feldíszítve, rengeteg játék várta a gyermekeket.
A nagyon régi homokozó mellett sorakoztak az új homokozójátékok, melyek segítségével a kicsi kezek finom homoksüteményeket készítettek.
Mi, szülõk, együtt játszottunk a gyerekekkel, labdáztunk, homokoztunk, babáztunk. Voltak, akik arcot festettek. Tízóraira sok
gyümölcsbõl összeállított gyümölcstál várta az apróságokat, akik
boldogan ültek asztalhoz. Majd a szülõk meghatódva köszönték
meg a bölcsõde dolgozóinak, hogy az elmúlt idõszakban helyettünk óvták, védték és szerették gyermekeinket, mikor nekünk erre
nem volt lehetõségünk.
Ez nehéz pillanat mindenkinek, hiszen szeptembertõl 17 pici gyermek óvodás lesz…
A dolgozók a szülõknek köszönték meg a segítséget és a támogatást, amit a munkájukhoz kaptak, többek között azt is, hogy e gye-

reknap ilyen jól sikerüljön. Minden gyermek kis szivacslabdát kapott ajándékba, amit hazavihettek otthonaikba.
Ezúttal is köszönöm a bölcsõde minden dolgozójának odaadó
munkáját.
Herman Tiborné

Családi nap a Kippkopp Óvodában
Hétvégén tartottuk hagyományos családi gyermeknapunkat a
Kippkopp Óvodában, melyre mindenki nagy izgalommal készült.
Közös zenés tornával indult a nap, majd az óvoda néptáncosai mutatkoztak be Veréb Judit vezetésével.

Sokféle kézmûves-tevékenység közül választhattak szülõk és gyerekek: készítettek karkötõt, színes papírokat fûztek, nyíló virágokat hajtogattak, ragasztottak, arcot festettek (Reiterné Kovács
Erika segítségével), gipszfigurákat festettek (Lajtosné Ági irányításával). Örömmel tapsolták meg Kisteleki Zoltán bábozását, várták a zsákbamacskát, a tombolahúzást, az ajándékba kapott, cu-

korból készült virágokat. Nagy sikere volt a tûzoltóautónak, amit
birtokba vehettek kicsik és nagyok.
Szeretnénk megköszönni segítõinknek és a szülõknek az aktív
részvételt, amellyel emlékezetessé tették gyermekeink számára
ezt a napot. Köszönjük a sok-sok tombolatárgyat és az anyagi
támogatást!
Segítõink voltak: a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda szülõi szervezete és nevelõtestülete, Pörgye Zoltán, Nagy Károly, Brúzsa
Ferencné, Pörgye Jánosné, Paczona Óra—Ékszer, Csilléri Beatrix, Irka Papírbolt, Zsebõk Vasbolt, Cana és társa Óra—Ékszer,
Simon Imre, Boros Csaba, T-Mobile, Kozma Ferencné, Kovács
Attila, Csendes Róbertné, Sárrét Color Kft., Szabóné K. Gizike,
Gödör ajándékbolt, Katolikus Megújulásért Alapítvány, Intim
Fehérnemûbolt, Photo Hall, Két Kerék Kisáruház, Klár András,
Pannon GSM, Flóra Bababolt, Kissné Nagy Erika, Tenkéné Zsuzsi, Fagyöngy Virágbolt, Korona Gyógyszertár, Örkényi Béla
zöldség—gyümölcs, Seszták Optika Kft., Suzuki Barta, Cica csoport, Rick család, Napsugár csoport, Maci csoport, Krencz család,
Fõtéri Cukrászda, Bóbita csoport, Nagy Károly, Pataki István, dr.
Kellner Péter, Hauzer Sándor, dr. Sükösd Tamás, Domján József,
Domján János, Varga László, Batári Andrea, dr. Krencz Balázs,
Örkényi Péter.
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rült, hogy a motorkerékpár vezetõje jelenleg bírósági eltiltás hatálya alatt áll, tehát õ nem is használhatta volna a jármûvet.
Egy másik személy igazoltatásakor kiderült, hogy szintén jármûvezetõi eltiltás alatt áll, és ittas állapotban volt. Õt elõállították a
rendõrségen.

A különbözõ rendezvényeknek és eseményeknek köszönhetõen hétvégén sok bûncselekmény volt Sárbogárdon és környékén.

Sárbogárdon az Ifjúsági parkból, egy rendezvényrõl hazafelé tartó kerékpárost igazoltattak a járõrök. A kerékpáros ittas állapotban volt.

A kisgép a sláger

Balhé az iskolában

Múlt kedden Igaron egy lakatlan házba törtek be lakatlevágás
módszerével, onnan kisgépeket tulajdonítottak el. Sárszentágotán szintén kisgépeket tulajdonítottak el, itt viszont a ház udvaráról vitték el az oda közszemlére kitett kisgépeket. Mivel alkalom szüli a tolvajt, volt, aki nem tudott ellenállni a csábításnak, és
meglovasította az értékes jószágokat.

Töbörzsökön a Szent István Általános Iskolában az énekóra kellõs közepén két tanuló felállt és dühösen elkezdtek kiabálni, padokat rugdosni. Az osztálytársakat és a tanárt sértegették, a függönyt tépkedték. Az óra után a folyosón a randalírozást tovább
folytatták, majd mielõtt hazamentek, leszerelték a kiskaput az iskola bejáratánál. Az igazgatónõ a rendõrkapitányság segítségét
kérte. Ellenük garázdaság miatt indított eljárást a rendõrség.

Az aranyat se vetik meg
Szerdán Kálozon ablakbetörés módszerével ismeretlen tettes behatolt egy lakásba, és onnan arany ékszereket és készpénzt vitt el.
Cecén nyitott ablakon, a szúnyogháló levágásával jutottak be egy
idõs hölgy otthonába ismeretlen tettesek. Feltehetõen kifigyelték, hogy a hölgy éppen templomban volt. A betörõk a lakást átkutatták, és ezüst ékszert valamint készpénzt tulajdonítottak el.
Sárbogárdon a Plus áruházból DVD-t tulajdonítottak el. Szerencsére a biztonsági õr idõben szólt a rendõrségnek, így forró nyomon elfogták a tetteseket.
Csütörtökön Sárbogárdon a Tompa Mihály utcában egy parkolóban álló személygépkocsiról leszerelték és elvitték a két bal oldali
kereket, nagy bosszúságot okozva ezzel az autó tulajdonosának.

Kifigyelték, mikor nincsenek otthon
Pénteken egy család a Bogárdi Napok rendezvényére ment ki szórakozni. Ezt kifigyelték az ismeretlen tettesek, és ajtóbefeszítés
módszerével betörtek a lakásukba. Készpénzt és arany ékszereket
tulajdonítottak el.

Feltehetõen a vasért mentek
Vasárnap egy sárosdi lakos tett bejelentést a rendõrségen, hogy
lakóháza hátsó udvarából szecskavágót és zártszelvényeket tulajdonítottak el.
Nagyhörcsökön a gépmûhely vezetõje, egy sárbogárdi lakos tett a
rendõrségen bejelentést. Innen kukoricavetõ dobot, kerékagyat,
egyéb gépalkatrészt tulajdonítottak el nagy értékben.
Sárkeresztúron szintén vasárnap egy épülõfélben levõ házból a
már beépített villanyvezetékeket kihúzkodták a falból, és elvitték
a nagy mennyiségû kábelt.
Feltehetõen leégették a vezetékrõl róla a szigetelést, és eladták a
rezet.
A hétvégén éghettek a kábelégetõk tábortüzei mindenfelé.

Igazoltatások

Koccanásból verekedés lett
A kardos menyecske és a férfi,
aki megmutatja, hogy ki viseli a kalapot
Közlekedési balesetnek indult egy koccanás. Mivel a felek nem
tudtak megegyezni, vitatkozni kezdtek, s a koccanásos közlekedési balesetbõl végül verekedés lett. A rendõrség közbelépett, és garázdaság illetve könnyû testi sértés miatt eljárást indított a két
személy ellen.
Ez az eset is a Bogárdi Napok rendezvényéhez kapcsolódik. A
szûk hely miatt összeütközött és letört mindkét kocsi visszapillantója. A két gépkocsi vezetõje, egy férfi és egy nõ, nem tudtak szóban szépen megegyezni, és egymásnak estek. A rendõrök a helyszínen nem boldogultak a botrányosan viselkedõ két személlyel,
így az ügy a kapitányságon jegyzõkönyv felvételével folytatódott.

Testvérharc lánccal és késsel
Hantoson két férfi, egy testvérpár, egymás ellen támadt. Az egyik
testvér vaslánccal támadt a másikra. A lánccal fejbe találta a másikat, aki emiatt súlyos sérülést szenvedett. A másik viszont egy késsel támadt, és gyomron szúrta testvérét. Ezzel a szúrással súlyos,
életveszélyes sérüléseket okozott.

Tömegbaleset — két halott, nyolc sérült
Hétfõn Simontornya és Cece között történt egy súlyos baleset a
Sáregres utáni hosszú kanyarban. Egy személyautó és egy utánfutóval közlekedõ kisbusz ütközött össze. A kisbusz tele volt emberekkel. A szembe jövõ személyautó vezetõje valamilyen oknál
fogva elveszítette az uralmát a gépjármû felett, és átment a szemközti útsávba, ahol frontálisan ütközött a kisbusszal. A személygépkocsi vezetõje a helyszínen elhalálozott. A kisbuszban ülõ
egyik utas, egy nõ, szintén meghalt. A kisbuszban öt fõ súlyosan,
három fõ pedig könnyebben sérült.

Szabadegyháza külterületén egy motorkerékpárost állítottak
meg a járõrök és próbálták igazoltatni. Az igazoltatás során kide-

Szerkesztette: Hargitai Lajos

A Szovjetunió arcai
A Petõfi Sándor Gimnázium önképzõ köre — Takács Sándor szervezésének köszönhetõen
— a Szovjetuniót „járta körbe” az elmúlt héten szerdán, a történelem, színház, irodalom, zene, film, személyes élmények és ízek világán keresztül. Családias körben beszélgettek a hatalmas országról pedagógusok és diákok egy egész délelõttöt betöltõen. Ki szaktudásával, ki
személyes benyomásaival, ki a mûvészet alkotásai, vagy olvasmányai révén nyújtott mélyebb
betekintést az egykori Szovjetunió életébe. Persze, sok szó esett a számtalan ember és
nemzet sorsát megpecsételõ kommunizmusról és a GULAG-ról is.
Hargitai Kiss Virág
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Látogatás a rendõrségen
A sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola vállalkozó szellemû
elsõ osztályos tanulói és tanáraik látogatást tettek a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságon.
A kapitányság bûnügyi osztályának bûnmegelõzési elõadója, Méhes Dóra r. zls. navigálta végig a gyermekeket a rendõrség egyes
osztályain. Minden osztály vezetõje tájékoztatta a gyermekeket
az ott folyó munkáról. A kicsik beléphettek az elõállítóhelység
szûkös falai közé, megismerkedhettek a technikusok munkájának
rejtelmeivel, elõadást hallgathattak a közlekedési szabályokról,
kerékpározásról, idegenek kezelésérõl, a nyári strandolás veszélyeirõl. Megfigyelhették a nyomozók és a vizsgálók munkáját is. A
látogatás végén pedig beülhettek a rendõrautóba, megnézhették
a helyszíneléshez szükséges eszközöket.
Reméljük, élményekkel gazdagon távoztak!
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Hogyan elõzzük meg a baleseteket?
A sárbogárdi baleset-megelõzési bizottság június 4-én
ülésezett. Áttekintették az elõzõ év baleseti helyzetét. Megállapították, hogy az egyre nagyobb mértékben növekedõ gépjármûforgalom miatt nõ a balesetveszély is. Hogy mégsem nõtt jelentõsen a balesetek száma, az köszönhetõ a szigorúbb ellenõrzéseknek és a helyi sajtón és televízión keresztül, valamint az
iskolákban végzett felvilágosítómunkának is.
Az elmúlt évben lakott területen belül 27 sérüléses baleset történt, lakott területen kívül 41. Az elõzõ évhez képest ez a szám
alig változott. Sajnálatos, hogy a halálos balesetben elhunytak
száma magas. Nyolcan haltak meg tavaly az utakon, és 38 fõ
szenvedett súlyos sérülést. Sajnos volt 5 gyermekbaleset is. A
baleset elkövetõinek és elszenvedõinek többsége 20-30 év közötti fiatal. Az is megállapítható, hogy a legtöbb baleset 14 és 18
óra között következik be.
A baleseti okok közt leggyakoribb a gyorshajtás (29), a kanyarodás szabályainak megszegése (20), az elõzés (9) és az elsõbbség
meg nem adása (7). A baleset okozója 55 esetben személygépkocsi, 9 esetben tehergépkocsi, 6 esetben kerékpáros, 4 esetben
gyalogos volt. Talán a szigorításnak is köszönhetõ, hogy az ittas
jármûvezetõk száma az elõzõ évi 132-rõl 71-re csökkent.
A bizottság megállapította, hogy az utak állapota egyre romlik,
amely lassan már a biztonságos közlekedést veszélyezteti. A
sárkeresztúri csatornaépítés miatt a 63-as út állapota kritikán
aluli, emiatt a kivitelezõ ellen büntetõeljárás van folyamatban.
Rendkívül nagy a teherautó- és kamionforgalom. A kõbányából
intenzív kõszállítás van folyamatban, ez is jelentõsen terheli a
város útjait.

Felvetõdött kérdésként, hogy Sárbogárdon 12 km hosszan lakott területen halad át a 63-as út, és nincs a kerékpárosok közlekedésére kijelölt rész. Bizonytalanná teszi a helyzetet a város
belterületén felfestett sárga vonal, amelyet sokan kerékpársávnak tekintenek. Az azon belüli terület nem kerékpársáv, hanem
az is az úttest része. Használhatják a kerékpárosok és a gépjármûvek is. Ott azonban több helyen beszakadt az úttest. A sávban
haladó kerékpárosok ezt kikerülve váratlanul hajtanak ki az
õket elõzõ autósok elé, ami súlyos baleseti veszélyeztetõ tényezõ. Mielõbb megoldást kell találni arra, hogy legyen a 63-as mellett kerékpárút. Ennek megépítésére a város és a közút kezelõje
közösen kereshetnének pályázati lehetõséget.
A szekszárdi Duna-híd miatt is jelentõsen nõtt a 63-as út forgalma. Ebben nem várható egyelõre változás, mert sem a Sárbogárdot elkerülõ út, sem az M8-as megépítésére belátható idõn belül
nem kerül sor.
Az iskolákban rendszeresen tart a rendõrség baleset-megelõzéssel kapcsolatos foglalkozást. Sikeresek a Mini Police vetélkedõk, a Kisiskolások Kerékpároskupája, melynek területi döntõjét a Mészöly Géza Általános Iskolában rendezték meg.
A közlekedés biztonságát jelentõsen javítja az egyre gyakoribb
közúti ellenõrzés és a traffipax sebességmérõ rendszerbe állítása. Rövidesen kiegészül a rendõrség eszköztára egy videós sebességmérõvel, amelynek a rögzített mozgóképe bizonyítékként is felhasználható.
Hargitai Lajos
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Intimtorna mindenkinek
A KRISTON INTIMTORNA (KIT) egy alhasvédõ tréning nõk,
férfiak, gyerekek számára, melynek célja, hogy megelõzze, megszüntesse, illetve csökkentse a gyenge záróizomból, rossz tápanyagellátásból, helytelen szokásokból adódó elváltozásokat.
Kriston Andrea, a módszer kidolgozója végzettsége szerint testnevelés—biológia szakos tanár és atlétikaedzõ. 1996 óta a Szent
Rókus Kórházban tanít, vezeti a nõgyógyászati—urológiai rehabilitációt, a Magyar Nõorvos Társaság nõgyógyászat—urológia
szekció vezetõségének tagja. Módszere könyv formájában is
megjelent már.

Ez a módszer segít, ha
— jó formában szeretnéd magad érezni az alhasi szerveid területén,
— szeretnél felkészülni a szülésre,
— a szexualitásodat kívánod izgalmasabbá tenni,
— szülés után szeretnél újra lányosan fiatalos lenni a gátadon,
— a változókorra készülsz,
— a menstruációt nehezen éled meg,
— nõgyógyászati, urológiai, emésztõszervi funkciózavaraid vannak,
— görcsösek a rejtett izmaid.
Az alhasi izmok kondíciójának javítására irányuló foglakozások
nem csupán tornagyakorlatokat tartalmaznak, hanem nagyobb
önismeretre is módot adnak. Mindegy, hogy valaki kismamaként, nagymamaként, szült nõként, soványan, gömbölydeden,
férfiként, mûtöttként, vagy megelõzési szándékkal vesz részt a

foglalkozásokon, hiszen a cél azonos: boldogulni szeretnénk,
szeretni, szeretve lenni, minél egészségesebben.
Semmi kínos, kellemetlen, megszégyenítõ a foglalkozáson nem
érhet senkit. A tréner beszél, a hallgatók hallgatnak.
A tréning végén minden hallgató egyéni programot kap problémájától, egyéb sajátosságaitól függõen. Ennek érdekében minden jelentkezõ kérdõívet tölt ki jelenlegi állapotáról. Ezt a kérdõívet csak a tréning vezetõje nézi meg, aki garanciát vállal arra,
hogy az adatokat bizalmasan kezeli, az ûrlapot az egyéni tréninggel együtt vissza is adja, az más kezébe nem kerülhet.
Augusztus 10—17-ig életmódtábort szerveznek nõknek Mátraszentimrén (részletek a www.intimtorna.hu weboldalon, az
Egészségmûhely programjai között), melyre a jelentkezési határidõ június 20-a, a részvételi díj pedig 40.000 Ft. Baráti társaság, illetve több fõ együttes jelentkezése esetén 10 % kedvezmény jár!
Megfelelõ számú érdeklõdõ esetén Sárbogárdon is indulna egy
kétnapos tanfolyam õsztõl. Érdeklõdni a következõ elérhetõségeken lehet: 06 (70) 563 4051, tothandrea@intimtorna.eu.

AEROBIKEDZÉS
szakképzett oktatóval

június 18-án,
szerdán, 18 órától.
Cardio és power fitnesz
500 Ft/óra
Sárbogárd, mûvház

Info: 06 (70) 392 0607

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük tisztelt fogyasztóinkat, hogy

2008. június 16-19-ig, 8-14 óra között

/X/

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom az erdõtulajdonosokat
és/vagy erdõgazdálkodókat, hogy a
2007. év folyamán a Sárosdi Erdõtervezési Körzet erdõtervezési munkái elkészültek, a feldolgozási munkák befejezõdtek.
Az erdõ tv. végrehajtási utasításának
32. §-a értelmében zárójegyzõkönyvi
tárgyalást tartunk.
A tárgyalás idõpontja és helye: 2008. június 18-án 14.00 óra, a VADEX Mezõföldi Zrt. székháza (8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1.)
Továbbá értesítem Önöket, hogy
ugyanott a VADEX Mezõföldi Zrt.
Sárosdi Erdészetének zárótárgyalását
tartjuk 10.00 órai kezdettel.

Sárbogárdon az alábbi utcákban

KARBANTARTÁS MIATT VÍZHIÁNY VÁRHATÓ.
2008. június 16.: Ady E. út. (a Bethlen u. és a Mátyás király u. közötti szakaszán, Fenyõ u., Úttörõ u., Ifjúság u., Csók u., Salamon u., Árpád u. eleje (Salamon utcáig);
2008. június 17.: Kossuth u. eleje (az Attila utcáig), Tompa M. u., Gergely köz, Baross u., Németh sarok, Templom köz, Gilicze köz, Árpád u. vége (a Gilicze köztõl);
2008. június 18.: Iskola köz, Asztalos u., Simon u., Kovács köz, Simon köz;
2008. június 19.: Dobó u., Gagarin u., Attila u., Mádi köz, Kossuth u. (Attila u. és Kisfaludy u. közötti
szakaszán).
Megértésüket elõre is köszönjük! Sárrét-Víz Kht.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy Sárbogárd képviselõ-testülete a
63-as út 0793/19 hrsz-ú és 0791/9 hrsz-ú
közterület (tervezett elkerülõ út) által
határolt terület szabályozási tervének
módosítását határozta el.
A KITE Zrt. kérelemmel fordult az önkormányzathoz a Sárbogárdon lévõ alközpontjuknál tervezett fejlesztések településrendezési feltételeinek biztosításával történõ támogatása érdekében.
2008. évben a társaság a mûszaki értékesítést kiszolgáló épületet tervez kivitelezni, majd azt követõen a tárolókapacitásukat szándékozzák bõvíteni.
Mivel Sárbogárd hatályos szabályozási
tervében a KITE tulajdonában lévõ
0793/20, 0796/11 és 0796/14 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolása különbözõ,
ezért annak módosítása szükséges, a
tervezett gazdasági terület, közterület-szabályozások vonatkozásában.
A szabályozási terv módosításával kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a
polgármesteri hivatal (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.) mûszaki osztályán adhatják le 2008. június 10-e és július 11-e
között.
Juhász János polgármester

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás

FELHÍVÁS

Sárbogárd Város Önkormányzata versenytárgyalás útján történõ értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanokat:
1. Sárbogárd, Ady E. u. 162. fsz. 2. szám
alatti, társasház földszintjén található,
összesen 162 m2 nagyságú, több helyiségbõl álló, szociális blokkal ellátott
volt iroda. A kikiáltási ár: bruttó
17.900.000 Ft.
2. Sárbogárd, József Attila u. 15/B. szám
alatti „HEMO”, melynek alapterülete:
696 m2. A kikiáltási ár: bruttó
100.861.900 Ft.
3. Sárbogárd, Árpád u. 819/1 hrsz-ú, három épületbõl álló ingatlan, melynek
alapterülete: 1063 m2. A telek 3200 m2
területû. A kikiáltási ár: bruttó
65.557.200 Ft.
4. Sárbogárd—Kislókon található, kultúrházként és imaházként használt,
0454/7 hrsz-ú, 119,80 m2 alapterületû
ingatlan. A kikiáltási ár: bruttó
2.700.000 Ft.
A pályázati ajánlatokat 2008. június
26-án 8.00-tól 10.00 óráig kell leadni a
sárbogárdi polgármesteri hivatal 6.
számú irodájában.
A részletekrõl érdeklõdni lehet a hivatalban, vagy telefonon a 06 (25) 520
260-as számon Fehér Mihálynénál.

Felhívom a tisztelt vállalkozók figyelmét, hogy a helyi iparûzési adóról szóló
41/2007. (XII. 18.) Ktr. sz. rendelet szerint 2008. január 1-jétõl megszûnt azon
vállalkozások adómentessége, melyek
vállalkozási szintû adóalapja az
1.000.000 Ft-ot az adóévben nem érte
el.

Juhász János polgármester

Pályázati felhívás

TÁJÉKOZTATÓ

Sárbogárd polgármesteri hivatala pályázatot hirdet pénzügyi ügyintézõi
munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidõ kikötésével.

Tájékoztatom a polgármesteri hivatal
ügyfeleit, hogy minden év július 1-je a
köztisztviselõk napja, munkaszüneti
nap.

A pályázat benyújtásának határideje:
2008. július 2-a.
A pályázat feltételeirõl, részleteirõl érdeklõdni a hivatalban lehet.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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Ezért a sárbogárdi hivatal 2008.
július 1-jén (kedden) zárva tart.
A hét többi napján az ügyfélfogadás
változatlan rendben folyik.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

A helyi adókról szóló törvény alapján
vállalkozó:
a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerûen végzõ
a) egyéni vállalkozó,
b) mezõgazdasági õstermelõ (feltéve,
hogy õstermelõi tevékenységébõl származó bevétele az adóévben a 600.000
Ft-ot meghaladja),
c) jogi személy,
d) egyéb szervezet,
ideértve azt is, ha az utóbbi kettõ felszámolás, vagy végelszámolás alatt áll.
Akik a bevallási kötelezettségüket május 31-éig nem teljesítették, soron kívül,
legkésõbb június 30-áig tegyék meg!
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Pályázati felhívás
Sárbogárd polgármesteri hivatala (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot
hirdet oktatási, közmûvelõdési és sportreferens munkakör helyettesítéssel történõ betöltésére az ügyintézõ szülési és
fizetés nélküli szabadságának idejére, 6
hónap próbaidõ kikötésével.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. július 2.
A pályázat feltételeirõl, részleteirõl érdeklõdni a hivatalban lehet.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI FÓRUMOKRÓL

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelettel tájékoztatom Sárbogárd lakosságát, hogy a képviselõ-testület és szervei
szervezeti és mûködési szabályzatról szóló 10/2007. (III. 19) Ktr. sz. rendelet 75. § (1)
értelmében Sárbogárd város polgármestere és alpolgármesterei lakossági fórumokat
tartanak az alábbi helyeken és idõpontokban:
Kislók, klubhelyiség
június 16. 18.00
Sárszentmiklós, klubkönyvtár
június 17. 18.00
Töbörzsök, Szent István Általános Iskola
június 19. 18.00
Sárhatvan, klubhelyiség
június 24. 18.00
Pusztaegres, mûvelõdési ház
június 25. 18.00
Rétszilas, klubhelyiség
június 26. 18.00
Sárbogárd, díszterem
június 27. 18.00
Tisztelettel meghívom és szeretettel várom a település lakosságát!

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség 7911/2006 ügyszámon és
44248/08 iktatószámon megadta Sárbogárd–Alsótöbörzsök–Sárszentmiklós–
Rétszilas városrészek belterületi vízrendezésének vízjogi létesítési engedélyét.

Juhász János polgármester

Juhász János polgármester

Az engedély megtekinthetõ június 9-e
és 25-e között a hivatali órák alatt a polgármesteri hivatal (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.) porta melletti hirdetõtábláján.
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Horgászverseny a Benedek-tónál
Az alsószentiváni Benedek-tónál hétvégén rendezték a horgászversenyt. Annak ellenére, hogy a verseny elõtt jelentõs
mennyiségû halat tettek a tóba, a Medárd-napi vihar elõtt nem
volt étvágya a halaknak, és nem nagyon kapkodtak a csali után.
Fogás persze most is volt, de igazán azoknak volt szerencséjük,
akik már versenyen kívül, délután vetették be a horgot a tóba.
A versenyben elsõ helyezést ért el Dancz Zoltán 2 db hallal,
összesen 4,63 kg-os fogással, második lett Soós József két hallal,
3,25 kg-os fogással, harmadik Plank József szintén két hallal, 3,1
kg-os fogással. Az ifjúsági versenyzõk közül csak Kisari Kamilla
fogott egy 65 dekás pontyot.
Az eredményhirdetés után a horgászokat és vendégeiket a közben elkészült közös ebéd: halászlé és pörkölt várta. Az ebéd elfogyasztása után még sok család maradt horgászni annak ellenére, hogy jött egy hirtelen nyári zápor égzengéssel, villámlással.
A versenyt azonban nemcsak az esõ zavarta meg, hanem verekedõ garázdák is. Errõl azonban egy másik írásban olvashatnak
(ld.: Horgászverseny csontzenével — megverték a szentiváni
polgármestert).
Hargitai Lajos

A Flórián 07 Lövészklub hírei A Flórián 07 Lövészklub hírei
A Flórián 07 Lövészklub sportolója, Bereczk Róbert a 2008. május 10-én Gyálon tartott Colt kupán a következõ eredményeket
érte el:
– alsókulcsos ismétlõpuska versenyszámban III. hely,
– revolver kategóriában I. hely.
Versenyzõnk ugyancsak kiváló teljesítménnyel szerepelt a 2008.
május 31-én, Csepregen rendezett Szabadság kupán is, ahol az alsókulcsos ismétlõpuska versenyszámban I. helyezést ért el.
A klub tagjai nevében szeretnék gratulálni és további eredményes
versenyzést kívánni Robinak!
Kiss András, Flórián 07 Lövészklub

SAK-hírek
A Sárbogárdi Napok alkalmából megrendezésre került asztalitenisz-versenyen 18 csapat vett
részt. Az alábbi eredmények születtek:
I. helyen végzett a Szabadbattyán csapata: Földesi Zsolt–Falusi
György.
II. helyen a dunaújvárosi Linde csapata: id. Ármos József–ifj.
Ármos József.
III. helyezettek: Fekecs László–Klein Gergõ, Szondi SE Székesfehérvár és Klein Sándor–Farkas László, Linde.
Most rövid nyári szünet következik, mindenkinek jó nyaralást és
pihenést kívánunk! Augusztusban kezdõdik a felkészülés az õszi
fordulóra.
a SAK vezetõsége

Kispályás labdarúgótorna
A Légió 2000 Security harmadik alkalommal rendezi meg

2008. június 21-én 9 órai kezdettel
kispályás labdarúgótornáját a sárbogárdi focipályán.
Nevezési határidõ: 2008. június 18.
Jelentkezés telefonon: 06 (20) 9270 985.

A Flórián 07 Lövészklub lõterén, 2008. 05. 24-én megtartott Alba Regia kupa II.
fordulójának eredményei.
0,22 sportpisztoly (20 lövés), I. osztály:
I. Papp László, Zámolyi LK, 188 k.e.
II. Farkas Zoltán, Zámolyi LK, 187 k.e.
III. Csordás Gergely, Zámyoli LK, 186 k.e.
0,22 sportpisztoly (20 lövés), II. osztály:
I. Nagy Gergely, DLSE, 172 k.e.
II. Bereczk Róbert, Flórián 07 LK, 164 k.e.
III. Könczöl István, Alba Volán SC, 158 k.e.
0,22 sportpisztoly + sportpuska, csapatverseny:
I. Zámolyi LK, 1416 k.e.
II. Sassszem Mór, 1260 k.e.
III. DLSE, 1253 k.e.
IV. Tordas SE, 911 k.e.
0,22 kispuska (nyílt irányzék), I. osztály (30 lövés):
I. Dr. Gartai Imre, Zámolyi LK, 261 k.e.
II. Kalmár Ferenc, Sasszem Mór, 261 k.e.
III. Magaslaki Ferenc, Fókusz LK, 178 k.e.
0,22 kispuska (nyílt irányzék), II. osztály (30 lövés):
I. Sógorka Károly, Sasszem Mór, 261 k.e.
II. Deák Lajos, Zámolyi LK, 232 k.e.
III. Sógorka Zsolt, Sasszem Mór, 223 k.e.
0,22 kispuska (zárt irányzék), I. osztály (30 lövés):
I. Csordás Tamás, Zámolyi LK, 289 k.e.
II. Dr. Gartai Imre, Zámolyi LK, 287 k.e.
III. Alföldi József, DLSE, 283 k.e.
0,22 kispuska (zárt irányzék), II. osztály (30 lövés):
I. Dömötör Veronika, Zámolyi LK, 276 k.e.
II. Szatmári Zsolt, Alba Volán, 272 k.e.
III. Sógorka Zsolt, Sasszem Mór, 262 k.e.
Központgyújtású pisztoly (20 lövés):
I. Horváth Ferenc, DLSE, 182 k.e.
II. Pálfi László, Alba Volán SC, 170 k.e.
III. Böröczky Gábor, Polgárdi LK, 169 k.e.
A rendezvény megszervezését a Sárbogárd Város Önkormányzatától kapott
pályázati támogatás nagyban segítette.
ifj. Kiss András, a Flórián 07 LK elnöke
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Sárszentmiklós–Alba Regia 0:2 (0:0)
Sárszentmiklós, 100 nézõ, vezette: Klics.
Sárszentmiklós: Papp Z. (Farkas Z.),
Papp A., Szabó L., Palotás, Emperger,
Szarka (Káli), Vámosi, Markovics, Salga,
Bakos (Zámbó), Král. Edzõ: Horváth
Csaba.
Alba Regia: Uhrin, Fésû, Somogyi, Galaczi, Parall (Szoboszlai), Molnár, Kovács,
Béres (Knausz), Gorza, Csorba, Pavlik.
Edzõ: Beszédes Sándor.
Hideg, esõs idõben a várakozásnak megfelelõen óvatosan kezdtek a csapatok, javarészt átlövésekkel próbálkoztak.
Ennek megfelelõen az elsõ játékrészben
igazi gólszerzési lehetõség nem adódott
egyik csapat elõtt sem, leszámítva a 3.
percben kapunk elõtt elvégzett szabadrúgás után Fésû fejesét, amelyet nagy bravúrral védett Papp.
Félidõben a szurkolók között megfogalmazódott az a vélemény, hogy amelyik csapat talál egy gólt, az nyer; bár szemmel láthatóan a vendégcsapat játszik fölényben,
így talán nekik jobban áll a zászló.
A második játékrészben az Alba fokozta a
nyomást, mi inkább a védekezéssel voltunk elfoglalva. Ennek ellenére a 63. percben megcsillant a reményt, mert Bakos kiugrott a védõk között és kapura tört, Uhrin
kifutott és a 16-oson kívül, kézzel ütötte el
a labdát. A játékvezetõ ezért kiállította, és

szabadrúgást ítélt meg, melyet Papp A.
végzett el. Papp A. megcsillantotta rúgótechnikáját, de gólra tartó lövését Uhrin
hatalmas bravúrral védte. Az elvégzett
szabadrúgás után emlékeimben kutattam,
hányat végzett el Papp, de erre nem találtam példát, melyet szomorúan konstatáltam, holott, mint a lövésbõl is kiderült,
kifejezetten jó rúgótechnikával rendelkezik.
Miközben a játékvezetõ a kiállítást könyvelte, megjegyeztem a mellettem állóknak: biztos vagyok a vereségünkben.
Beszédes Sándor még a könyvelés alatt
hangos szóval átszervezte csapatát.
A várakozással ellentétben a vendégcsapat még jobban átvette az irányítást.
A 40. percben a kapunktól kb. 35 méterre
szabadrúgáshoz jutott a vendégcsapat, és
ismerve Fésût, Papp 3 tagú sorfalat kért,
melynek szélére a szabadrúgás megítélése
után pályára lépett Káli állt. A nagy erõvel
elvégzett szabadrúgás elõl a sorfalból a
már említett játékos kiugrott, így a labda
akadálytalanul kötött ki a kapuban, 0:1.
Eddig is idegesen játszottunk, sokat szövegeltünk, de ezután aztán foglalkoztunk
mindennel, csak a focival nem, mely a második bekapott gólunkat eredményezte,
ami elõtt Csorba a fél védelmet átjátszotta,
és a hálóba lõtt, 0:2.

A mérkõzésrõl talán annyit, hogy voltak itt
dégiek megtekinteni a mérkõzést, és miközben mentünk kifelé, megjegyezték:
idegbeteg módon, szövegelve nem lehet
meccset nyerni. Hogy õszinte legyek, ehhez nincs is hozzáfûznivalóm.
Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós–Alba Regia 0:4 (0:2)
Ekkora különbség, mint ami a végeredményben megmutatkozott, volt is a két
csapat között.
Hogy örömhírt is írjak: 0-13-as csapatunk
bejutott a megyei 6-os döntõbe, mert Székesfehérváron 4:0 arányban felülmúlta az
Ikarus csapatát. A döntõ június 13-án,
Csákváron kerül lebonyolításra.
Utánpótláscsapatunknak gratulálunk, különösen azon okból kifolyólag, hogy a továbbjutást idegenben harcolták ki, mert
hazai pályán 5:5-ös döntetlent játszottak.
Az igazat megvallva vártuk is a sikert, már
csak azon oknál fogva is, mert egy kifejezetten erõs csoportból jutottak tovább, és
meggyõzõdésem, hogy ott is szép sikert
fognak elérni.
A bajnokságból egy mérkõzés van hátra,
melynek során Sárszentmihályra látogatunk, ami pillanatnyi formánkat tekintve
nem lesz egyszerû mérkõzés.

A Sárréti Íjász
Club hírei

A Femol-csoport
eredményei:

A Roneko-csoport állása:

Füle–Seregélyes 3-4 (0-3)
Gólszerzõ: Szücs (3), illetve Imre (2),
Belovai, Benczik A. Ifjúsági mérkõzés. 1-8.
Baracs SE–Pálhalma 0-4 (0-4)
Gólszerzõ: Tóth, Salamon, Cséza, Vincze.
Ifjúsági mérkõzés. 1-3.
Káloz SE–Kisapostag 2-2 (2-0)

A Budapesti Íjász Szövetség által 2008.
május 25-én rendezett Budapesti Íjász Diákolimpián egyesületünkbõl 2 versenyzõ
indult.
Horváth Tamás a serdülõ fiúk között 3. helyezést ért el, míg a gyermek fiúk mezõnyében induló Batári Balázs az 5. helyen
végzett.
Egyesületünk június 14-én és 28-án országos íjászversenyt rendez, melyre tisztelettel várjuk és hívjuk városunk és vonzáskörzetének diákjait és felnõtt lakosságát.
A bemelegítés kezdete: 9.00 óra.
A verseny hivatalos kezdete: 10.00 óra
(rangsoroló).
A kieséses verseny kezdete: 14.00 óra.
A verseny helyszíne: Sárbogárd sportpályája (bejárat az OMV benzinkúttal átellenben, lõlappal jelölve).
Sárréti Íjász Club

Gólszerzõ: Májer D., Májer Gy., illetve
Bozó, Szili. Ifjúsági mérkõzés: 4-2.
Enyingi VSE–Cece 4-0 (2-0)
Gólszerzõ: Paluska (2), Gergics, Szabó. Ifjúsági mérkõzés: 4-2.
Adony SE–Tác-Csõsz 5-0 (3-0)
Gólszerzõ: Szabó, Müller A., Müller M.,
Král, Lelkes. Ifjúsági mérkõzés. 12-0.
Mezõfalva SE–Mezõszilas 2-0 (1-0)
Gólszerzõ: Rajna, Barta. Ifjúsági mérkõzés: 4-1.
Lajoskomárom–Sárbogárd 1-2 (0-0)
Gólszerzõ: Csató, illetve Csendes, Szabó.
Ifjúsági mérkõzés: 3-4.
LMSK–Zichyújfalu 1-0 (0-0)
Gólszerzõ: Csizmadia. Kiállítva: Debreczeni (Zichyújfalu). Ifjúsági mérkõzés: 3-2.

Szabó Béla

1. Velence
29 23
2. Alba Regia
29 20
3. Bicske
29 20
4. Kápolnásnyék
29 20
5. Polgárdi
29 15
6. Sárszentmiklós
29 13
7. Kisláng
29 15
8. Szabadegyháza
29 14
9. Aba-Sárvíz
29 12
10. Sárosd
28 11
11. Bakonycsernye
29 8
12. Sárszentmihály
29 10
13. Etyek
28 8
14. Iváncsa
29 7
14. Pusztaszabolcs
29 3
Csór visszalépett a bajnokságtól.

1
4
3
3
6
8
3
2
4
2
9
1
4
7
3

5
5
6
6
8
8
11
13
13
15
12
18
16
15
23

91-33
80-34
85-35
73-32
41-31
49-32
61-38
44-42
39-41
52-63
40-49
44-80
35-56
42-65
24-101

70
64
63
63
51
47
44
44
40
35
33
31
28
28
12

A Femol-csoport állása:
1. Pálhalma
29 26 1 2 115-23 79
2. Adony
29 20 4 5 85-25 64
3. Seregélyes
29 18 3 8 91-51 57
4. LMSK
29 17 4 8 50-36 55
5. Baracs
29 16 4 9 54-29 52
6. Káloz
29 12 6 11 61-50 42
7. Cece
29 11 5 13 50-53 38
8. Mezõszilas
29 9 7 13 65-66 37
9. Mezõfalva
29 15 6 8 55-36 36
10. Kisapostag
29 10 6 13 46-62 36
11. Enying
29 9 5 15 53-73 32
12. Tác-Csõsz
29 8 7 14 54-74 31
13. Lajoskomárom
29 9 3 17 34-71 30
14. Sárbogárd
29 8 5 16 37-73 29
15. Zichyújfalu
29 6 6 17 45-73 24
16. Füle
29 1 2 26 24-124 5
Mezõfalvától 15 büntetõpont levonva.
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HITÉLET

Az én Bibliám…
Van ilyen? Vagy csak Biblia van? Valamikor szokásban volt a „családi Biblia” elnevezés. Sok családban volt ilyen. Nálunk is
volt, csak éppen nem olvasta senki. Nagyanyámat láttam olykor az Igét olvasni, de
mivel semmi különös hatást nem éreztem
bibliaolvasásának a magatartásában, nem
volt példamutató számomra, és nem volt
vonzó ez a bibliaolvasás. Ha méregbe gurult, éppen olyan csúnyán és indulatosan
beszélt, mint aki sohasem olvas Bibliát.
Amióta rendszeres bibliaolvasó lettem, sokat gondolkoztam azon, hogy milyen is a
helyes és hasznos bibliaolvasás. Bizonyára
olyan, amelynek hatása meglátszik rajtunk, úgyannyira, hogy a Bibliát olvasó emberek rólunk „olvashatnak” Bibliát, és talán megkeresik azt a csodálatos utat, amely
az Igéhez és az Igén át az élõ Igéhez: Jézushoz vezet. Keresik, érdeklõdnek afelõl,
hogy mi által kaptunk erõt erre-arra, vagy
mindenre.
Lehet ugyan a családi Biblia az egész család Bibliája, de mégis jobb, ha van saját
Bibliánk. Ha megvan a munkaeszközünk,
amelyet annyira megszoktunk és megszerettünk, hogy csak azzal tudunk igazán jól
dolgozni, miért ne lehetne meg a saját Bibliánk? Miért nem lehetne a családunkban
mindenkinek külön Bibliája? A hívõ embernek a Biblia útitársa. Magával viszi út-

MEGHÍVÓ
A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ
tisztelettel és szeretettel meghívja

2008. június 13-án 12 órától
Kishantosra abból az alkalomból,
hogy a IV. ÖKOPORTYA
hozzánk is ellátogat.
Idén a dél-nyugat magyarországi régió
kerül bemutatásra, ennek egyik állomása Kishantos.
A háromnapos rendezvény során 100
ökonagykövet járja végig a kiválasztott
gazdaságokat. A meghívott vendégek
ezt követõen egy éven keresztül dolgoznak majd a biotermékek hazai népszerûsítésén.
Az ökonagykövetek – közöttük színészek, televíziós személyiségek, újságírók, üzletemberek, politikusok – olyan
hiteles személyiségek, akik már elkötelezett hívei a bioéletmódnak, nyitottak
erre a megbízatásra, és vállalják az
együttmûködést az ökoszemléletmód
és a bioélelmiszerek fogyasztásának
népszerûsítésében.
Szeretettel várjuk Kishantoson!
Elérhetõségeink:
06 (25) 506-020,
06 (70) 4535-748, 06 (30) 3850-379,
fax: 06 (25) 506-021,
e-mail: kishantos@enternet.hu.

jaira, mint a beteg az orvosságot, a gyenge
szemû a szemüveget, a sánta a botját.
Az is igaz, hogy hiába van egy vagy több
Bibliánk, akár több nyelven is, ha a Szentlélek nem szól hozzánk és nem teszi számunkra megszólító Igévé, kenyérré a betût, orvossággá a szavakat, fegyverré a kísértések ellen, erõforrásul a bizonyságtételre, fékké, amely megállít a lejtõn, szárnyakká, amelyek felemelnek a magasságba, láthatatlan, titokzatos hullámokká,
amelyeken át az örökkévalóságból kapunk
üzenetet és küldünk tovább írásban, imádságban.
Valamikor Károli Gáspár imádkozva fordította magyar nyelvre a Bibliát, és hiszem,
hogy a többi fordítók is imádkozva teszik
ezt. Olvasni is így lehet hasznosan és jól.
Sokan elvárják, hogy ajándékba kapjanak
Bibliát. Szép dolog, ha valaki Bibliát ajándékoz, de lelki szegénységre vall, ha valaki
sajnálja a pénzt a Bibliára, és csak ajándékba akar Bibliát kapni. Nincsen olyan értéke
a földi életnek, amelyre olyan nagy szükségünk lenne, mint a lelki kenyérre, és
mennyei forrásvízre.
Az én Bibliám olyan Biblia, hogyha elhanyagolom, ha nem nyitom fel, nem olvasom, nem szánok rá idõt, hogy vele és általa
beszélgessek, hogy kapcsolatot keressek a
mennyei központtal, akkor vádol, megszomorodik, hangtalanul is szemrehányást
tesz, és sírva panaszkodik, hogy káromra
elhanyagoltam.
A te Bibliádnak nincsen némi panasza
rád? Ha nincsen, még mindig vigyázz arra,
hogy az Úr szava így ne hangozzák feléd:
„Az a panaszom ellened, hogy…” Próbáld
meghallani, megérteni, hogy saját Bibliádnak mi a panasza rád!
Dr. Ecsedy Aladár (Reformátusok Lapja)

Az élõ Ige
Strindberg, a nagy svéd drámaíró egyszer
így nyilatkozott: „Minden szerencsétlenségemnek egyetlen oka, hogy istentelen voltam. Ahol az Úr nem építi a házat, ott hiába dolgoznak az építõk.” Aztán rámutatott
a Bibliára: „Egyedül ez a helyes.”
A Szentírást soha nem becsülhetitek elég
nagyra. Pedig az még mindig nem maga a
valóság, csak az arról szóló híradás.
M. Claudius

Ha egy Biblia beszélni
tudna
Január 15. Gazdám újévkor elhatározta,
hogy naponta elolvas egy fejezetet belõlem. Az éjjeliszekrényén fekszem. Még
nem olvasott.
Január 25. A gazdám leporolt. Egyéb nem
történt.

Február 10. Elvitt a gazdám egy bibliaórára. Örülök, hogy végre kézbevettek. Valamit keresett a gazdám bennem, de nem
találta meg.
Február 15. Változatlanul az éjjeliszekrényen heverek.
Március 25. Az újságok, folyóiratok közé
kerültem.
Április 10. A gazdám leporolt és a könyvespolcra tett.
Július 1. Egy bõröndbe kerültem, sok holmi közé. Úgy látszik, a gazdám elutazik.
Július 2. A gazdám megérkezett. Mindent
kipakolt a bõröndbõl, egyedül én maradtam ott.
Július 30. Ismét otthon. A gazdám ismét a
könyvespolcra tett.
Augusztus 8. Este. Borzalmas vihar kerekedett. A gazdám elõvett. Idegesen lapozott bennem. Végre a 91. zsoltárnál olvasni
kezdett.
Augusztus 9. Ma nincs veszély. A gazdám
hagy pihenni.
Szeptember 17. Ma este imaórára készül a
gazdám. Levett a könyvespolcról, belém
lapozott, olvasni kezdett. De hirtelen csengett a telefon. Engem lecsapott az asztalra,
felvette a kagylót, hosszan elbeszélgetett,
majd amikor befejezte, engem visszatett a
könyvespolcra.
Október 10. Még mindig a könyvespolcon
fekszem. Gazdám sokat mérgelõdik,
bosszankodik és morog, ha otthon van.
Nincs jó hangulatban. Valami nincs
rendben.
November 16. Ma gazdám váratlanul elõvett. Egy meghívót helyezett lapjaim közé,
melyben tudatták vele, hogy egy bibliatanulmányozó hét kezdõdik. Már elõre örültem, hogy végre a gazdám kezébe vesz, és
olvasni fog, de hiába vártam. Ott maradtam a könyvespolcon. A gazdámnak nem
volt szüksége rám. Milyen kár…
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Kastélynyitás

A SZALONTÓL AZ
ANGOLKERTIG
Kétszáz év a dégi Festetics-kastélyban

Tisztelettel meghívjuk a kastély újonnan összenyitott
teremsorában megrendezett kiállításunk megnyitójára,

2008. június 14-én,16 órára.
A vendégeket üdvözli: dr. Varga Kálmán, a Mûemlékek Nemzeti Gondnokságának igazgatója.
Köszöntõt mond: dr. Festetics László, a kiállítás védnöke,
Szabadiné Petróczki Márta, Dég község polgármestere,
dr. Czoma László, a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum igazgatója.
A kiállítást megnyitja: dr. Csorba László történész, az MTA Történettudományi Intézetének igazgatóhelyettese.
Közremûködik: az Akadémiai Kvartett.
A megnyitó után vendégeinket szeretettel várjuk uzsonnára és egy rövid
tárlatvezetésre.
A kiállítás fõ támogatója: D-ÉG Zrt.
Az új — a kastély teljes helyreállításáig állandó — kiállítás nyitva április
1-jétõl november 5-éig, hétfõ kivételével minden nap 10 és 18 óra között. A
park egész évben látogatható.
A gyönyörû helyszín kiválóan alkalmas konferenciák, esküvõk, koncertek,
színielõadások és egyéb rendezvények befogadására, oktatási programokra. Információ: Tihanyiné Tóth Mária 06 (1) 202 6288, tihanyine@mag.hu.

Meghívó
A dégi Múzeum Baráti Kör, a Festetics Antal Alapítvány
és a Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és hozzátartozóit

a Festetics-kastélyba

PIVERONE Dég partnertelepülését
bemutató fotókiállítás megnyitására.
A részben felújított kastélyban állandó kiállítás nyílik

„A Festetics család és a kastély története”
címmel.

Megnyitó: 2008. június 14. (szombaton) 16 órakor.
A kiállítás megnyitóján közremûködik:
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A tolnai táj festõje
A városi könyvtárban múlt héten nyitotta meg Varga
László pedagógus a
Tolna megyei Mekényesrõl származó Tóth Attiláné
Szalai Ágnes kiállítását.

Ahogy a mûvész vallja
magáról: a szülõföld, a
gyermekkori
élmények, a Döbrököz és
Mekényes közti hatalmas erdõség élménye,
az erdész nagyapa és
édesapja természetszeretete hatottak rá leginkább. A festészet édesanyja ösztönzésére vált szenvedélyévé, aki elõször adott a kezébe ecsetet.
Iskoláit elvégezve pedagógus lett, s így látásmódja is tudatosabbá
vált. A felnõttkorban számára tágra nyílt világra rácsodálkozva jelentek meg késõbbi képeiben a természet, a táj mellett az emberi
világ, a város és környéke sajátos megnyilvánulásai.
A mosdósi mûvésztelepen ismerkedett meg Ujvári Lajos festõmûvésszel, aki nagy hatással volt további fejlõdésére, majd a Tolna megyei festõk: Reisz Tamás, Kedves István, Pósa Ede inspirálták. A Tolna megyei festõkkel rendezett közös tárlatok mellett
több önálló kiállítása volt már több településen.
Képei a könyvtár folyosógalériájában megtekinthetõk.
Hargitai Lajos

Hangverseny
Június 6-án Lajtos Anna zongorán, Farkas
Csilla hegedûn mutatkozott be Sárbogárdon a díszteremben
rendezett hangversenyen. Mindketten a
budapesti Szent István
Zenemûvészeti Szakközépiskola
végzõs
növendékei.
/H/

Nyilas Misi
Cecén

a dégi Szivárvány Kórus, Panyi Anett vezényletével.
A kiállítás fõvédnöke: dr. Festetics László.
A kiállítás támogatói: Battonyai Anikó és Massimo Baratto,
Kapitál Agrária Kft., Gróf Festetics Pince, Dég Község Önkormányzata,
Dég és Vidéke Földtulajdonosi Közösség.

A kiállítás megtekinthetõ hétfõ kivételével
naponta 10—18 óráig.

Az Illyés Gyula Általános Iskola drámacsoportja Móricz
Zsigmond Légy jó mindhalálig
c. regényének dramatizált változatát mutatta be a cecei mûvelõdési házban.
/H/
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CSALÁDI KÖR / KÖZÉRDEKÛ

AZ ÉVFORDULÓK ÜRÜGYÉN

Nagymama
receptjei
Csirkehússal töltött alma
Hozzávalók 4 személyre: 4 db szép nagy alma, 150 g darált, sült, vagy fõtt csirkehús,
100 g reszelt sajt, 1/2 db reszelt vöröshagyma, õrölt fahéj, õrölt szegfûszeg, õrölt
bors, só, 80 g vaj, citromlé, zsemlemorzsa, 1
tk porcukor.
Elkészítés: üvegesre pirítjuk a hagymát kevés
vajon. A darált csirkehúst, a pirított hagymát és
a fûszereket a reszelt sajttal jól összekeverjük.
Vágjuk le az alma tetejét, szedjük ki a magházát,
és a belsejét. A kaparékot tegyük félre. Töltsük
meg az almákat a húsos masszával, tegyük egy
kivajazott sütõtálba. Törjük át a kikapart almát,
keverjük össze a porcukorral, öntsünk rá kb.
150 ml vizet és a citromlét, majd öntsük a töltött
almákra. Szórjuk be zsemlemorzsával, majd
rakjunk minden alma tetejére egy kis darab vajat. Közepesen meleg sütõben süssük kb. 20-30
percig.

Sajtos körte
Hozzávalók: 300 g sajt (trappista, ementáli),
2 tojássárgája, só, õrölt bors, õrölt szerecsendió, 8 db körte, 1 ek vaj.
Elkészítés: a sajtot apró kockákra vágjuk, hozzáadjuk a tojássárgáját, sózzuk, borsozzuk, és
õrölt szerecsendióval fûszerezzük. A körtét
megmossuk, szárazra töröljük, hosszában kettévágjuk, magházát kiemeljük, és úgy vájjuk ki,
hogy kb. 1 cm vastag fala maradjon. A gyümölcshús felét a tojásos sajthoz keverjük, és
ezzel megtöltjük a körtéket. A gyümölcsöket
vajjal kikent tûzálló tálba helyezzük, és elõmelegített sütõben, közepes hõfokon kb. 15 percig
sütjük. Forrón és hidegen is tálalható. Nagyon
jó köretként is, vadakhoz, szárnyasokhoz, különbözõ roládokhoz stb.!

Málnás keksztorta
Hozzávalók: 40 dkg darált keksz, 30 dkg porcukor, 25 dkg margarin, 1+2 dl málnaszörp,
20 dkg málna, 1 kis doboz babapiskóta.
A krémhez: 1 l tej, 4 tasak málnaízû pudingpor, 8 ek cukor, 25 dkg margarin. A díszítéshez: 2 tasak tejszínhabpor, 5 dkg málna.
Elkészítés: a margarint habosra keverjük a porcukorral, hozzáadjuk a darált kekszet és az 1 deci málnaszörpöt. A tejben a cukorral megfõzzük
a pudingot, hûlni hagyjuk, majd kanalanként beleadjuk a habosra kevert margarinba. Végül
hozzáadjuk a jól lecsepegtetett málnát is. A kekszes masszát tálcára simítjuk, rákenjük a krém
felét, kirakjuk a 2 deci málnaszörpben megmártott babapiskótával, bevonjuk a maradék krémmel. Az utasítás szerint felverjük a tejszínhabport, belekeverjük a málnaszemeket, hogy rózsaszínû legyen, bevonjuk vele a keksztortát.
Hûtõszekrénybe tesszük, szeletekre vágva tálaljuk.

Az évszázadok folyamán kialakult egy furcsa szokás. Az emberek kitalálták, hogy
vannak évfordulók, és azokat meg kell ünnepelni. Egy kisgyerek ezt nem érti. Miért
kell ünneplõt fölvenni abból az alkalomból, hogy épp iksz évvel ezelõtt történt valami fontos? Akkor megtörtént, jól történt, de ma más történik, ma mással kell
törõdni.
Mégis bölcs dolog az évforduló! Túlságosan földhözragadt lelkünket arra ösztönzi,
hogy emlékezzünk. Átéljük a múltunkat,
segít megérteni azt, hogy honnan jöttünk,
kik vagyunk, hová megyünk.
Vannak filmek az emlékezetüket valamely
baleset következtében elveszített emberekrõl. Az ilyen lények a szó szoros értelmében senkivé válnak, nincs múltjuk, nincsenek hozzátartozóik, gyermekkoruk,
semmivé foszlottak a kapcsolataik, csak
ténferegnek az utcán. Néha az az ember
érzése, hogy a magyarság hasonlít egy ilyen
szerencsétlen, emlékezetvesztett figurához. A sok történelmi útkanyar megzavarta a köztudatot. Sok fiatal van, aki összekeveri Horthyt és Rákosit, és azt hiszi, hogy a
magyarok a németek ellen harcoltak a
második világháborúban. Röviden szólva
nem tudják, milyen országban élnek.
Ezek a június közepi napok ötven éves évfordulóra emlékeztetnek. Csúnya, nagyon
csúnya eseményekre.
Nézzük sorjában!
Tehát a magyarok nem a németek ellen
harcoltak akkor, hanem a németek oldalán, éppenséggel a szovjetek ellen. A szovjetek szövetségeseik segítségével legyõzték a németeket, elfoglalták Magyarországot. Nem voltak finomak. Voltak akasztások, sok nõt megerõszakoltak, rabolgattak, ugyanakkor kiszabadították a még élõ
zsidókat, cigányokat, megfékezték a hatalmat bitorló nyilasokat. Ámde az országot

lassanként szovjet mintára rendezték be,
és ez tönkretette hazánkat, mûködésképtelenné tette. Megalázta a népet. Az elkeseredés 1956-ban össznépi forradalmat
robbantott ki, az emberek ledöntötték az
istenként tisztelt Sztálin toronymagas
szobrát, független országról álmodoztak, a
nép kezdte a maga kezébe venni a hatalmat, azokat tette vezetõkké, akikben megbízott. Ama napok vezetõ politikusává
Nagy Imre nõtte ki magát, a Moszkvában
nevelõdött kommunista, akinek volt erkölcsi ereje arra, hogy a nép oldalára álljon. A
moszkvai hatalmasságok, Sztálin utódai
nem tûrték, ami Magyarországon elkezdõdött. Elküldték acélszörnyetegeiket, tankjaik ezreit, vakságban tartott katonáik százezreit, szétlõtték városainkat, fõleg Budapestet. Találtak néhány magyar (magyar?)
embert, akik vállalták, hogy õk hívták be a
csapatokat. Tízezreket letartóztattak, százakat kivégeztek, Nagy Imrét és vezetõ
társait nagy titokban, zárt ajtók mögött
bíróság elé állították, és az ország legnépszerûbb emberét felakasztották. És a rádió
csak másnap mondta ezt be. Ez az egész
valóban csúnya volt.
Miért csak másnap? És miért titokban
folytak a kihallgatások? És fõleg: miért
csak most, ötven év után kerültek a nyilvánosság elé a kihallgatásokról készült hangfelvételek?
Úgy látszik, vannak erõk, nem lebecsülendõ erõk, akik érdekeltek abban, hogy a nép
vakságban maradjon. Mert milliók élnek
itt vakságban.
Most van a titkos Nagy Imre-per ötven
éves évfordulója. „Nem kérek kegyelmet”
– mondta nyugodtan a vérbírák szemébe
ez az ember. A nyakába tették a kötelet.
Mint egy anyagyilkosnak. Pedig ha gyõz az
õ ügye, ma nem szégyenpadon ülne Magyarország.
(L. A.)

V. Kulcsár Ildikó, a Nõk Lapja fõmunkatársának eddig megjelent kötetei:
Ne félj, mesélj (1993); Kölykök, dilik, szerelem: római kalandozások (2003); Gyilkos
ráncok, gyõztes mosolyok: nõk, akik jól csinálják (2004); Királynõk vendége voltam
(2005); Ne félj, mesélj: újra (2006); Rózsa a széfben: egy korty derû (2007)
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2008. június 16-án (hétfõn) 18 órára
a Madarász József Városi Könyvtárba
a Rózsa a széfben – Egy korty derû
címû könyv bemutatójára.

Vendégünk a szerzõ:

V. Kulcsár Ildikó.
Közremûködik: Moraveczné Szabó Ildikó.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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RIGÓCSÕR KIRÁLY
3. rész
Hát, ahogy ott üldögél, egyszer csak por
kavarodik az úton: arra vágtat egy részeg
huszár, egyenest az edények közé rúgtat és
ízzé-porrá zúzza valamennyit. A királylány
sírva fakadt, azt sem tudta szegény, hová
legyen félelmében.
— Jaj, mi lesz velem — keseregte —, mit
szól majd az uram a kárhoz!
Hiába csitították, hiába vigasztalták, felugrott a zsámolyról, otthagyta a sok cserepet,
hazaszaladt, s elmondta az urának, mi
történt.
— Ki hallott már ilyet: törékeny edénnyel
kiülni az út szélére, hogy mindenki belegázoljon! — mérgelõdött az ember. — Magad is láthatod, nem való vagy te semmi
rendes munkára! Szerencsére délelõtt
fönt jártam a király szakácsánál, érdeklõdtem, nincs-e szükségük szolgálóra; megígérte, hogy felfogadnak konyhalánynak.
Konyhalány lett hát a királylányból. Az
volt a dolga, hogy kezére járjon a szakácsnak. Ha hozni kellett valamit, õt szalasztották, ha piszkos munka akadt, neki kellett elvégeznie, soha egy perc nyugta nem
volt, dolgozhatott látástól vakulásig. A fizetsége meg az volt, hogy elvihette, amit az
inasok, szobalányok meghagytak a királyi
asztal maradékából. Egy-egy szilkét dugott
a két zsebébe, azokban hordta haza, amit
odavetettek neki, meg amit a tányérokon
talált.
Egy napon éppen vízért szalasztották a
kútra. Telehúzta a két vödröt, s nekifohászkodott, hogy fölcipelje õket a konyhára. Egyszerre csak vidám dobszó ütötte
meg a fülét. Gondolta, megnézi, mi az;
azért az egypercnyi késedelemért csak
nem fogja megszidni a szakács. Odaóvakodott a palota udvarának kõkerítéséhez és
kifülelt. De kár volt kíváncsiskodnia, mert
csak a szíve lett nehezebb attól, amit hallott. Mert a kikiáltó azt adta hírül országnak, világnak, hogy aznap estére a király
nagy vigalmat rendez a palotájában, azon
fogja kiválasztani a menyasszonyát.
„Ha nem lettem volna olyan gõgös, ma este én is ott lehetnék!” — sóhajtotta a királylány. Visszament nagy búsan a kúthoz,
fölemelte a két nehéz vödröt, s vitte a
konyhába. Ott egész nap sütöttek, fõztek,
a királylány alig gyõzte a rengeteg baromfikopasztást, mosogatást, törülgetést, takarítást. Mikor bealkonyodott, s nem akadt
több sürgõs munka a konyhán, a fõszakács
rászólt, hogy ne lábatlankodjék az útjukban, mehet a dolgára.
De a királylány legalább látni akart valamit
az ünnepségbõl, mielõtt hazatér a nyomorúságos kunyhóba. Föllopakodott hát a
lépcsõn, és meghúzódott az ajtó mellett,
onnét leskelõdött. Odabent a teremben kigyulladt a fény, pompásnál pompásabb
vendégek vonultak be, csupa ékesség, csupa ragyogás volt minden, õ meg királylány
létére örülhetett neki, hogy legalább a kü-

szöbön megtûrik. Az inasok ott siettek el
mellette a díszes tálakkal, sorra kínálták a
vendégeket. Aztán mikor a maradékot
visszavitték a konyhára, néha neki is odavetettek egy-egy falatot. Szegény asszony
mohón kapott az alamizsna után, és
gyorsan bedugta a szilkéjébe, hogy majd
hazaviszi és megosztja otthon az urával.
Mikor a lakomát befejezték, megharsantak a kürtök, kitárult a királyi lakosztály
aranyveretes ajtaja, s apródok sorfala közt,
tetõtõl talpig bársonyban, selyemben, nyakában vastag aranylánccal bevonult a király. Elnémult a vendégkoszorú, abbamaradt minden beszéd, még suttogás sem hallatszott. Ebben a nagy csöndben a király
lassan végigjártatta tekintetét a jelenlevõkön, aztán elindult, át a termen, egyenest
az ajtóhoz. Ott megállt a konyhalány elõtt,
könnyedén meghajolt, s így szólt:
— Add a kezedet, veled akarom eljárni az
elsõ táncot.
Ebben a pillanatban a zene is megszólalt,
de szegény királylánynak nemhogy táncolni nem volt kedve, de legszívesebben a föld
alá süllyedt volna szégyenében. Hát még
amikor megismerte a hangjáról Rigócsõr
királyt! Halkan felsikoltott, és el akart futni, de a király megfogta a kezét és magával
vonta a terembe. De alighogy beléptek,
csörömpölés hallatszott, a vendégek félrehúzódtak, a zene elakadt. Ott állt szegény
királylány megszégyenülten mindenki szeme láttára, lába elõtt a két szilkével meg a
szétszóródott ételmaradékkal.
— Kipotyogott a zsebébõl! — kiáltotta valaki a vendégek közül, s vége-hossza nem
lett volna a csúfondáros kacagásnak, ha
Rigócsõr király csöndet nem int. Odalépett a zokogó királylányhoz és szelíden a
keblére ölelte.
— Ne keseregj, kedves feleségem —
mondta neki —, a rossz napok véget értek.
Én voltam a koldus, akivel a nyomorúságos viskóban éltél; én voltam a huszár is,
aki az edényeidet összetiporta. Mindez
csak azért történt, hogy megtörjék a gõgöd
és megbûnhõdj kevélységedért.
— Nagyot vétettem — zokogta a királylány
—, nem érdemlem meg, hogy a feleséged
legyek.
— Igaz, vétettél — felelte a király —, de
amit vétettél, le is vezekelted. Most aztán
ne búsulj többet! Ezt az ünnepséget azért
rendeztem, hogy megüljük a mi igazi menyegzõnket!
Akkor udvarhölgyek siettek elõ, pompás
ruhába öltöztették a királylányt. Mire elkészült öltözékével, megérkezett az édesapja is, mind az egész udvarával, áldását
adta az ifjú párra, és elkezdõdött a vigalom, híres-neves lakodalom, dínomdánom.
Bárcsak mi is ott lehettünk volna!
(Vége)
Grimm

Rejtvény
NYÁRI MUZSIKA
Egészítsd ki az alábbi zenemûvek
címének hiányzó szavait.
Használd a zenei lexikonokat
vagy az internetet.
1. Kodály Zoltán: Nyári ……
2. Mendelsohn: …… álom
(kísérõzene Shakespeare drámájához)
3. Vivaldi: ….. c. hegedûverseny a Négy
Évszakból
4. Honegger: Nyári …..
Beküldési határidõ: június 17.

Megfejtés
A 23. heti rejtvény helyes megfejtése:
Szinyei Merse Pál: Lilaruhás nõ.
Helyes megfejtést küldtek be: Huszár Fruzsina, Sárbogárd, Ady E. út 213.; Varga
Dávid, Sárbogárd, Ady E. út 74.; Jákob
Ágnes, Sárbogárd, Tinódi u. 144.
A szerencsés nyertes:

Huszár Fruzsina
Sárbogárd, Ady E. út 213.
Gratulálunk!
Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben!

Heti idõjárás

Pénteken nyugat felõl már megkezdõdik a felhõzet csökkenése, de még több helyen kell záporra, fõleg keleten akár tartósabb esõre is számítanunk. Szombaton északon változóan felhõs
lesz az ég, szórványos záporokkal, délen viszont
jelentõsebb esõre is számíthatunk. Vasárnaptól
kellemesebbre fordul idõjárásunk. Egyre többet
süt majd a nap, de a nappali gomolyfelhõ-képzõdésbõl szórványos záporokra, zivatarokra
mindvégig számítanunk kell. A várható nappali
felmelegedés pénteken, szombaton 17-23, vasárnap 19-24, hétfõn 22-26, kedden 24-29 fok
körül alakul.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Június 14., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Hét mérföld 8.40 Slapaj 9.10 Euro
2008 11.05 Pizsamaparti 11.30 Egy kamasz lány naplója 12.00 Hírek 12.05 Cserebere 13.35 Egy mindenkiért, 11 egyért: az intelligens futball 14.30 Euro 2008
16.30 Ötcsillagos szerelem 17.20 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 Trópusi nyomozók
13.50 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 14.50 Kemény, mint a kõ 15.40 Kungfu 16.40 Dolmen — Rejtelmek szigete 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30
Csaó, Lizzie! 22.20 A fülke 22.50 Fekete sas 0.40
Sztárzár 2.50 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.20 Õsvilági kaland 10.15
TotalCar East Blokk 10.50 Kalandjárat 11.25 Babavilág
12.00 Törekvõ tanerõk 12.35 Ed 13.30 Charlie — Majom a családban 14.30 Bûbájos boszorkák 15.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 16.30 Ikrek 18.30 Tények
19.00 Magellán 19.30 Olé! 21.30 Szóljatok a köpcösnek! 23.20 Darkman 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 Világóra 14.35 G7-Gazdasági
Magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek 17.04 Az ötkarika jegyében 17.30
Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Cigányóra 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül — a kultúráról 19.50 Mese
20.04 „A Nagy Imre-per tanácsvezetõ bírája voltam”
20.53 Zene 21.04 Az eseti orvos 21.25 Giacomo
Joayce — James Joayce írása 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

Június 15., VASÁRNAP
MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér
9.00 Euro 2008 10.00 „Így szól az Úr!” 11.00 Katolikus
mise 12.00 Hírek 12.05 Engedjétek hozzám… 12.15
Katolikus krónika 12.40 Egyházi naptár 12.55 Református magazin 13.30 Kálmán György emlékére 14.00
Unokáink sem fogják látni 14.30 Euro 2008 16.00 Apa
és a szerelem 17.35 Rocklexikon 18.30 BBC-exkluzív
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 20.05
Euro 2008 22.55 Hírek 23.00 Sporthírek 23.55 Euro
2008 0.50 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 9.30 Viva Comet 2008 9.55 Receptklub
10.15 Játék 11.20 Európai idõ 11.40 MeneTrend 12.00
Híradó 12.05 Isteni sugallat 13.05 Magyar autósport-magazin 13.20 Forma-1-magazin 13.50 L. A.
Heat — Halálos páros 14.50 Nagymenõk 15.45 Tiszta
Hawaii 16.50 Nagyon lazák 18.30 Híradó 19.05 Cobra
11 20.00 A majmok bolygója 22.30 Heti hetes 23.55
Portré 0.30 Rali-vb 1.00 A halál pillanata 2.30 Kemény
zsaruk
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.15 Joey 9.45 Ingatlanbróker 10.20
Két testõr 10.55 Stahl konyhája 11.30 Tequila és
Bonetti 12.25 Baywatch Hawaii 13.20 Idõzsaru 14.20
Smallville 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Vissza a jövõbe 3.
18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Birkanyírás 2 21.15
Nyomd a lóvét! 0.15 Képírók 3.35 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 Református istentisztelet közvetítése 11.05 Gondolatjel
11.32 Pro és Kontra 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 mûso-

rából 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
Rádiószínház 23.55 Zene 24.00 Éjszaka

22.30

Június 16., 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, miniszterelnök úr! 17.00 Hírek 17.05 Körzeti híradók
17.30 Ünnepi megemlékezés 18.00 A párttól a nemzetig — Nagy Imre 19.00 Egy nap: 1958. június 16.
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55
Sporthírek 20.10 Euro 2008 22.55 Hírek 23.05 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
Bad Boys — Mire jók a rossz fiúk? 23.55 Jó tanácsok
kamaszoknak 1.45 Reflektor 2.05 Egy rém rendes
család
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna 9.05
Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.30 Kvízió délelõtt 10.05 Teleshop 11.40 Szex, szerelem, olaszok
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 8 nap — Végzetes emlékek 0.10 Tények este
0.40 Norbi-torna 0.50 Papa angyalkái
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 13.22 A jóslat 13.29 Zene 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 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
19.48 Népzene 19.53 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23
Történelmi magyar táncok 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 17., 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 12.50 Unser Bildschirm
13.20 Bûvölet 14.20 Euro 2008 15.50 Igenis, miniszterelnök úr! 17.00 Hírek 17.05 Körzeti híradók 17.20
Família KFT. 17.50 A sötét kristály 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.50 Sporthírek 20.10
Euro 2008 22.55 Hírek 23.05 Euro 2008 0.50 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
Traveller — Az utolsó vakáció 22.15 Doktor Addison
23.20 Róma 0.30 Reflektor 0.45 Kölcsön kapott idõ
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna 9.10
Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.15 Teleshop 11.50 Vad motorosok 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 Darázsfészek 23.10 Kojak 0.10 Tények
este 0.40 Norbi-torna 0.50 Alfred Hitchcock bemutatja
1.20 Csinibaba 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 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.22 A

jóslat 13.29 Zene 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
19.48 Népzene 19.54 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22
Történelmi magyar táncok 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 18., 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 12.50 Ecranul nostru 13.20
Bûvölet 14.20 Euro 2008 15.50 Igenis, miniszterelnök
úr! 17.00 Hírek 17.05 Körzeti híradók 17.15 Família
KFT. 17.45 Fûre lépni szabad 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 Euro
2008 22.55 Hírek 23.05 Euro 2008 0.50 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 13.25 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.25 A
Grace klinika 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 0.25 Reflektor 0.45 DinóKrok
2.30 Medikusok
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna
9.10 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió
délelõtt 10.15 Teleshop 11.50 Bomba bébi 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 Terror a
tengeren 2.25 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 13.22 A jóslat 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 19.48 Népzene 19.54 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Történelmi magyar 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 19., 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 13.20 Bûvölet 14.15 Euro
2008 15.50 Igenis, miniszterelnök úr! 17.00 Hírek
17.05 Körzeti híradók 17.20 Família KFT. 17.50
Cukornagyi 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni
nyár 19.55 Sporthírek 20.10 Euro 2008 23.00 Csütörtök este 23.35 Euro 2008 23.55 24 — Második évad
0.40 Hírek 0.45 Sporthírek
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 A
Grace klinika 17.25 Rejtélyek városa 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Mindenütt nõ 23.30 Boszorkák 0.35 Reflektor 0.50 A
Da Vinci-kód nyomában 1.45 Infománia 2.15 Alias
2.55 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 9.35 Kvízió
délelõtt 10.15 Teleshop 11.55 Tisztességtelen ajánlat
13.50 Kvízió 14.35 Sentimel — Az õrszem 15.35 Dokik
16.25 Rex felügyelõ 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30
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Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a
tortán 21.10 Inferno 23.00 Tangó 23.10 Csillagkapu
0.10 Tények este 0.40 Norbi-torna 0.50 Csillagkapu
1.40 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 13.23 A jóslat 13.29 Zene
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 20.24 Történelmi magyar táncok 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 20., 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 12.20 Parázsló szenvedélyek 13.15 Körzeti
magazinok 14.10 Vad vándorok 16.25 Igenis, miniszterelnök úr! 17.00 Hírek 17.05 Körzeti híradók 17.20
Família KFT. 17.50 Halászlegény frakkban 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek
20.10 Euro 2008 23.00 Péntek este 23.35 Euro 2008
23.55 24 — Második évad 0.40 Hírek 0.45 Sporthírek
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 13.15 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.25 A
Grace klinika 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 Szellemhajó 1.00 Reflektor 1.20 Itthon 1.45
Kemény zsaruk 2.30 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna
9.10 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió
délelõtt 10.15 Teleshop 11.55 Szárnyát vagy combját
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 Halál a Himaláján 23.10 Halló — Út a
mennyországba 0.10 Tények este 0.40 Norbi-torna
0.50 Árnyéktánc 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 13.23 A jóslat 13.29 Zene
13.30 A Hetednapi Adventista 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 Történelmi magyar táncok 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 14., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Testületi
ülés, 12.00 Lapszemle, 13.00 Futball: Alba Regia—
Sárszentmiklós, 15.00 SZNUPI — évadzáró, U16: Ikarus—Sárszentmiklós, 17.00 Lélekút: Mikus Edit szexológussal (ism.), 19.00 Lapszemle, 20.00 Pedagógusok köszöntése (35’), A sárbogárdi kórus Nagyatádon
(45’), Évzáró a Zengõ Óvodában (70’), 23.00 Lapszemle
Június 15., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00 Testületi
ülés, 12.00 Lapszemle, 13.00 SZNUPI — évadzáró,
U16: Ikarus—Sárszentmiklós, 15.00 Rétszilasi gyereknap (80’), A Honvéd Bajtársi Egyesület horgászversenye (50’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Beszélgetés Szabó Imrével 2. rész, Pintér Béla koncertje gyermekeknek, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Június 16., hétfõ:1.00 Testületi ülés, 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna,
18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lélekút, 23.00
Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Június 17., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
Lajtos Anna—Farkas Csilla hangversenye (50’), Természeti értékeink 2. rész (35’), Családi nap a Kippkopp
Óvodában (35’), Légy jó mindhalálig — a cecei gyerekek elõadása (40’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna,
15.00 Beszélgetés Szabó Imrével 2. rész, Pintér Béla
koncertje gyermekeknek, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti
Híradó, 20.00 Beszélgetés a Mészáros házaspárral
(ism., 54’), Csilléry Lajossal (ism., 34’), Molnár Lászlóval (ism., 60’), 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Június 18., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna,
9.00 Beszélgetés Szabó Imrével 2. rész, Pintér Béla
koncertje gyermekeknek, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 A ruha a fõ, és benne a nõ (ism., 42’),
Gerozi Band (ism., 32’), Bogárdi Napok 2008, 18.00
Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lapszemle — ÉLÕ-

ADÁS, 20.30 Futball: Sárbogárd—Káloz, 23.00 Lapszemle
Június 19., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Futball:
Sárbogárd—Káloz, 12.00 Lapszemle, 16.00 Pingpong,
Tûzoltók versenye, 17.00 Lélekút, 19.00 Lapszemle,
20.00 Lajtos Anna—Farkas Csilla hangversenye (50’),
Természeti értékeink 2. rész (35’), Családi nap a Kippkopp Óvodában (35’), Légy jó mindhalálig — a cecei
gyerekek elõadása (40’), 23.00 Lapszemle
Június 20., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 A ruha a fõ,
és benne a nõ (ism., 42’), Gerozi Band (ism., 32’),
Bogárdi Napok 2008, 12.00 Lapszemle, 16.00 Lajtos
Anna—Farkas Csilla hangversenye (50’), Természeti
értékeink 2. rész (35’), Családi nap a Kippkopp Óvodában (35’), Légy jó mindhalálig — a cecei gyerekek elõadása (40’), 19.00 Lapszemle, 20.00 Beszélgetés a
Mészáros házaspárral (ism., 54’), Csilléry Lajossal
(ism., 34’), Molnár Lászlóval (ism., 60’), 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 12., csütörtök: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Sárbogárd–Adony focimeccs, Utánpótlás Sárbogárdon, 13.00 Heti Híradó (14-18 óra között
mûsorfrissítés), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
20.00 Molnár László trombitás, Várhegyi László természetgyógyász (ism.)
Június 13., péntek: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Dalos divatbemutató, Pintér Béla-koncert,
ABCD zenekar (ism.), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Beszélgetés Csilléry Lajossal, Örömmondó, Tavaszi hangverseny (ism.), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
20.00 Rétszilasi gyereknap, Énekszó a Solar szállóban,
Légy jó mindhalálig (színdarab)
Június 14., szombat: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Lélekút Sz. Mikus Edit szexológussal
(ism.), Pedagógusok köszöntése, 13.00 Heti Híradó,
14.00 Rétszilasi gyereknap, Énekszó a Solar szállóban,
Légy jó mindhalálig (színdarab), 18.00 Lapszemle, Heti
Híradó, Sziréna, 20.00 Dalos divatbemutató, Pintér Béla-koncert, ABCD zenekar (ism.)
Június 15., vasárnap: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Molnár László trombitás, Várhegyi László

természetgyógyász (ism.), 13.00 Heti Híradó, 14.00
Sárszentmiklós–Alba Regia foci, Sznupi évadzáró,
Asztaliteniszmeccsek, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 20.00 Beszélgetés Csilléry Lajossal, Örömmondó, Tavaszi hangverseny (ism.)
Június 16., hétfõ: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Dalos divatbemutató, Pintér Béla koncert,
ABCD zenekar (ism.), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Lélekút
Sz. Mikus Edit szexológussal (ism.), Pedagógusok köszöntése, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
20.00 Rétszilasi gyereknap, Énekszó a Solar szállóban,
Légy jó mindhalálig (színdarab)
Június 17., kedd: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Beszélgetés Csilléry Lajossal, Örömmondó,
Tavaszi hangverseny (ism.), 13.00 Heti Híradó, 14.00
Molnár László trombitás, Várhegyi László természetgyógyász (ism.), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Sárszentmiklós–Alba Regia foci, Sznupi
évadzáró, Asztaliteniszmeccsek
Június 18., szerda: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Rétszilasi gyereknap, Énekszó a Solar szállóban, Légy jó mindhalálig (színdarab), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Dalos divatbemutató, Pintér Béla-koncert,
ABCD zenekar (ism.), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 20.00 Lélekút Sz. Mikus Edit szexológussal
(ism.), Pedagógusok köszöntése

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)
Sárbogárdon és környékén HÁZAK,
LAKÁSOK ELADÓK. 06 (20) 447 2994. (006670)
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.
MEGÚJULT ÁRUKÉSZLETTEL
belga, flamand és antik
HASZNÁLT BÚTOROKKAL
várjuk kedves vásárlóinkat.
(Andi használtbútor-kereskedés
a Rossmann mellett.)
ANGOL NYELVOKTATÁS.
Simon István, Sárbogárd.
Telefon: 06 (20) 557 4624, 06 (25) 461 093.
IGÉNY ESETÉN HÁZHOZ MEGYEK. (051513)
FEHÉR ABLAK KFT. Mûanyag nyílásszárók
gyártása, forgalmazása, beépítése.
Kérje INGYENES ÁRAJÁNLATUNKAT
személyesen bemutatótermünkben:
Sárbogárd, Ady E. út 101.,
telefonon: 06 (20) 939 1579,
06 (70) 453 7448,
e-mailen: kfimpexbt@invitel.hu;
www.feher-ablak.hu
ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ
két telekkel ELADÓ.
Telefon: 06 (30) 9161 704. (051511)
BÁLÁSRUHA- és CIPÕVÁSÁR!
Cipõk: 500 Ft, ruhák: 100-300 Ft.
Bébitõl a dédiig!
JÚNIUS 20., PÉNTEK, 9-12-ig
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
HITELÜGYINTÉZÉS! Jelzáloghitelek,
személyi kölcsönök hitelügyintézése.
06 (20) 447 2994, 06 (70) 453 7289.
LEKNER KEGYELET
Temetkezési Szolgáltató Kft.
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 (30) 435 9021, 06 (25) 460 059.

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.
Sárbogárdon, József A. utcában elsõ emeleti téglalakás eladó. Irányár: 9 millió forint. 06 (20) 379
4454. (006703)
Sárbogárdon, Árpád-lakótelepen, 55 m2-es lakás
eladó. Érdeklõdni lehet: 06 (30) 382 1142, 06 (30)
956 4619. (006695)
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.
Fanni presszó felszolgálót felvesz. Érdeklõdni a
helyszínen. (006922)
Árpád-lakótelepen 4. emeleti lakás eladó. 06 (20)
982 3013.
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)
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)

MINÕSÉGI
KLÍMÁK
50.000 Ft-tól!
Ingyenes felmérés!
Igény esetén beszerelés!

Németh Attila
06 (70) 338 5719

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓ-AKCIÓ!
6 légkamrás ablakok
3 rétegû üveggel alapáron!
K=0,8 W/m2K!!!

Június 9-tõl augusztus 31-ig!
Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók!

Bereczk Róbert
Heves Therm márkaképviselet
Sárbogárd, Ady E. út 168.
Telefon: 06 (30) 9377 545
E-mail: bereczkr@invitel.hu
Válassza a minõséget!
Pusztaegresen családi ház eladó. 06 (20) 287
8376.
Lakás kiadó a központban. 06 (70) 332 1397. (006940)
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.
Házaspár hosszú távra alacsony rezsijû, 1,5-2 szobás kiadó lakást keres Sárbogárdon. 06 (70) 371
6542. (051520)
Ady-lakótelepen I. emeleti, egyszobás lakás kiadó. 06 (30) 216 3754.
Kuvasz kiskutyák eladók. 06 (70) 227 5635. (006743)
Yamaha 50 cm3-es kistestû robogó eladó. Érdeklõdni 14 óra után. 06 (30) 533 9893. (006741)
Sárszentmiklóson 110 m2, hõszigetelt családi ház
melléképületekkel eladó. Telefon: 06 (30) 604
2754. (006738)
Ady-lakótelepen lakás kiadó. 06 (30) 833 5363.
(051522)

Lakásfelújítás! Szobafestés, mázolás, csempézés, járólapozás, parkettás munkák garanciával. 06
(30) 319 1818. (051519)
Balatonlellén egyszobás, társas nyaraló kiadó. 06
(30) 9890 054.
Élelmiszerbolt eladó. 06 (30) 380 7206.
Horvátországi nyaralás július 20-27-ig, augusztus
3-10-ig, augusztus 17-24-ig. 7 éjszaka, szállás+
busz háztól házig, 49.500 Ft. Horvát Travel megbízottja: 06 (70) 334 9149.
Végkiárusítás a Krisztina Dísznövényben. Árpád u.
65/a. (051522)

Minden munkanapon
MÛSZAKI VIZSGA
7.00-15.00 óráig
a Pentagri Kft.
sárbogárdi telephelyén:
7000 Sárbogárd, Széchenyi u. 2.
Bejelentkezni a következõ
telefonszámon lehet:
06 (25) 460 357

Július 14-28-ig
szabadság miatt zárva!

Bogárd és Vidéke 2008. június 12.

HIRDETÉSEK
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A CITY CARTEL INGATLANIRODA

helyi képviselete

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Sárbogárdi Körzeti Földhivatal

és
ügyfelei részére ingatlanokat.
Teljes körû ügyintézés,
hitel lebonyolítás egyénre szabott
konstrukcióval.
Egyszerûtõl a „speciálisig”,
akár meglévõ ingatlanra is.

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.

Telefon: 06 (30) 979 8469

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

Kiss József hivatalvezetõ

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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NYÍLT TÉR

Nyílt tér

Zsebõk Laurának születés és névnapjára
Becsöppentél hozzánk
Drága kicsi angyal
Szemed ragyogása
Vetekszik a nappal
Mint a gondolatok
Szállnak az évek
Másodszor kívánunk
Boldog szülinapot
s névnapot néked!

Toronyfestõk

2008. június 12. Bogárd és Vidéke

Sok szeretettel:
Zsebõk mama és
Zsebõk papa

Felújítják az evangélikus
templomtornyot

Meghívó
gyémántlakodalomra

Kérdezték

Szeretettel meghívjuk minden
barátunkat és jó ismerõsünket

Többen is panaszolták, hogy az idei Bogárdi Napokon az árak túlszárnyalták talán még a balatoni árakat is. Kérdezték:
miért kellett az önkormányzatnak egy nem
helybéli cégre bíznia a vendéglátást? Miért
nem valamelyik bogárdi vállalkozóra testálták ezt a feladatot, mint korábban? Az is
megcsinálta volna ilyen színvonalon, olcsóbban. Biztosan több pénz jött volna be
az önkormányzatnak egy helyi vállalkozó
iparûzési adójából, mint ettõl az idegen
cégtõl, aminek a bevétele most más városnak kamatozik.

2008. június 21-én 10 órára
a sárbogárdi római katolikus
templomba, ahol a hatvan évvel ezelõtt,
1948. május 30-án egymásnak tett
hûségeskünket ünnepélyesen
megerõsítjük és frigyünkre
a Jóisten áldását kérjük.
Széll József és neje, Idei Mária

A Sárbogárdi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat
(Sárbogárd, József A. u. 14.)

RUHAADOMÁNYOSZTÁST SZERVEZ
Hétvégén hatalmas daru állt a sárszentmiklósi evangélikus templom elõtt. A kosarában álló munkások tisztították és festették a keresztet és a toronytetõt.

2008. június 13-án (pénteken)
9.00—11.00 óráig.
(Kérjük, hogy reklámszatyrokat
hozzanak magukkal!)

/H/
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett
édesapánkat,

IVÁNYI LAJOS
nyugalmazott katonatisztet
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot,
koszorút helyeztek.

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

özv.
GARNAI ANDRÁSNÉ

Méregdrága
vendéglátás

Ellopott lábtörlõk
A honvédségi lakótelep Kossuth utca felõli házainak ellopták a vasból készült lábtörlõit. A sarat, koszt így kénytelen-kelletlen beviszik a házba, ráadásul nem olcsó
mulatság pótolni a rácsokat, és balesetveszélyes a lábtörlõ helyén tátongó lyuk. Az
biztos, hogy ha elkészülnek az új rácsok, a
lakók is éberebbek lesznek, és jaj annak,
aki újra megkísérli ellopni azokat.
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág
Köszönetet szeretnénk
mondani mindazoknak, akik
ismerték és szerették

GYÕRI JÓZSEF

temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.
budapesti lakost,

Külön köszönet
a Magyar Honvédségnek, valamint
a Lekner Kegyelet dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.

Külön köszönet
a Lekner Kegyelet dolgozóinak
önzetlen munkájukért,
valamint az ápolási-gondozó
otthon dolgozóinak.

hogy jelenlétükkel
megtisztelték búcsúztatását.

Gyászoló család

Gyászoló család

Gyászoló család

