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A kvadosok elhatárolódnak a vandáloktól
L

apunkban két héttel ezelõtt olvashattak egy megdöbbentõ hírt arról, hogy
két kvados bestiálisan megverte az alsószentiváni polgármestert, és kárt tett a
természetvédelmi területben. A kvadosok
egyesülete megkereste szerkesztõségünket, és elmondták: õk hivatalosan is elhatárolják magukat azoktól, akik ebben a
szégyenletes tettben részt vettek, és ezt a
bûncselekményt elkövették. Kérték, hogy
egy beszélgetésben hadd mondhassák el,
hogy mivel foglalkoznak, hogyan próbálnak megtenni mindent, hogy megfelelõ
törvényi keretek közt mûködhessenek és
hódolhassanak szenvedélyüknek.
A beszélgetésre eljött Felfalusi István
(Nagyfefa), Pullai László (Kutya), valamint Kónya János (Quadorzó), aki a Pest
megyei speciális mentõk munkatársa. Ne-

ki a mentõeszköze is a kvad, amellyel eltûnt személyek, bûncselekmények áldozatainak felkutatásában vesz rész.

Rozsdás vízvezetékeink
Hüvely István hívta szerkesztõségünket
kedden estefelé, hogy az utcájukban, a Gilice közben csõmosás közben kilyukadt a
vízvezetékcsõ. Mivel az utcában várhatóan
rövidesen aszfaltozás lesz, szükséges lenne
az elrozsdásodott csõ kicserélése, mert ha
fél év múlva itt csõtörés lesz, akkor fel kell
bontani az új aszfaltburkolatot.
A munkát végzõ szolgáltató képviselõje elmondta, hogy erre csak akkor van lehetõség, ha a munkát az önkormányzat megrendeli. Hüvely István elmondása szerint
elõször az önkormányzathoz ment panaszával, ahol a mûszaki osztály vezetõje elmondta neki, hogy sajnos az egész város tele van ilyen vezetékekkel, ezek cseréjére az
önkormányzatnak nincs pénze. Hüvely István javasolta, hogy az általa idén befizetett
helyi adót fordítsák erre a munkára. Ezt a
javaslatát, persze, nem vehették komolyan, mert akkor más vállalkozók hasonló
igénnyel léphetnének fel. Hiába mondta
Hüvely István, hogy ésszerûtlen lenne

most betemetni a kiásott árkot, aztán csõtörés után újra kiásni. Kapott tippet, hogy
próbáljon lobbizni Nedoba Károlynál, õ
majd elintézi. Így lett ebbõl az ügybõl újságtéma, hátha az újság is segít elfogadtatni egy ésszerû javaslatot.
A helyszínen magam is tapasztaltam, hogy
a csõ valóban igen rossz állapotban van, a
lyukas részre egy bilincset szereltek, ezzel
javították meg. Hüvely István végül felhívta a polgármestert, aki megígérte neki,
hogy intézkedik az ügyben.
Másnap érdeklõdtem Berki Istvánnál, a
Sárrét-Víz KHT. vezetõjénél. Õ elmondta,
hogy azóta megkapták az önkormányzattól a megrendelõt a csõ cseréjére. A munka költségét az önkormányzat a szolgáltató által fizetendõ bérleti díj terhére jóváírja.
Berki István elmondta, hogy Sárbogárd
ivóvízhálózata évrõl évre egyre rosszabb
állapotú. Ha egymilliárdot kapnának háló-

A beszélgetésben elmondták: szeretnék
elérni, hogy a kvadra kötelezõ legyen a
rendszám és a gépjármûvezetõi vizsga, illetve hogy törvényileg tisztázzák, hogyan
vehessen részt ez a jármû a forgalomban.
Tudni kell, hogy a határban lévõ dûlõutak
is közutak, amelyeken ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a többi úton. Jelenleg ideiglenesen saját rendszámmal látják
el azokat a jármûveket, amelyek azoknak a
tulajdonában vannak, akik az egyesület
munkájában részt vesznek. Errõl nyilvántartással rendelkeznek.
Fontos céljuk a természetvédelem. Aki a
közösségük tagja, a szabályok betartásáért
és betartatásáért mindent megtesz.
A velük készült teljes interjút a Bogárdi
TV-ben láthatják.
Hargitai Lajos

zat-felújításra, nem kellene sokat gondolkodniuk, hová költsék el a pénzt. Jelenleg
többnyire
toldozgatásra-foldozgatásra
kényszerülnek a pénzhiány miatt. Emiatt
aztán az elhasználódott vezetékek cseréjére csak ott kerülhet sor, ahol erre egyedi
megrendelést kapnak az önkormányzattól, amit a bérleti díj terhére végeznek el.
Gyakran van csõtörés városszerte. Ott
ugyanígy tûzoltásszerû munkát tudnak
csak végezni. Az elhasználódott csövek teljes cseréjére csak ott kerül sor, ahol erre
már más megoldás nincs.
Sajnálatos, hogy Sárbogárdon régóta, de a
mostani érában még inkább nem a szükségletek, hanem a politikai érdekek diktálta lobbierõ határozza meg a fejlesztéseket
és a városüzemeltetés gondjainak megoldását. Ennek mentén születik döntés arról,
hol javítanak utat, járdát, hol aszfaltoznak,
és még arról is, hol cserélnek ki egy elrozsdásodott vízvezetéket.
És nem minden rozsdás csõ végén lakik
olyan polgár, akinek a kérését a polgármester egy szóra teljesíti.
Hargitai Lajos
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ALAPI FALUNAPOK
Az elmúlt hét végén falunapok voltak Alapon.
Szabadtéri diszkóval indult a kétnapos
program a kultúrház udvarán 20-án este.
Másnap reggel a focipályán bajnokságra
várták az érdeklõdõ csapatokat. Ezzel párhuzamosan fõzõverseny színhelye volt a
kultúrház udvara, ahol a felállított szabadtéri színpadon 11 órától folyamatosan
zajlottak a programok.
Délután 13 órától a fõzõversenyen készült
ételeket lehetett megkóstolni, majd 14
órától az alapi nyugdíjasklub adott mûsort.
Fellépett a Black Time tánccsoport, a Titán együttes, hastáncosok Székesfehérvárról, humoristák és énekesek. A tûzoltók

mutatkoztak be az alapi közönségnek is.
Láthattunk a Fábry-show révén ismert humoristákat, meg lehetett kóstolni az alapiak borát, majd az esti operettbemutató
után a Tûzvonal együttes koncertjének
tapsolhatott a közönség. S végül, de nem
utoljára hajnalig az EL NINO együttes zenélt az utcabálon.
A rendezvényt az alapi kulturális egyesület
civil összefogással szervezte.
Hargitai Lajos

egy lángoló autót oltottak el, és szétvágták
a roncsot.
Az alapi pávakörösök Székesfehérváron
nagy sikerrel szerepeltek a kovácsok és késesek tüzes fesztiválján a Zichy-ligetben.
Onnan Alapra vendégekkel: két olasz
énekegyüttessel érkeztek vissza, akik a pávakörösök fellépése elõtt nagy sikerrel

Bogárd és Vidéke 2008. június 26.

KÖZÖSSÉG

3

Búcsú az iskolától
A nyolcadikos diákok örökre, a kisebbek
csupán két és fél hónapra búcsúztak el a
Sárszentmiklósi Általános Iskolától szombaton délelõtt. A katolikus templom melletti szép liget szolgált az ünnepélyes elköszönés helyszínéül. Az ifjabb osztályok két
oldalt sorakoztak fel, a ballagók pedig a
nyugalmazott és aktív pedagógusokkal
szemben, így egy kört alkotva. Horváth
Ferencné igazgató foglalta össze a lezárult
év eseményeit, és a legszorgalmasabb, legjobb magatartású, legeredményesebb diákoknak egy-egy olvasnivalót, elismerõ oklevelet adott át dicséretképpen. A kisebbségi önkormányzat — akárcsak Töbörzsökön és a Mészölyben — ugyancsak könyvjutalomban részesítette azokat a roma
gyerekeket (városi szinten összesen 15
tanulót), akik jó tanulmányi eredménnyel,

magatartással és szorgalommal büszkélkedhetnek.
Az ünnepség záróakkordjaként a hetedikesek átvették a tablókat a ballagóktól,
majd Pacai Marietta búcsúztatta el a nyolcadikosokat. A végzõsök nevében Bogárdi
Tamara osztotta meg a hallgatósággal
gondolatait az iskolától való elválás kapcsán. Végül még utoljára végigjárták a tantermeket és folyosókat a ballagó diákok,
osztályfõnökeikkel az élen.
Hargitai Kiss Virág

Falu végén van egy ház
„Falu végén van a házunk,
A bozótból ki se látszik,
De a cinke, ha leröppen,
Küszöbünkön vacsorázik.”
E verssorok jutottak eszembe Weöres
Sándortól, amikor ellátogattunk Varga
Misa bácsi és felesége, Marika néni faluszéli tanyájára, Alapon. A házaspár, immár több mint fél évszázada rendíthetetlen derûvel éli meg a közös életükben adódó nehézségeket. A hetvenes éveikben járnak, de sokkal fiatalabbnak látszanak valódi életkoruknál. Állatokat tartanak, kertészkednek, szabadidejében Misa bácsi
horgászni jár, Marika néni pedig különleges alkotásokat horgol. A velük folytatott
beszélgetést jövõ heti lapszámunkban olvashatják.
Hargitai Kiss Virág
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Ballagás Alsószentivánon
Iskolánk régi hagyományai szerint az idei tanév végén is egymástól elkülönítve került sor a ballagás, illetve a tanévzáró ünnepély
megtartására. A ballagást 2008. június 14-én rendeztük meg, amikor a tanév végén egy csak nekik szentelt összeállítás keretében
elbúcsúztattuk a nyolcadik osztályosokat.

Az idei ballagás is megható volt.
A végzõsök utoljára végigballagtak az osztályokban, a folyosón,
majd az udvaron. Az iskola zászlajának átadását követõen a ballagóktól elõször a hetedik osztályosok köszöntek el. Nagy Lajos
polgármester beszédében kihangsúlyozta, hogy az iskola jövõjét évekre sikerült biztosítani, s
az önkormányzat a jövõben is
mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy kialakítsa a településhez való kötõdést és Alsószentivánon telepedjenek le a
helyi fiatalok. Hír Tibor igazgató
név szerint is elköszönt a ballagóktól. Az elsõ osztályosok kedves mûsorral búcsúztak el a na-

gyoktól. A nyolcadikosok búcsúja, majd az osztályszalag felkötése
után a hozzátartozók átadták az emlékezés virágcsokrait. Az ünnepély zárásaként az igazgató jelképesen kikísérte a ballagókat az
iskola kapuján. Természetesen ez a búcsú nem örökre szól: volt
tanulóinkat mindig szívesen látjuk viszont az iskolában, és a most
elbúcsúzott ballagók is minden bizonnyal gyakran meglátogatnak
majd bennünket.
Kiss Attila

Évzáró és ballagás Cecén
Szombaton tartották a cecei Illyés Gyula Általános Iskolában az
évzáróval egybekötött ballagási ünnepséget. A búcsúztató versek
és beszédek után az iskola igazgatója átadta a kiváló teljesítményt
nyújtó diákoknak a jutalomkönyveket és a búcsúzó nyolcadikosoknak az útravaló ajándékot.
Öt éve a Cecérõl elszármazott dr. Menyhárt Ferenc minden évben 100.000 Ft ösztöndíjban részesíti azt a tanulót, aki dicséretes
elõmenetelt mutat fel a vallásgyakorlásban, és emellett kiváló ta-

nulmányi eredményt ér el. Az idén Nyikos Bettina vette át az évzárón a Menyhárt-díjat és mellé egy szép Bibliát.
Ebben az évben dr. Menyhárt Ferenc az iskola nevelõtestületének is adományozott 100.000 Ft-ot. Ebbõl egy erdélyi kirándulást
finanszíroznak. Szerdán hajnalban indul a cecei tantestület az erdélyi útra. Megérkezésük után majd beszámolót olvashatnak errõl az újságban.
Hargitai Lajos

Bogárd és Vidéke 2008. június 26.

KÖZÖSSÉG

5

A történelmi osztály
Az elsõ Sárbogárdon érettségizõ osztály tartotta érettségi találkozóját a hétvégén. Történelmi osztály volt az övéké. Amellett, hogy
a háború után létesített középiskola elsõ diákjai õk voltak, a sárbogárdi 1956-os forradalmi eseményeknek is aktív részesei lehettek. Osztályfõnöküket, Németh Rudolfot a forradalom leverése
után Kistarcsára internálták, egyik kedves tanárukat, Radics
Mártát pedig kegyetlenül megkínozta és bebörtönözte a forradalom leverése után hatalomra került kommunista diktatúra. Az
érettségire ezért Rudi bácsi helyett Császár Antal készítette föl az
osztályt.
1958-ban tették le az érettségi vizsgát, s azóta ötévenként még a
világ végérõl is hazajönnek Sárbogárdra. A 38 fõs osztályból 8-an
meghaltak, négy fõ igazoltan volt távol, 26-an viszont megérkeztek a találkozóra.
A tanári kart Francsics Józsefné, Bartha Éva és Szabó István, a
gimnázium nyugalmazott igazgatója képviselte. Strausz Tamás
Mexikóból repült haza, Katz Ica (Ilona Téglás) Kanadából küldte
üdvözletét az osztálynak, és barátnõje, Horváth Magdolna
(Kujbus Sándorné) révén lapunk szerkesztõségének is küldött
ajándékot, egy képes divatmagazinnal együtt, amelyben Õ is látható. Folyamatosan figyelemmel kíséri a sárbogárdi híreket
újságunk és a Bogárdi TV internetes változatán keresztül.
A társaságból már mindenki nyugdíjas. Ez persze nem jelenti azt,
hogy tétlenek is. Mint az elhangzott beszámolókból kitûnt, ki
újabb hivatást talált a nyugdíjazása után, ki unokázik, ki kertészkedik, borászkodik, s vannak még terveik a jövõre vonatkozóan is.
Horváth Vince saját palackozású, dunaalmási borából hozott
mindenkinek egy üveggel, Szemenyei Aladár pedig egri borából
hozott a találkozóra.
A közös ebéd után késõ délutánig maradt együtt a társaság, s idézték fel közösen a hajdani diákélet szép emlékeit.
Hargitai Lajos

Évzáró a gimnáziumban
E

ljött hát az idei tanév vége is, kinek
lassabban, kinek gyorsabban. A nyári
szünet a végzõs középiskolásoknak egy
héttel késõbb tört csak ki, mivel az elmúlt
héten tették le utolsó, szóbeli vizsgáikat.
A sárbogárdi gimnáziumban június 21-én,
szombaton zárták le hivatalosan a 2007/
2008-as tanévet. Egy csokor 10. c osztályos
lány, Barabás Irén tanítványai teremtettek
könnyed hangulatot egy irodalmi összeállítással, majd Boda János igazgató értékelte az érettségi valamint az elmúlt év eredményeit. Elégedettséggel nyugtázta, hogy
mind a 70 maturáló diák sikeresen vette az
utolsó középiskolai akadályt. A jeles és kitûnõ teljesítményt nyújtó érettségizõket
külön, név szerint is kiemelte.
A Szent Ouen és Csillag Lovagrend pályázatának köszönhetõen több idegen nyelvet
tanuló diák is jelentõs pénzbeli támogatás-

ban részesült, melyet további nyelvtanulásukhoz használhatnak fel. Az errõl szóló
dokumentumokat ugyancsak az évzáró
ünnepségen adta át az érintetteknek az iskola vezetõje.
Majd a könyvjutalmak kiosztása következett.
Az iskola legrangosabb kitüntetését, a Petõfi-emlékplakettet idén két diák nyerte
el: Kása Nikolett 12. b és Kadlecsik Angéla
12. c osztályos tanulók, négy- illetve nyolcéves eredményes tanulmányi munkájukért.
A pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt kellemes, tartalmas szünidõt kívánunk!
Hargitai Kiss Virág
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HÍREK, ESEMÉNYEK

KÉK
HÍREK
BALESETI
KRÓNIKA
Áttörte a sorompót
Június 16-án egy pótkocsis teherautó a vasúti fényjelzõ piros jelzése és a sorompó leeresztett állapota ellenére megállás nélkül
hajtott át a Cece belterületén lévõ vasúti
átjárón. Letörte a sorompó csapórúdját,
majd tovább haladt. Balszerencséjére a
rendõrjárõrök éppen a közelben tartózkodtak, és az eseményt látva a teherautót
igazoltatásra megállították.
A teherautó vezetõje ellen gondatlanságból elkövetett rongálás és vasúti biztonság
elleni bûncselekmény gyanújával indítottak eljárást.

Kerékpárosokat ütöttek el
Ugyanezen a napon koccanásos baleset sérültje lett a sárbogárdi sorompónál egy kerékpáros. A sorompó elõtt várakozó kerékpárosnak hátulról nekiütközött egy
mikrobusz. A kerékpáros 8 napon belül
gyógyuló sérüléseket szenvedett. A mikrobusz vezetõje ellen a rendõrség eljárást
indított.
Június 20-án, 9.15-kor Sárkeresztúr belterületén, a 63-as számú fõúton egy bolt elõl
kiinduló kerékpáros nem adott elsõbbséget egy neki jobbról érkezõ Opel Vectrának, aminek következtében az Opel jobb
elsõ sarokpontjával elütötte az úttesten átlósan átkerékpározó férfit. A kerékpáros
jobb válla eltörött.

Ittas kerékpárosokat
igazoltattak
Káloz belterületén június 17-én ittas kerékpárost igazoltatott a rendõrjárõr. 0,8
ezrelék alatti alkoholszintet mért a spira-

teszt szonda, ezért csak szabálysértési eljárást indítottak a kerékpáros ellen.
Nagyhörcsöknél június 21-én igazoltattak
egy kerékpárost, aki hasonló módon ittasnak bizonyult.
Sárbogárdon két ittas kerékpárost igazoltattak június 22-én. Mindkettõnél 0,8 ezrelék alatti alkoholszintet mutattak ki. Ellenük szabálysértési eljárás indult.

Figyelem!
A kerékpárral el lehet menni a kocsmába,
de ha valaki ivott, a kétkerekût visszafelé
már csak tolni szabad a járdán, vagy annak
híján az út szélén. A kerékpár bizonytalan
járásnál támasztéknak is hasznos. Ebben
az esetben nincs büntetés.

BÛNÜGYI HÍREK
Magát húzta csõbe
Szabadegyháza külterületén az erdõbõl
egy személy csõhengert és huzalt próbált
elvinni június 16-án. Tettében a vadászok
akadályozták meg, akik a tettest elkapták,
és az esetet jelentették a rendõrségnek.

Tetten ért hívatlan mázolók
A sárbogárdi MÁV-állomáson fiatalok éjszaka vasúti kocsikat próbáltak festékfújóval befesteni. Tettükben megakadályozták
õket. Ellenük rongálás miatt indult eljárás.
Ugyanezen a napon Alapról érkezett bejelentés a rendõrkapitányságra, hogy egy
személytõl ismeretlen tettes eltulajdonította a bankkártyáját. A rajta lévõ összeget
a PIN-kód ismeretében leemelték. (Vélhetõen családtag lehetett a személy.) Az
ügyben nyomozás folyik.
Ugyanezen a napon Sárbogárdon egy
mountain bike-ot tulajdonítottak el. Se a
kerékpár, se a tettes nincs meg egyelõre.

Csalárd kábeltévé-szerelõk
Egy házhoz két személy csengetett be azzal
az ürüggyel, hogy a kábeltelevíziót jöttek
megszerelni. A ház tulajdonosa gyanútlanul beengedte õket. Míg az egyik személy
elvonta a háztulajdonos figyelmét, a másik

kutatást végzett a lakásban, és onnan jelentõs értékeket tulajdonított el.

Betörések sorozatban
Sárkeresztúron ajtóbefeszítés és lakatlefeszítés módszerével hatoltak be egy házba,
ahonnan mûszaki cikkeket tulajdonítottak
el.
Ugyanitt egy másik háznál szintén ajtóbefeszítés módszerével hatoltak be, és onnan
is mûszaki cikkeket tulajdonítottak el.
A sárbogárdi önkormányzat raktárába is
betörtek június 18-án, onnan különbözõ
berendezési tárgyakat tulajdonítottak el
ismeretlen tettesek.

Gáz kellett
a szalonnasütéshez?
Sárkeresztúron egy lezáratlan melléképületbe hatoltak bel ismeretlen elkövetõk.
Onnan gázpalackot és szalonnát vittek el.
Sárosdon az orvosi rendelõ elõl vittek el
egy kerékpárt.
Mezõszilason a Lajos-hegyi dûlõben törtek fel több présházat. Mivel értéket nem
találtak, nem vittek el semmit.
Sárkeresztúron szintén présházba törtek
be, onnan kisebb értékeket vittek el.
Igaron a boltba törtek be június 22-én, onnan készpénzt és cigarettát vittek el nagy
mennyiségben.
Kálozon egy tanyáról akartak a tolvajok
vasat elvinni. A rendõröket idõben értesítették a környéken tartózkodó polgárok,
így sikerült a tolvajokat tetten érni.

Véletlenül fejre esett
Igaron június 21-én focizás közben szóváltásba keveredett két férfi. Az egyik egy kerékpáron átesve egy betonakna tetejére
fejjel esett, és koponyatörést szenvedett.

Kicsi verte a nagyot
Kálozon egy szóváltást követõen gyermekkorú és fiatalkorú személyek verekedtek
össze. Mindegyik 8 napon belül gyógyuló
sérülést szenvedett.
Összeállította: Hargitai Lajos

Íjászverseny

Kispályás labdarúgás

A sárbogárdi Sárréti Íjász Club tisztelettel meghívja
Sárbogárd és vonzáskörzete lakosságát

A LSC Sárbogárd vezetõsége

június 28-ai országos íjászversenyére.
A verseny helyszíne: Sárbogárd város sportpályája.
A 2x70 m-es rangsorolót
a csapatok kieséses versenye követi. Kezdés: 10 óra.
Sárréti Íjász Club

június 28-án, 9 órától
labdarúgótornát szervez,
melyen a 35. életévüket betöltött játékosok vehetnek részt. Július 5-én szintén tornát szervez, melyen mindenki indulhat.
Nevezni: Szakács István és Tóth Zoltán sporttársaknál az alábbi telefonszámokon lehet: 06 (30) 902 8023, 06 (30) 823 1229.
Vezetõség

Bogárd és Vidéke 2008. június 26.
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HÉTPRÓBÁS Mi a napszúrás?
TÁBOR
Csókakõ

Könnyebben kapnak-e
a sötét hajúak napszúrást?
Hatékony-e ellene a fekete sapka is,
vagy csak a fehér?

Táboraink célja, hogy a gyerekeket megismertessük az õsi
magyar kultúrával, szellemiséggel. Tárgyi emlékeken,
sporton, harcmûvészeten, csillagászaton, kézmûves
-foglalkozásokon keresztül megismerhetnek egy olyan világot, amiben elkészíthetnek õsi tárgyakat (íjat, harci botot,
bõrtárgyakat stb.). Megismerkedhetnek legendáinkkal,
mítoszainkkal, zenei hagyományainkkal. Találkozhatnak
az említett témakörök remek mestereivel s átélhetik e csodálatos világ felemelõ s maradandó hangulatát. A táborba
várjuk azokat a 10-15 éves fiúkat és lányokat, akik szeretnének betekinteni e varázslatos világba.
1. próba: barangolás, erdõjárás, természetismeret
2. próba: saját íj és nyílvesszõ készítése
3. próba: õsi magyar harcmûvészeti formák gyakorlása
4. próba: cserkelés
5. próba: kincsvadászat
6. próba: tánctanulás és õsi magyar gyermekjátékok
7. próba: kézmûvesremekek bemutatása
A táborban délelõttönként íjászat, rövid erdei túrák és
kézmûvesprogramok várják a táborozó gyerekeket. Ebéd után
napi próbatétellel bizonyíthatják rátermettségüket, majd esténként érdekes elõadások zárják a napot.

Turnusok:
június 29—július 5.; július 6—12.; július 13—19.; július
20—26.; július 27—augusztus 2.; augusztus 11—17.; augusztus
18—24.; augusztus 25—31.

A tábor elõadói:
Joháczy József, a Baranta Szövetség elnöke, az õsi magyar
harcmûvészet tudója
Wiczing Szilvia azték táncos, az azték spiritualitás gyakorlója
Nyers Csaba, az õsi magyar ételkultúra, gyógynövények és fûszernövények ismerõje
Baráth Gabriella festõ és szobrászmûvész, az õsi magyar hitvilág és szimbolika tudója
Vitéz Dobszai Zsolt: történelmi visszatekintés különbözõ
korokba
Balogh Sándor: jurta- és dobkészítés
Pucskó Zsolt néptánctanár, tudó ember
Kobza Vajk világhírû koboz- és oudmûvész
Kecskés András zenemûvész, tanár
Tabulatúra régizene-együttes
Vojnics Pál, a Hun Szövetség elnöke
A tábor turnusonként 15 fõt fogad.
A tábor költsége 40.000 Ft/fõ/turnus.
Jelentkezés és bõvebb információ:
Malom Bendegúz: 20/981-1281 és
Gárdonyi Bernadett: 30/270-6498
Email: hetprobas@gmail.com

Napszúrás esetén a magas hõmérséklet és a sugárzás mint fizikai
ingerek hatására az agyhártyák úgynevezett steril gyulladása alakul ki. Steril gyulladásnak nevezzük azokat az állapotokat, melyekben kórokozó (baktérium, vírus stb.) jelenléte nélkül, fizikai
(pl. ütés, nyomás, sugárzás, hõ), vagy kémiai hatások (pl. savas, lúgos anyagok, allergia) következtében alakulnak ki a gyulladás
tünetei.
Az agyhártyák gyulladása – ami szerencsére a napszúrásos esetek
többségében enyhe fokú – duzzadással, vizenyõvel jár. A duzzadt
agyhártyák nyomják az agy különbözõ területeit, aminek következtében kialakulnak a jellegzetes tünetek: szédülés, fejfájás,
hányinger, hányás, súlyosabb esetben ájulás.
Mivel a napszúrás gyakran fokozott izzadással jár együtt, mindenképpen gondolni kell a folyadék- és sóvesztés lehetõségére is;
ezek szintén a fenti tünetekhez valamint gyengeségérzethez vezetnek, és kezeletlenül veszélyesek lehetnek.
Épp ezért fontos, hogy a napszúrásos beteg sok folyadékot igyon,
elsötétített szobában feküdjön, és hideg vizes borogatást tegyen a
homlokára – a folyadékháztartás rendezése illetve a gyulladás
mérséklése érdekében. Ha néhány napon belül nem javul az
állapota, orvoshoz kell fordulni.

Fekete, fehér, igen, nem
Tény, hogy minden sötét színû anyag – így a haj is – jobban elnyeli
és magába gyûjti a napsugarakat, mint a világosabbak. Általában
(és természetesen rengeteg a kivétel) azonban a sötét hajúaknak
valamivel ellenállóbb, jobban pigmentált bõre van, így nagyjából
kiegyenlített a különbözõ hajszínûek napszúrási kockázata.
Sokkal jelentõsebb tényezõ a haj mennyisége, ugyanis az védi a fej
bõrét a felmelegedéstõl. A nagyon rövidre, „tüsire” vágott haj kevésbé véd, mint a sûrûbb, így például a kisfiúknál általában jobban
kell ügyelni a védekezésre, mint a kislányoknál. Gyerekek esetében egyébként is jóval nagyobb a napszúrás kialakulásának esélye, mivel az õ bõrük kevésbé ellenálló, mint a felnõtteké.
Sapka esetében mindenképp a világos színek ajánlottak, mivel a
sötétebbek nagyon felmelegednek a napon. Bár kevésbé, de azok
is védenek a napszúrás ellen, egy világos fejfedõ viselése mégis
sokkal kellemesebb élmény a kánikulában.
(Forrás: www.geographic.hu)
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon
Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83. Tel.: 06
(25) 460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent,
olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet.
Hova forduljunk...?

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

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

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

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet:
06(25)433-444, 06(80)205 020
Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

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

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

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

Ha „süket” a telefon...!
A 06(80)820-143-as, ingyenes telefonon lehet
a hibát bejelenteni. Minden más kérdésben forduljanak a tudakozóhoz a 198-as számon.

Gyermekorvosi körzetek

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

I. Dr. Rácz Zoltán

A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es telefonszámon hívhatók.

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

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

Orvosi ügyelet:
(Havonta közöljük)

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

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

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

Tömegközlekedés
menetrendi információk:

Ha kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet
fedezünk fel,
Sárközy Károly gyepmester hívható a
06(30)8542-431-es telefonszámon.

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

Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres településeken
a Sárrétvíz KHT 06(25)460-187 telefonja hívható
éjjel-nappal.
Körzetünk minden más településén a Fejérvíz Rt.
üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15 óráig) a
06(25)460-187, 06(25)508-190,
06(25)508-191-es telefonon, éjjel, ügyeleti idõben a 06(25)460-101, 06(30)9575-277,
06(30)9970-520, 06(30)6702-117-es telefonokon.

Ha nem ég a gáz...!

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

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

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

IV. Dr. Jarabin János
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.
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Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a
06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait: 06(22)
514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõ:
Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

távolsági busz: Alba Volán:
06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ:
06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok:
Bakos László, 06(20)2501-609.
Heti 2002 Kft.
2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
06(22)311-120, 06(22)512-150. Sárbogárdon
polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben
a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: Juhász
János a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

KOSSUTH ZSUZSA RENDELÕINTÉZET, SÁRBOGÁRD, ADY E. ÚT 79-83.
SZAKRENDELÉSEK - TEL.: 06 (25) 460 163, 460 164.
Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: bizonytalan ideig a rendelés szünetel.
Gégészet: minden kedden és pénteken, 9-12-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A betegellátás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órájában új
beteget nem fogadnak.

Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig. Augusztus 4-31-ig a rendelés szünetel.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig. Július 14-29-ig a rendelés szünetel.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig. Augusztus 11-19-ig a rendelés
szünetel.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés és tüdõszûrés: hétfõn, kedden, pénteken
8-14-ig, csütörtökön 12-18-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig. Június 23-tól
július 2-áig a rendelés szünetel. A tüdõszûrés folyamatos, csak lelet nem
készül.
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉG KÖZPONTI
ÜGYELET:
ABA, KÁLOZ, SÁRKERESZTÚR,
SÁRSZENTÁGOTA
Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) 593 010.
Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET:
SÁRBOGÁRD, HANTOS, NAGYLÓK
Sárbogárd, Ady E. út 79-83., telefon: 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel
7.30-ig, szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI
ÜGYELET:
ALAP, ALSÓSZENTIVÁN,
CECE,
SÁREGRES, VAJTA
Cece, Jókai u. 11.,
telefon: 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet
2008. július hó
A belföldi szállítást is végzik.
I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap,
Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres
július 5-6.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30., 06-20-3557-213;
július 12-13.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd, Ady E. út 50.,
06-20-4719-054;
július 19-20.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62.,
06-30-9398-629;
július 26-27.: dr. Pál István, Sárbogárd, Ady E. út 226., 06-20-5301-582.

II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
július 5-6.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-9749-065;
július 12-13.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404;
július 19-20.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a.,
06-30-6393-977;
július 26-27.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404.
A hatósági állatorvosi ügyelet a 06-30-9563-168-as számú telefonon érhetõ el.
(I–II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas, Dég, Lajoskomárom, Mezõkomárom, Szabadhídvég, Pélpuszta).
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Móré Attila, a kamara elnöke
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A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
(Sárbogárd, József Attila u 14.)

RUHAADOMÁNY-OSZTÁST
szervez

2008. június 27-én (pénteken), 9—11 óráig.
(Kérjük, hogy reklámszatyrokat hozzanak magukkal!)

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

ÁLLATORVOSI RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.
DR. BÖGYÖS GÁBOR, tel.: 06 (30) 6257-807,
DR. SZÉNÁSI KÁROLY, tel.: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
Cece Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

MÛVELÕDÉSSZERVEZÕ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû közalkalmazotti jogviszony.
A munkavégzés helye: 7013 Cece, Szabadság tér 18.
A munkakörbe tartozó feladatok:
Közösségszervezõi feladatok ellátása, információ-szolgáltatás, a mûvelõdési ház munkájának koordinálása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek: fõiskolai szintû mûvelõdésszervezõ (népmûvelõ, közmûvelõdési elõadó) szakképzettség, vagy tanítói oklevéllel szerzett közmûvelõdési, népmûvelõi szakkollégiumi képesítés, vagy nem szakirányú fõiskolai végzettség és a szakképzésben szerzett felsõfokú közmûvelõdési
szakember, vagy felsõfokú kulturális menedzser szakképesítés, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.
A pályázathoz csatolni szükséges: a végzettséget igazoló iratokat, erkölcsi bizonyítványt, szakmai önéletrajzot, a pályázó szakmai elképzeléseit a
cecei közmûvelõdési események kapcsán, hozzájárulás a pályázat harmadik személlyel történõ közléséhez.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent Cece helyi társadalmának ismerete.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban
2008. július 22. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. július 15.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a cecei
polgármesteri hivatal címére történõ megküldésével, vagy személyesen
(7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: mûvelõdésszervezõ.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 22.
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Osztálytalálkozó Alapon
Az alapi általános iskola negyvenöt évvel
ezelõtt, 1963-ban végzett két nyolcadikos
osztályának volt tanulói rendeztek osztálytalálkozót az óvodánál.
A két osztály tanulóinak közel a fele (mintegy 20-an) jött el a találkozóra. Sajnos 10en már meghaltak. Hozzátartozóikkal és
tanáraikkal együtt összesen 41-en voltak.
A találkozót két osztálytárs: Kiss Imréné
Kaszás Anikó és Szlobodáné Strausz Teréz
szervezték. Az óvoda konyháján készült a
közös vacsora.
Az érkezõ osztálytársak nagy örömmel üdvözölték egymást. Eljött volt igazgatójuk,
Kovács Ernõ és felesége, Kemény Istvánné
is. Herr Ferenc már nem tudott jelen lenni,

õt felesége helyettesítette, aki beszámolt Feri bácsi életérõl, és a
nemrég kapott kitüntetésérõl. Egy rögtönzött kiállításon mutatta
be a nagyszerû tanárember tevékeny életének dokumentumait.
A közös fénykép elkészítése után minden osztálytárs beszámolt
arról, hová vetette a sors, számot adtak az életben elért sikerekrõl, gyerekekrõl, unokákról, és persze az élet megpróbáltatásairól is. Az elhangzott beszámolók után meggyújtották a 45 éves évszámmal dekorált nagy tortán a gyertyákat, amelyeket a tortafáklya elégése után együtt fújtak el.
Ígéretet tettek, hogy öt év múlva, az ötvenéves találkozón is mind
itt lesznek.
A közös vacsora után még sokáig beszélgettek.
Hargitai Lajos

Vak Bottyán Általános és
Szakképzõ Iskola,
Gimnázium
7081 Simontornya, Hunyadi út 15.
OM azonosító: 036 371
Igazgató: Vámi István – Telefon: 74/486-591
Gimnázium – T. Unghy Ilona – Telefon: 74/486-312
Szakiskola – Pordány Ilona – Telefon: 74/486-139
E-mail: vabosim@freemail.hu

GIMNÁZIUM
01 6 évf. + angol nyelvi elõkészítõ évf. a 9. évfolyamon
02 6 évf. + német nyelvi elõkészítõ évf. a 9. évfolyamon
03 a 9. évfolyamon angol nyelvi elõkészítõ évf. + 4 évf.
04 a 9. évfolyamon német nyelvi elõkészítõ évf. + 4 évf.
Tanulható tantárgyak emelt szinten: angol – német – informatika. 9. (0) évfolyami nyelvi elõkészítõ osztály.

Bekapcsolódási lehetõség az általános iskola 8. osztálya után.
Intenzív gimnázium 10-11-12. évfolyam
A szakiskola 10. osztálya ill. szakmunkásvizsga utáni nappali tanrendû gimnáziumi képzés

Esti gimnázium 10-11-12. évfolyam
Kedd-szerda-csütörtök délutáni képzés (14.15-18.40 óra között), negyedévenként vizsga

SZAKISKOLA
05 9-10. osztály mûszaki szakterület, könnyûipari szakmacsoport
06 9-10. osztály agrár szakterület, mezõgazdasági szakmacsoport
Szakképzõ évfolyamok 11-12-13. osztály (Jelentkezni lehet 10. osztály
után)

Nõiruha-készítõ szakma (11-13. osztály)
A gyakorlati oktatás korszerû gépekkel berendezett tanmûhelyben folyik. Tanulóink alkalmassá válhatnak arra, hogy önmaguk és mások számára bármilyen ruhadarabot el tudjanak készíteni.

Dísznövény- és zöldségtermesztõ szakma (11-12. osztály)
A tankertészet mûhellyel, korszerû termesztõ-berendezésekkel, gépekkel,
taneszközökkel felszerelt. A képzés arra irányul, hogy a jelenlegi gazdasági
helyzetben önmagát megtalálni tudó, szakmai ismeretekkel rendelkezõ fiatalokat képezzünk, akik akár egyéni vállalkozóként, vagy családi gazdaságokban dolgozóként megállják helyüket.

Lótenyésztõ szakma (11-12. osztály)
A diákok megismerkedhetnek a lótenyésztés kialakulásával, a lótenyésztés
és lótartás eszközeivel, gépeivel, a ló ápolásával, tenyésztési eljárásokkal.
Megtanulhatnak lovagolni, fogatot hajtani. A képzés célja, hogy önállóan el
tudják végezni a lovak szakszerû ápolását, gondozását, istállómunkáit, takarmányozását, szaporítását, felnevelését.

Beiratkozás a nyári szünetben
szerdánként 9-12 óra között.
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Légió kupa
A Légió 2000 Security kispályás focikupát
rendezett hétvégén a Sárbogárd SE pályáján. A rendezvényen kb. 150-200 fõ vett
részt a nézõkkel együtt. Több csapat érkezett más településekrõl is, így Paksról,
Vajtáról, Cecérõl és persze Sárbogárdról.
A kilenc résztvevõ csapat körmérkõzéseken mérte össze erejét.
Eredmények:
1. Toledo, 2. Gali Team, 3. Paks, 4. Siker
FC, 5. Magnum, 6. Légió 2000, 7. Sárbogárd, 8. Gréta Bútor, 9. Vajta.
A legjobb kapus: Boros Zoltán (Paks), a
legjobb mezõnyjátékos: Szabó K. János
(Toledo), gólkirály: Kovács Krisztián (Siker FC).
A szervezõk köszönik a csapatok részvételét, és a jövõben is számítanak rájuk hasonló alkalmakkor.
A szervezõk nevében:
Németh Attila

Újabb szilasi elismerések és sikerek
A Szilas KC 1994/95-ben született játékosaiból álló csapatát és edzõjét újabb elismerés érte, hisz 6 játékost beválogattak a
Fejér, Veszprém és Vas megyékbõl álló
közép-dunántúli régió válogatottjába, s a
válogatottat Zámbó Tibor irányította a régióválogatottak tornáján Balatonbogláron. Zámbó Tibor munkáját a FEHÉRÉP
Alcoa FKC utánpótlásedzõje, Rezsnyák
Csaba segítette, aki elutazásáig a strandkézilabdás résznél vezethette a csapatot.
Sajnos, csak egy közös edzésen vettek részt
a lányok, így a legegyszerûbb játékot kérte
Zámbó edzõ, de ez nem mindig valósult
meg az eltérõ képzettség és játékstílus miatt, s a legnagyobb értékeinket — a széleket — nem nagyon tudták játékba hozni.
Eredmények:
Az elsõ mérkõzés mindig döcögõsre sikerül.
Közép-Dunántúl—Dél-Dunántúl 13:11
Gól: Pataki (1), Schneider (1), Sinka (5/5),
Raffael (1), Csendes (2), Újhelyi (3).
Az elszórt labdáink ellenére — kapusaink jó
teljesítményének köszönhetõen — biztosan
uraltuk a mérkõzést.
Közép-Dunántúl—Kelet-Magyarország
15:11
Gól: Pataki (1), Deres (2), Sinka (5/4),
Csendes (5), Újhelyi (1), Somogyi (1).
A gyengébb játékerõt képviselõ csapat ellen
mindenki hosszabb játéklehetõséget — Csendes pihenõt — kapott.
Közép-Dunántúl—Közép-Magyarország
29:16
Gól: Pataki (3), Deres (1), Schneider (8),
Sinka (3), Raffael (2), Pintér (2), Újhelyi
(3), Somogyi (3), Káldi (2), Minárik (3).

A csapat tagjai: álló sor balról — Pataki Györgyi (Ikervár), Káldi Blanka (Szilas KC), Schneider
Éva (Szilas KC), Lauber Anna (FEHÉRÉP Alcoa KFC), Minarik Regina (FEHÉRÉP Alcoa
KFC), Csendes Szabina (Szilas KC); ülõ sor balról — Pintér Aletta (FEHÉRÉP Alcoa KFC),
Sinka Jennifer (DVSI), Raffael Aranka (Szilas KC), Szemerei Zsófia (FEHÉRÉP Alcoa KFC),
Nagy Éva (Szilas KC), Deres Nóra (FEHÉRÉP Alcoa KFC), Somogyi Nóra (Szilas KC), Újhelyi
Vivien (DVSI).

Elõdöntõ:

A 3. helyért

A nagyon jó erõket felvonultató ellenféllel
szemben — taktikai és emberi fegyelmezetlenség és a sok kihagyott helyzet miatt — szenvedtünk több mint bosszantó, 1 gólos vereséget.

Nehezebb kezdés után hozta a csapat a kötelezõt.

Közép-Dunántúl—Dél-Magyarország
17:18

A csapat a strandkézilabda-tornán is az
igen elõkelõ harmadik helyezést érte el.
Gratulálunk!

Gól: Deres (1), Schneider (1), Sinka (4),
Csendes (6), Újhelyi (1), Káldi (4).

Közép-Dunántúl—Dél-Dunántúl 21:13
Gól: Pataki (5), Schneider (4), Sinka (6/2),
Csendes (5), Pintér (1).

NLÁI
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HITÉLET

A Biblia királyi
palotája

A Biblia
kritikusai

Az arab Salim Domed
a Bibliában Isten királyi
palotáját ismerte fel:
Mózes öt könyve = a fundamentum
Történeti könyvek = õsök könyvtára
Zsoltárok könyve = zeneterem
Példabeszédek = intézõiroda
Prédikátorok = kápolna
Énekek éneke = kerti teaház
Próféták = csillagvizsgáló
Evangéliumok = fogadóterem
Cselekedetek könyve = helyiség,
ahol a király parancsait kiosztják
Apostoli levelek = levelezõk szobája
Jelenések könyve = trónterem

Egy turista hanyagul körülnézett egy firenzei képtárban, majd felkiáltott:
– Ezek az önök remekmûvei? Nem sok érdekeset látok bennük.
– Uram – mondta az õr –, nem a képek vannak itt kipróbálás alatt, hanem a látogatók.
Így van ez a Bibliával is. Bár sokan kritizálják, mégsem az Írás van kipróbálás alatt,
hanem az olvasók. Egyszer eljön az ítélet
napja azokra, akik visszautasítják a bizonyságtételét.
Jézus mondta: „Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélõ
bírája: az az Ige, amelyet szóltam, az ítéli el õt
az utolsó napon.” (Jn 12,48)

2008. június 26. Bogárd és Vidéke

Ha a Biblia
lenne
a mobilom…
Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk,
mint ahogy a mobilunkat?
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte,
ha otthon felejtettük?
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint
az sms-ekre?
Mi lenne, ha ajándékként adnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsõként
ezt vennénk elõ?
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, mint ami
nélkül nem tudunk élni a mai, modern világban?
A Biblia olyan, mint a mobilunk.
Összeköt Istennel.
Kommunikálni tudunk Istennel, aki Igéjében válaszol.
Miért jobb a Biblia, mint a mobil?
Mert soha nem kell a térerõ miatt aggódnunk. Jézus Krisztus, az Õ kereszthalálával megteremtette a 100 %-os lefedettséget az egész Földön. Kiontott vérével aláírta azt a szerzõdést, mely örökre szól.
Kifizette minden tartozásunkat. Számlánkat vállalja.
Jézus Krisztus mindig, mindenkinek, ingyenesen hívható…

Éljen az „ifjú pár”!
Szombaton délelõtt meghatóan szép esemény, gyémántlakodalom színhelye volt a
sárbogárdi Szent László katolikus templom.
Hatvan évvel ezelõtt, 1948. május 30-án esküdött itt örök hûséget egymásnak Szél József és egy ifjú leányzó, Vidéki Ilona. Ezt a

60 évvel ezelõtti hûségesküt erõsítették
meg most az oltár elõtt, a templom plébánosa, Mészáros János, valamint a család és
a barátok jelenlétében.
Az „ifjú pár” legalább olyan elfogódottan
állt most is az oltár elé, mint hatvan évvel
ezelõtt, és a menyasszony bizony most is

szaporán használta a zsebkendõjét az elõtoluló könnyei felitatására, mint annak
idején. A tisztes násznép se volt ezzel másképp. A hatvan éven át szeretetben együtt
töltött évtizedek példaként állhatnak az
utánuk következõ nemzedékek elõtt.
Az ünnepélyes hûségeskü után, míg kivonultak a templom elé, rózsaszirmokat hintettek az ifjú pár fejére, majd sorra gratulált nekik mindenki.
Mi is kívánunk sok boldogságot, békességben, egyetértésben együtt töltött szép éveket a jövõben is.
Éljen az ifjú pár!
Hargitai Lajos
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Könyvajánló
Tanka János:
HADIFOGSÁGOM
SZÉKESFEHÉRVÁRTÓL OBOJANIG
címû könyve

kapható Abán, a könyvtárban,
a Kultúr Közösségi Házban.
Ára: 1.000 Ft.
Elérhetõségek: 8127 Aba, Rákóczi út 4/a, 06 (22) 430 005

Pályázati forrásból született
A kerékpározás maga a szabadság: oda mehetünk, ahova akarunk, akkor, amikor akarunk. Egy kellemes kerékpártúra az
õszi napsütésben átmozgatja elgémberedett tagjainkat, megtölti tüdõnket és lelkünket a természet csodálatos illatával.
Jó társasággal biciklizni bármikor, bármilyen idõben kiváló
szórakozás. Egészen más élmény, mintha ugyanazt az utat autóval tennénk meg. A bringást szabadon éri a levegõ, üdébbnek látja a rétet, hívogatóbbnak az erdõt. Megállhat olyan helyeken, ahol autóval csak átrohanna, vagy amelyeket nem is
venne észre, mert eszébe sem jutna lekanyarodni a mellékútra.
Élmény ez a javából! Olyan benyomás, amelyet a legérdekesebb természetfilm sem pótol.
Igaz, kerékpárral lassabban jutunk el úti célunkhoz, és sokszor
el is fáradunk, mire odaérünk. Fáradtságunkat azonban feledtetik a gyönyörû tájak, s micsoda öröm, amikor a dombtetõre
„felküzdve” magunkat „lezúghatunk” a másik oldalon.
Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidõs Egyesület (ARISZ) nemrégiben megjelent kerékpárostérképe Fejér, Komárom és
Veszprém megye tájaira csalogatja a kerekezõket. Ki-ki kedve
és erõnléte szerint válogathat az útvonalak közül, s ha már
mindet végigjárta, kitalálhat újabbakat.
A szép kivitelû földabrosz egyik oldala a közép-dunántúli régió
dombornyomásos térképét tartalmazza mindazon információkkal, amelyek a kerékpáros turizmust elõsegítik. Helyet kaptak rajta a régió fontosabb látnivalói és nevezetességei, a kerékpárkölcsönzõk, valamint a szervizek és a szakboltok. A másik oldalon helyezték el a Velencei-tó és a Vértes-hegység
dombornyomásos térképét, amely a tájegység nevezetességeit
népszerûsíti.
Az igényesen összeállított és szerkesztett térkép a Nemzeti Civil Alapprogramtól és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától nyert támogatásnak köszönhetõen jött létre. A
térkép a KIVÁLÓ MAGYAR KERÉKPÁROSTÉRKÉP 2007 pályázaton III. helyezést ért el. Magánszemélyek, közintézmények,
nonprofit szervezetek, illetve egyesületek 500 forintos nettó
áron (+postaköltség) vásárolhatják meg.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

Szent László-napi évadzáró hangversenyünkre,
melyet a sárbogárdi Szent László király
katolikus templomban tartunk

2008. június 28-án, szombaton,
19 órai kezdettel.
Fellépõ kórusok: abai Violinkulcs énekkar, Schola Catholica
Kamarakórus.
Közremûködnek: Molnárné Bereczk Hedvig (zongora),
Szummer Ádám (trombita), Szénásiné Szabó Mariann (zongora, szóló), Bakonyi István (orgona, ének), Födelevics József
(orgona), Varjú Brigitta (fuvola), Kugler Viktor (trombita).

Meghívó
2008. június 30-ától (hétfõ) július 5-éig
(szombat) tartjuk a szokott módon
NYÁRI GYERMEKHETÜNKET.
A foglalkozásokat minden nap 14 órától tartjuk a sárbogárdi
református templomban és a gyülekezeti teremben (Tompa u.
41.), ahol a bibliai tanítás és imádság mellett sok vidám ének,
játék és kézmûveskedés vár ránk. (A kisbusz fél 2-re megy
Töbörzsökre, az iskolához.)
Szeretettel várunk minden gyermeket az alkalmakra!
A református gyülekezet

A könyvtár nyári nyitva tartása
július 1—4-ig, keddtõl péntekig, 9—18 óráig,
szombaton zárva.

július 8—11-ig, keddtõl péntekig, 9—18 óráig,
szombaton zárva,

július 15—18-ig, keddtõl péntekig, 9—18 óráig,

Megrendelési cím: Alba Regia Ifjúsági és
Szabadidõs Egyesület,
8001 Székesfehérvár, Pf. 196.
Róka Gyula ARISZ-képviselõ

szombaton zárva.

2008. július 21—augusztus 24-ig zárva.
A szabadság utáni elsõ kölcsönzési nap:

augusztus 26. (kedd)
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HOMO INFANTILIS
Nagymama receptjei
Aszpikos sajttorta
Hozzávalók 20 szelethez: 1-1 kisebb piros, sárga és zöld húsú paprika, zöldségzöld, fél csokor kakukkfû, 2x6 db levélzselatin, 400 g
tejszínes krémsajt, 300 g friss kecskesajt, 400 g mozarella, 50 g
hántolt tökmag, só, fehér bors, 4 db mogyoróhagyma, 4 ek fehér
balzsamecet, 4-4 ek tökmag- és olívaolaj.
Elkészítés: A paprikákat apró kockákra vágjuk. A kakukkfüvet,
zöldségzöldet leöblítjük, lerázzuk és lecsipkedjük a levelét. A zselatint
megpuhítjuk, kinyomkodjuk és forró vízben feloldjuk. A krémsajtot és a
kecskesajtot összekeverjük, majd hozzáadjuk a zselatint. A paprika, a
kakukkfû, zöldségzöld és a tökmag egy részét félretesszük díszítésnek,
a többit a sajtkrémbe keverjük, és sóval, borssal ízesítjük. A mozzarellát
lecsepegtetjük és vékony szeletekre vágjuk. Folpackkal kibélelünk egy
négyszögletes formát. A forma alját kirakjuk a mozzarellával. Rásimítjuk a sajtkrém egyharmadát, majd ismét mozzarella következik. A rétegezést kétszer megismételjük. A sajttortát 2-3 órán át a hûtõszekrényben hagyjuk megdermedni, majd kiborítjuk a formából, és lehúzzuk róla
a fóliát. Paprikával, zöldségzölddel megdíszítjük, majd a leírtak alapján
készítünk zselatint, vagy aszpikot, és bevonjuk a sajttortát. Felhasználásig hûtõben tároljuk.

Hideg töltött tojás
Hozzávalók 5 személyre: 5 db fõtt tojás, 120 g vaj,150 g parizer,
vagy sonka, 5 db káposztalevél.
Elkészítés: az 5 db fõtt tojást félbevágjuk, a sárgáját kivesszük és egy
tálba rakjuk. Hozzáadjuk a vajat, megkeverjük. A parizert, vagy sonkát
nagyon apró darabokra vágjuk és azt is hozzáadjuk. Addig keverjük,
amíg össze nem állt, és mindenhol van sonka, vagy parizer. Ezt a
masszát visszatesszük a tojásba, majd káposztalevélben tálaljuk.

Sajttekercs
Hozzávalók 4 személyre: 300 g trappista, 150 g sonka, 2 db fõtt
tojás, 1 db tejszínes sajtkrém, 3 szál újhagyma, piros, sárga és zöld
kaliforniai paprika, összesen 1 db, 1/2 csokor petrezselyem, 1 kk
mustár, só, bors ízlés szerint.
Elkészítés: A tojásokat lereszeljük, a hagymát és a petrezselymet apróra vágjuk és a sajtkrémmel, mustárral együtt kikeverjük egy tálban. A
sonkát és a kaliforniai paprikákat kis kockára vágjuk, összekeverjük a
sajtkrémmel. Ízlés szerint fûszerezzük. A trappistát megolvasztjuk,
majd alufóliára borítjuk, téglalap alakúra formázzuk. A tölteléket rákenjük, feltekerjük, alufóliába csomagoljuk, és hûtõben dermesztjük. Amikor lehûlt, vizes késsel szeleteljük. Nagyon finom és színes roládot kapunk, amit felhasználhatunk sajttálakhoz, hidegtálakhoz, elõételekhez.

Megjelent Hargitai nagymama
szakácskönyve

Ételed az életed címmel.
Kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban,
2.500 Ft-os áron.

A futballsztár kapura tör,
gólhelyzet.
Farkasszemet
néz a kapussal, el akarja mellette lõni a labdát. A lába rúgásra lendül, élesen röppen
a bõrgolyó. Fantasztikus! A
kapus valami hirtelen sugallat, kiskora óta belévert, naponta órákon át kigyakorolt
feltételes reflex következtében elvetõdik, és megkaparintja a labdát. Felzúg a
stadion, több tízezer ember
üvölt fel egyszerre.
Az esetet kábé egymilliárd
ember figyeli szinte tátott
szájjal, felajzott lélekkel. Ha
a labda beröpült volna egy három léccel bekeretezett, úgynevezett kapuba, akkor sokan felugrottak volna a foteljeikbõl, boldogan ölelkeztek volna, egész lelküket olyan mérvû öröm töltötte
volna el, amely az életet rózsaszín ködbe vonta volna számukra.
Elfelejtettek volna családi bajt, betegséget, halált. Optimizmus,
céltudatosság, életszeretet áradt volna el bennük. De így, hogy a
kapus elkapta a labdát, összeszorul az öklük ott a fotelben,
elsötétül számukra az élet.
Futball Európa-bajnokság…
Mélyen világít be ez a jelenség emberfajunk, a homo sapiens sapiens (magyarul értelmes értelmes ember) valóságos értelmességébe. A tudományos elnevezés kitalálói már nem is elégedtek meg
az „értelmes” jelzõ egyszeri használatával, még meg is duplázták,
annyira el voltak telve a fajtájuktól. Azonban józan ésszel vizsgálva múlhatnak-e embersorsok, házasságok, hosszú idõre kiterjedõ
lelkiállapotok azon, hogy az a bizonyos játékszer bejut, vagy nem
jut be egy bizonyos helyre? Úgy látszik, múlhatnak. Lehet, hogy a
„sapiens” minõsítést inkább az „infantilis” szóra (magyarul:
„gyerekes”) kellene kicserélni. Homo infantilis. Nem is hangzik
rosszul!
Valami olyasmit hallottam, hogy a sztárok sztárja egymillió eurót
keres egy héten. Egy segédmunkás, aki egy életen át sódert lapátol, köves talajt csákányoz, betont kever, vasbeton elemeket rakodik, izzad, mint a ló, egész életében nem keres ennyit. Pedig nélküle és hasonló sorsú társai nélkül nem léteznének stadionok és
futballsztárok. Képzeljünk el egy képtelen eseményt! Ha egyszer
ezek a melósok dacosan letennék a lapátot, nem másznának fel a
daru tornyába, megtagadnák a rakodást, fuvarozást, bizony elmaradna a futball-világbajnokság, sõt, az olimpia is. De akkor hol õrjöngenének ugyanezek a melósok, mi töltené el a lelküket? Mi adna alkalmat arra, hogy a tévé elõtt ráüvöltsenek a zajongó gyerekre, locsogó asszonyra, ha épp gólhelyzetet közvetít a készülék?
Mirõl beszélgetnének egymással izgatottan, egymás szavába
vágva a kocsmaasztalnál? Talán a Mûvészetek Palotája fantasztikus Wagner-elõadásairól? Az európai festészet újabb irányzatairól?
Bezárul a kör. A társadalom a saját gyerekessége adóját fizeti ki a
labdazsonglõröknek. Õk aztán naponta órákat edzenek, alig várják a nyári szabadságot, amikor látniuk sem kell a labdát, mert
gyûlölik a futóedzést, adogatást, gimnasztikát, az egész labdarúgást, amelybõl fényesen megélnek. De kaptak egy speciális tehetséget, rámenõsséget, öngyilkos szorgalmat, kiemelkedtek a társaik közül, bekerültek a legjobb csapatokba, az egyesületek õrületes
összegeket fizetnek értük, sokkal többet, mint egy versenylóért.
Így aztán tûrniük kell a fotósokat, az elmebajos rajongást, gyûlöletet, örülhetnek a pénzüknek, csajaiknak.
Bevallom, én szívesen elnézegetem ezeket a meccseket, de nincs
idegem végignézni õket. Úgy érzem, valami fontosabbat elmulasztok közben. Mi fontosabbat? Hát az életet. Az életet, amelynek csupán játékká transzponált ábráját képviseli a futball.
(L. A.)
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A BAGOLY
Jó pár száz esztendõvel ezelõtt, amikor még az emberek nem voltak olyan okosak és minden hájjal
megkentek, mint manapság, furcsa dolog történt
egy városkában. Éjnek idején egyszer egy nagy bagoly – uhubagolynak hívják – betévedt egy környékbeli erdõbõl az egyik polgárnak a csûrjébe. Ott
lepte meg a virradat.
Tudni való, hogy a bagoly éjszakai madár, nem lát
jól a napvilágnál, nem is szeret nappal mutatkozni,
mert olyankor a többi szárnyas rettenetes ricsajjal
ûzõbe szokta venni.
Nos, hát ez a mi uhumadarunk sem merte elhagyni
a csûrt, amelyikben éjjel tanyázott; behúzódott az
egyik sarokba, ott gubbasztott, ott várta, hogy
megint besötétedjék.
Reggel a szolgalegény bement a csûrbe szalmáért.
Meglátta a sarokban a nagy szürke madarat. Megijedt tõle, szaladt hanyatt-homlok a gazdájához, és
jelentette neki, hogy a csûrben egy szörnyeteg kuporog, amilyet õ még életében sosem látott, forgatta a szemét, és olyan félelmetes a formája, hogy
aki a közelébe merészkedik, azt bizonyára minden
teketória nélkül bekapja.
– Ismerlek, jómadár! – mondta a gazda. – Egy rigót
még valahogyan megkergetsz, de ha már egy döglött kakas hever az utadban, elõbb hazaszaladsz a
botodért, és csak úgy mersz a közelébe kerülni! No,
majd én megnézem azt a szörnyeteget – tette hozzá.
Nagy bátran lement a csûrbe és körülnézett. Hanem amikor a tulajdon szemével is megpillantotta a
riasztó jószágot, nem kisebb ijedelem fogta el, mint
az imént a szolgalegényt. Egyetlen hatalmas ugrással kint termett a csûrbõl, rohant a szomszédjához,
lélekszakadva esett be az ajtaján, alig bírta kinyögni, mi baja.
– Egy veszedelmes vadállat ütött tanyát nálam...
Sohasem láttam még hozzá hasonlót... Ha kitör a
csûrbõl, az egész város szörnyû veszedelembe
jut... Gyertek, segítsetek...
Föllármázták a környéket, zenebona támadt az utcákban, a polgárok nyársat, vasvillát, kaszát, fejszét ragadtak, és elszántan a csûr felé tódultak.
Csakhamar megérkezett a tanács is, élén a polgármesterrel. A piactéren csatarendbe álltak, aztán
megindultak a csûr ellen. Óvatos hadmozdulatokkal annak rendje és módja szerint körülvették, mint
egy ellenséges várat.
Akkor elõállt egy eltökélt dalia, elõreszegezte a
nyársrudat, és halált megvetõ bátorsággal behatolt
a csûrbe.
Egy pillanatig néma csend volt, majd irtózatos ordítás harsant: a dalia rohant ki a csûrbõl, elhajította a
nyársat, és halotthalaványan rogyott megrökönyödött társai karjába. Egy szó nem sok, annyit sem
bírt kinyögni.
– Eh, nyúlszívû! – mondta egy még nála is vakmerõbb pocakos hõs, és vasvillát szegezve, teljes terjedelmében benyomult az ellenség hadiszállására.
Fél perc múlva iszkolt õ is kifelé, mint akit kergetnek. Még hátra is tekingetett, nem üldözik-e. Leroskadt a téren a kút mellett a kõpadra, tenyerébe
ejtette a fejét, úgy rebegte:
– Nem, ez aztán igazán nem tréfa!
Még egy vállalkozó akadt, de az se járt különben;
nagy garral elindult, aztán szégyenszemre megfutamodott.
Már-már úgy látszott, hogy nem a polgárok ûzik ki a
szörnyeteget a csûrbõl, hanem a szörnyeteg õket a
városukból. Végül azonban jelentkezett egy nagy,
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behemót ember, aki sokat forgott mindenféle hadakban, és híres volt vitézi tetteirõl.
– Mit gondoltok, elég, ha csak megbámuljátok az
ellenséget? Komoly munka ez, nem gyerekjáték!
De látom, mindnyájan anyámasszony katonái
vagytok; mind féltek, hogy beletörik a fogatok ebbe
a kemény dióba!
– Jó, jó – mondták neki a polgártársai –, elismerjük, hogy te vagy a legnagyobb vitéz a városban;
segíts hát rajtunk!
– Hozzátok ide a fegyverzetemet! – rendelkezett a
nagy hõs.
Páncélt öltött, kardot kötött, dárdát fogott. A többiek áhítattal figyelték készülõdését, magasztalták a
bátorságát, aggódtak az életéért. Aztán önkéntes
jelentkezõk odakúsztak a csûrhöz, és elszántan kitárták a kapuját.
Elképedt, megdöbbent moraj hangzott: ott ült a bagoly a szemük elõtt a csûr közepén, a magasban;
elunta magát a sarokban, és rátelepedett az egyik
keresztgerendára, onnét hunyorgott vaksin lefelé.
– Hamar ide a létrát! – adta ki a parancsot a hõs férfiú.
Hoztak is nyomban egy éktelenül hosszú lajtorját.
Azt a vitéz nekitámasztotta a gerendának, és elkezdett fokról fokra fölfelé mászni.
Odakint egyszeriben elragadta a nézõket a lelkesedés. Éljeneztek, hurráztak, biztatták a páncélos vitézt, viselkedjék igazi hõshöz illõen, mutassa meg,
hogy helyén a szíve, mentse meg a város becsületét.
A baglyot egészen megvadította a lenti sokadalom
meg a nagy zsivajgás. Látta, hogy valamiféle ismeretlen óriás közeledik felé a levegõben, de zavarában nem tudta, merre meneküljön. Ijedtében kimeresztette a szemét, fölborzolta a tollát, csattogtatta
a csõrét, és rekedten rikoltozni kezdett:
– Szúrd le! Szúrd le! – kiáltozta lent a tömeg.
– Bezzeg nem ordítoznátok így, ha ti volnátok a helyemben! – szólt vissza bosszúsan a hõs.
Már nem volt messze a bagolytól. Megtorpant, topogott, izgett-mozgott a páncéljában, de mert
mégsem akart szégyenben maradni annyi ember
szeme láttára, összeszedte magát, és még egy fokkal feljebb hágott.
A bagoly még nála is jobban félt. Még jobban kimeresztette a szemét, és kétségbeesésében még rémültebben elrikkantotta magát: – Uhu!
Ez már a mi bajnokunknak is sok volt! Tetõtõl talpig
reszketni kezdett, nem volt se holt, se élõ, azt sem
tudta, hogyan jutott le a létráról.
Ha már õ is így járt, hogy is akadt volna ezután vállalkozó, aki az életét kockáztatni merte volna!
– Ez a szörnyeteg éppen csak ráfújt a város legerõsebb emberére, máris semmivé tette! – mondták.
Tanakodni kezdtek, hogyan mentsék meg a várost
a végveszedelemtõl. Sokáig tanácskoztak, mert
úgy látszott, nincs mentség, el kell készülniök a
pusztulásra. Akkor azonban a polgármesternek
mentõ ötlete támadt.
– Én azt javaslom, fizessük meg a város pénztárából a gazdának a csûre árát gabonástul, szalmástul,
szénástul, nehogy károsodás érje, aztán gyújtsuk
föl ezt az átkozott épületet; ha porig ég, a szörnyeteg is megég benne, így senkinek sem vész oda az
élete érte. Ilyenkor nincs helye a takarékosságnak.
Ha fukarkodnánk, csak pórul járnánk!
Egyhangúlag, nagy lelkesedéssel el is fogadták
nyomban a javaslatot. A csûrt meggyújtották mind
a négy sarkán. Csakhamar lángba borult, és a bagoly nyomorultul benne égett. Így szabadultak meg
a szörnyetegtõl.
Aki nem hiszi, járjon utána.
Grimm mese

15

Rejtvény
Rajzold le
Banglades, Kamerun,
Honduras, Panama,
India és Japán zászlaját!
Beküldési határidõ:
2008. július 1.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ
telefonszámon:

06 (30) 6210 651

Heti idõjárás
Pénteken és szombaton az
egész ország területén mérséklõdik a nagy meleg, a
csúcshõmérséklet 25-30 °C
között alakul, számottevõ csapadék nem lesz. Vasárnaptól délnyugat felõl ismét egyre melegebb levegõ érkezik térségünkbe, így a hét legvégén és a jövõ hét elején már
30 °C feletti maximumhõmérsékletek várhatók.
Elõreláthatólag kedden hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, átmeneti lehûléssel. A várható nappali felmelegedés pénteken és szombaton 25, 30, vasárnap 28, 30, hétfõn 30, 35,
kedden 27-35 fok körül várható.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Június 28., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Gyerekeknek 8.05 Pingvinkék 8.20
Ebb és Flo 8.25 Pingvinkék 8.40 Blanche 8.45 Heuréka!
9.00 Slapaj 9.25 Pizsama-parti 9.50 Ötösfogat 10.25
Arthúr 10.55 Moto GP 12.00 Hírek 12.10 Moto GP
13.20 Út Pekingbe 13.50 Moto GP 15.00 Rohanva jöttek 17.15 Ötcsillagos szerelem 18.00 Út a döntõbe
19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 Ötöslottó-sorsolás 20.25 Bankapók a pácban 22.10 Hírek 22.15 Sporthírek 22.25 Kispál 20 0.30 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 Digimonszelidítõk 6.40 Kölyökklub 8.30
Disney-rajzfilmek 9.40 Receptklub 9.50 XXI. század – A
legendák velünk élnek 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: Diplomáciai mentesség 15.40
Kung-fu 16.40 Dolmen – Rejtelmek szigete 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Átkozott boszorkák 21.40
Médium 23.10 A rém 0.30 Megalodon – A gyilkos cápa
2.45 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.20 Õsvilági kaland 10.15 A világ legerõsebb emberei 10.50 Kalandjárat 11.25 Babavilág 12.00 Törekvõ tanerõk 12.35 Ed 13.30 Charlie:
Buta libák 14.30 Bûbájos boszorkák 15.30 Az elveszett
ereklyék fosztogatói 16.30 Szerelem a Fehér házban
18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Út a vadonba
23.20 A báránysültek hallgatnak 0.50 Mentõhelikopter
1.40 Ed 2.30 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 Rádiókabaré 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 19.58 Zene 20.04 Rádiószínház 20.58 Rádiószínház 21.58 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 29., VASÁRNAP
MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér
8.50 „Így szól az Úr!” 8.55 Engedjétek hozzám… 9.10
Katolikus krónika 9.35 Egyházi naptár 9.50 Református
magazin 10.20 Református ifjúsági mûsor 10.25 Kérdések a Bibliában 10.55 Az utódok reménysége 11.25
2008 a Biblia éve 12.00 Hírek 12.10 Ész-lények: Édes
kiskutyám! 13.05 Út a döntõbe 14.00 Bolond, bolond
világ 16.30 Nyugat 100 17.05 Kultúrház 17.35
Rocklexikon 18.30 BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 Euro
2008 22.55 Hírek 23.00 Sporthírek 23.10 Nõvérek 0.50
GSXR-kupa
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers — A kis boszorkány 6.20 Digimonszelidítõk 6.40 Kölyökklub 8.40
A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.00 Inuyasha 9.30
Receptklub 9.50 XXI. század – A legendák velünk élnek
10.25 Játék 11.20 Európai idõ 11.40 MeneTrend 12.00
Híradó 12.10 Isteni sugallat 13.00 Magyar autósport-magazin 13.15 Forma-1-magazin 13.40 L. A. Heat
– Halálos páros 14.40 Nagymenõk 15.35 Tiszta Hawaii
16.25 Bombajó bokszoló 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11
20.00 Nicsak, ki beszél! 22.05 Beavatás 0.25 Portré
1.00 Magassági mámor 2.50 Medikusok
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.15 Joey 9.50 Ingatlanbróker 10.25
Két testõr 11.00 Stahl konyhája 11.35 Tequila és
Bonetti 12.35 Baywatch Hawaii 13.40 Idõzsaru 14.30
Smallville 15.30 Rex felügyelõ 16.30 Krokodil Dundee
18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Elizabethtown 22.30
Hideg fejjel 0.50 Képírók 2.20 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 22.30 Rádiószínház 23.01 Szomjas oázis – Válogatás az antológiából
24.00 Éjszaka

Június 30., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Érzékeny ifjúság 9.50 Védelmi jog
10.50 Befejezetlen múlt 11.45 A sokszínû vallás 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Roma magazin 12.50
Domovina 13.25 Bûvölet 14.25 Jó kis bagázs: Miért
ne? 14.55 Pénz-vidék 15.25 Rocklexikon 16.20 Euro
2008 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 A piszkos kezû
kislány 22.00 Hétfõ este 22.35 24 — Második évad
23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.40 Isten hozta
Rozes-éknál
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 Leharcolt oroszlánok 12.00 Hírek 13.40 Disney-rajzfilm 14.00 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.25 A Grace Klinika 17.25 A harc törvénye: Shanghai
expressz 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35
Barátok közt 21.15 A Szökés: Zsarolási hadjárat 22.05
Született nyomozók: Isten hozott a csapatban! 23.15
Hellraiser – Pokolról pokolra
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 Egy kis kiruccanás 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 Életfogytig zsaru 22.10 Gyilkos körök
23.10 8 nap — Végzetes emlékek
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 Aranyalap 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Rádiókabaré 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 20.24
Zene 20.30 Gyöngyszemek 20.35 Az ötkarika jegyében
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Népzene 0.10 Éjszaka

Július 1., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Érzékeny ifjúság 10.05 Védelmi jog
11.10 Kisvárosi doktor 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Srpski ekran 12.50 Unser Bildschirm 13.25 Bûvölet 14.25 Jó kis bagázs 14.55 Família Kft. 15.25
Pompei 16.25 T.I.R.: Esmeralda 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.50 Max, a zsaru 18.50 Életképek 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Régimódi történet 22.10
Kedd este 22.45 24 – Második évad 23.30 Hírek 23.40
Sporthírek 23.50 A virággyûjtõ
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 Szellemcsapat 12.00 Hírek 13.15 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.25 A Grace Klinika 17.25 A harc törvénye: Gyémánt-láz 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35
Barátok közt 21.15 Traveller – Az utolsó vakáció 22.15
Doktor Addison: Rögeszme 23.15 Róma 0.10 Reflektor
0.30 Igaz történet – Ha hallgattál volna 2.10 Egy rém
rendes család 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna 9.05
Jóban-Rosszban 9.20 Stahl konyhája 9.25 Kvízió délelõtt 9.55 Teleshop 11.30 Airport 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
Célkereszt 23.00 Kojak 0.00 Tények este 0.30 Norbi-torna 0.40 Alfred Hitchcock bemutatja 1.10 Szép
napok 2.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 5.00 Hajnal 6.00 180
perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ
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11.25 Vendég a háznál 11.45 Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24
Aranyalap 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
19.47 Népzene 19.54 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24
Zene 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

Július 2., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Érzékeny ifjúság 10.00 Védelmi jog
11.05 Kisvárosi doktor 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Hrvatska 12.50 Ecranul nostru 13.25 Bûvölet
14.25 Jó kis bagázs 14.55 Kormányváró 15.25 Pompei
16.20 T.I.R.: Szahara 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók
17.50 Max, a zsaru 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek
20.10 Locomotív GT 2007 22.10 Szerda este 22.45 24 –
Második évad 23.30 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Elsõ
feleségem
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 Naqoyqatsi – Erõszakos világ 12.00 Hírek
13.10 Disney-rajzfilm 13.40 Játék 15.10 Receptklub
15.25 Doki 16.25 A Grace klinika 17.25 A harc törvénye: Hamis pénz 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Titkok 22.15 Titkok
23.25 Az egység 0.25 Reflektor 0.45 A vörös szirén
2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna 9.10
Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.15 Teleshop 11.55 Csoda a 8. utcában – Elem
nélkül nem megy 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 Agy-kontroll 22.10
Hõsök 23.10 Eureka 0.10 Tények este 0.40 Norbi-torna
0.50 Párducemberek 2.45 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 13.24 Aranyalap 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 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 19.54 Mese 20.04 Rádiószínház
20.23 Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Július 3., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Érzékeny ifjúság 10.00 Védelmi jog
11.05 Kisvárosi doktor 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Rondó 12.50 Roma Fórum 13.25 Bûvölet 14.30
Jó kis bagázs 15.05 Família KFT. 15.35 Pompei 16.25
T.I.R.: Derült égbõl villámcsapás 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.50 Max, a zsaru 18.50 Életképek 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 A piszkos kezû kislány 22.00 Csütörtök este
22.35 24 – Második évad 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek
23.40 Kaktusz
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 Áramszünet 12.00 Hírek 13.15 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.25 A
Grace Klinika 17.25 A harc törvénye: Halál a ringben
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.15 Holtpont 23.45 Boszorkák 0.45 Reflektor
1.05 Infománia 1.35 Alias 2.25 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 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió
délelõtt 10.10 Teleshop 11.45 Régi jó cimborák 13.50
Kvízió 14.35 Sentinel – Az õrszem 15.35 Dokik 16.25
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Rex felügyelõ 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a
tortán 21.10 Harminchat 23.20 Tangó 23.30 Csillagkapu 0.30 Tények este 1.00 Norbi-torna 1.10 Csillagkapu
2.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45 Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Aranyalap 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 20.27 Zene 20.30 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetések 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ
0.10 Éjszaka

Július 4., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Érzékeny ifjúság 10.10 Védelmi jog
11.05 Kisvárosi doktor 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.35 Parázsló szenvedélyek 13.30 Körzeti magazinok
14.25 Jó kis bagázs 14.55 Família Kft. 15.30 Pompei
16.20 T.I.R.: Gogol tér 3 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.55 Max, a zsaru 18.45 Életképek19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek
20.10 Zsaruvér és csigavér II.: Több tonna kámfor
21.10 5 nap az élet: Elsõ nap 22.05 Péntek este 22.45
24 – Második évad 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.50
A sziget
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 Babylon5.: Az ismeretlen faj 12.00 Hírek
13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub
15.25 Doki 16.25 A Grace Klinika 17.25 A harc törvénye: Bûnös zsaruk 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 CSI – Miami helyszínelõk
22.15 Váltságdíj: Sokkoló küldemény 23.15 Az igazság
határa 1.00 Reflektor 1.20 Itthon 1.40 Medikusok 2.25
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 Chokdee – Az új évezred
harcosa 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 Baljós égbolt 23.00 Holló: Tõrbe csalva 0.00 Tények este 0.30 Norbi-torna 0.40
Atomdzsungel 2.10 JAG – Becsületbeli ügyek 3.00
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45 Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 Aranyalap 13.30 Az
Evangéliumi Pünkösdi Közösség 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 20.26 Zene 20.30 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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A Bogárdi TV mûsora:
Június 28., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Megyei I.
osztályú futball-összefoglaló, 12.00 Lapszemle, 15.00
Beszélgetés dr. Festetics Lászlóval, 17.00 Lélekút az
alapi Varga házaspárral (ism.), 19.00 Lapszemle, 20.00
Lélekjelenlét (30’), Sárréti Íjász Club (35’), Íjászverseny
(20’), A Fejér Megyei Közgyûlés ülése (35’), 23.00 Lapszemle
Június 29., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 9.00 Lélekjelenlét (30’), Sárréti Íjász Club (35’), Íjászverseny (20’), A
Fejér Megyei Közgyûlés ülése (35’), 12.00 Lapszemle,
13.00 Beszélgetés dr. Festetics Lászlóval, 15.00 Ballagás és évzáró a Mészölyben (60’), A dégi kastély (60’),
18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Beszélgetés
Szabó Imrével 4. rész, Tízparancsolat 2. rész, 23.00 Heti
Híradó, 0.00 Sziréna
Június 30., hétfõ:7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 12.00
Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti
Híradó, 20.00 Lélekút, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Július 1., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
Alapi falunap (60’), Kvados kérdések (50’), Gyémántlakodalom (25’), Filmszemle (26’), 12.00 Heti Híradó,
13.00 Sziréna, 15.00 Beszélgetés Szabó Imrével 4.
rész, Tízparancsolat 2. rész, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti
Híradó, 20.00 Vendég a stúdióban, 23.00 Heti Híradó,
0.00 Sziréna
Július 2., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
Beszélgetés Szabó Imrével 4. rész, Tízparancsolat 2.
rész, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Évzáró a
gimnáziumban (20’) és Sárszentmiklóson (40’), Osztálytalálkozó Alapon (25’), Ízelítõ a Légió kupáról (15’),
Ballagás Cecén (71’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó,
20.00 Lapszemle — ÉLÕADÁS, 20.30 JESZ-elõadás
(ism.), 23.00 Lapszemle

Július 3., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00
JESZ-elõadás (ism.), 12.00 Lapszemle, 16.00 Természeti értékeink 3. rész — A pálfai erdõ, 17.00 Lélekút,
19.00 Lapszemle, 20.00 Alapi falunap (60’), Kvados
kérdések (50’), Gyémántlakodalom (25’), Filmszemle
(26’), 23.00 Lapszemle
Július 4., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Évzáró a gimnáziumban (20’), Sárszentmiklóson (40’), Osztálytalálkozó Alapon (25’), Ízelítõ a Légió kupáról (15’), Ballagás
Cecén (71’), 12.00 Lapszemle, 16.00 Alapi falunap
(60’), Kvados kérdések (50’), Gyémántlakodalom (25’),
Filmszemle (26’), 19.00 Lapszemle, 20.00 Vendég a
stúdióban, 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. Kérték, hogy ismételjünk meg korábbi adásokat.
Most is sikerült többet mûsorra tûzni.
Június 26., csütörtök: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, adó, Sziréna, 20.00 Beszélgetések Szabó Imrével – 3.
Sziréna, 9.00 Sárbogárd–Káloz foci, Asztalitenisz, Me- rész, Elõadás a vajtai bibliaiskolában
gyei I. oszt. futball-összefoglaló, 13.00 Heti Híradó Június 30., hétfõ: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziré(14-18 óra között mûsorfrissítés), 18.00 Lapszemle, He- na, 9.00 A cecei általános iskolások ballagása, Filmti Híradó, Sziréna, 20.00 Beszélgetés dr. Festetics Lász- szemle, Márton-nap Cecén (ism.), 13.00 Heti Híradó,
lóval, Beszélgetés Kaktusszal (alias Szabó Gyulával)
14.00 Lélekút a Varga házaspárral, Lajtos Anna és FarJúnius 27., péntek: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Szi- kas Csilla hangversenye, Filmszemle, Trombi a tûzmaréna, 9.00 A cecei általános iskolások ballagása, Film- nó, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Interjú
szemle, Márton-nap Cecén (ism.), 13.00 Heti Híradó, kvadosokkal, Kiállítás a dégi kastélyban, Búcsúztató a
14.00 Beszélgetések Szabó Imrével – 3. rész, Elõadás a rendõröknél
vajtai bibliaiskolában, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 20.00 Interjú kvadosokkal, Kiállítás a dégi kas- Július 1., kedd: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 Beszélgetések Szabó Imrével – 3. rész, Elõadás a
télyban, Búcsúztató a rendõröknél
Június 28., szombat: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Szi- vajtai bibliaiskolában, 13.00 Heti Híradó, 14.00 Beszélréna, 9.00 Lélekút a Varga házaspárral, Lajtos Anna és getés dr. Festetics Lászlóval, Beszélgetés Kaktusszal
Farkas Csilla hangversenye, Filmszemle, Trombi a tûz- (alias Szabó Gyulával), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó,
manó, 13.00 Heti Híradó, 14.00 Interjú kvadosokkal, Ki- Sziréna, 20.00 Íjászverseny Sárbogárdon, Örspusztai
állítás a dégi kastélyban, Búcsúztató a rendõröknél, horgászat, Majális a Rucz-farmon, Modellhajó-kiállítás,
18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 A cecei A Mezõföld kincsei (ism.)
általános iskolások ballagása, Filmszemle, Márton-nap Július 2., szerda: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, SziréCecén (ism.)
na, 9.00 Interjú kvadosokkal, Kiállítás a dégi kastélyJúnius 29., vasárnap: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, ban, Búcsúztató a rendõröknél, 13.00 Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Beszélgetés dr. Festetics Lászlóval, Be- 14.00 A cecei általános iskolások ballagása, Filmszemszélgetés Kaktusszal (alias Szabó Gyulával), 13.00 Heti le, Márton-nap Cecén (ism.), 18.00 Lapszemle, Heti HírHíradó, 14.00 Íjászverseny Sárbogárdon, Örspusztai adó, Sziréna, 20.00 Lélekút a Varga házaspárral, Lajtos
horgászat, Majális a Rucz-farmon, Modellhajó-kiállítás, Anna és Farkas Csilla hangversenye, Filmszemle,
A Mezõföld kincsei (ism.), 18.00 Lapszemle, Heti Hír- Trombi a tûzmanó
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512 (0972293)

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)

Kazánok GARANCIÁVAL 99.000 Ft-tól,
radiátorok AKÁR 40% ENGEDMÉNNYEL,
hitelre is eladók! 06 (70) 341 9532 (756096)
MEGÚJULT ÁRUKÉSZLETTEL
belga, flamand és antik HASZNÁLT
BÚTOROKKAL várjuk kedves vásárlóinkat.
(Andi használtbútor-kereskedés
a Rossmann mellett.)
ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ
két telekkel ELADÓ.
Telefon: 06 (30) 9161 704. (051511)
LEKNER KEGYELET Temetkezési Szolgáltató
Kft. 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 (30) 435 9021, 06 (25) 460 059.

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. Telefon: 06 (20) 333 6009.
Családi ház eladó. 06 (30) 330 2615. (006771)
Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) 437
4869. (006936)
Kuvasz kiskutyák eladók. 06 (70) 227 5635.
(006743)

ANGOL NYELVTANFOLYAMOK
július 11-étõl a gimnáziumban. Tanár:
Bodoki Tamásné. 06 (70) 3765 261. (051547)
Minõségi KLÍMÁK 50.000 Ft-tól. Igény
esetén beszerelés. INGYENES FELMÉRÉS.
Németh Attila. 06 (70) 338 5719. (006748)
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ.
Sárbogárd, Ady E. út 168. 06 (30) 560 0114.
LPG AUTÓGÁZBESZERELÉS akár HITELRE!
Simontornya határában, a 61-es út mellett
a TOTALGAZ KÚTON. LPG 169,9 Ft/l,
PB-palack 3800 Ft. 06 (30) 4411 653. (051577)
NEMZETKÖZI MUNKÁRA nemzetközi
gyakorlattal GÉPJÁRMÛVEZETÕKET
keresünk C, E kategóriás jogosítvánnyal.
Érdeklõdni: 06 (20) 325 7295
SZOBAFESTÕ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ
szakmunkásokat FELVESZÜNK hosszú távra.
Telefon: 06 (30) 316 7427. (051549)
JOGOSÍTVÁNY! Babi Autósiskola
SZEMÉLYGÉPKOCSI- és MOPEDVEZETÕI
tanfolyamot indít részletfizetéssel
2008. június 27-én, 18 órakor a sárbogárdi
mûvelõdési központban. Jelentkezni
a helyszínen. Telefon: 06 (30) 9939 285.

Sárszentmiklóson 110 m2, hõszigetelt családi
ház melléképületekkel eladó. Telefon: 06 (30)
604 2754. (006738)
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.
Szekrénysor, kanapé, fotellal olcsón eladó. 06
(30) 621 2761. (051566)
Sárszentmiklós központjában üzlethelyiségek
kiadók. 06 (25) 461 904, 06 (30) 431 8404. (051565)
200 m2-es családi ház Sárbogárdon, frekventált
helyen eladó. Kettõ családnak különválasztható.
Kisebb házat beszámítok. 06 (30) 696 7188.
Ady-lakótelepen alacsony rezsijû lakás kiadó.
06 (30) 607 2226. (051564)
Hitelkiváltás, személyi hitelek. 06 (20) 581
3652. (051550)
Hitelek! BÁR-végrehajtás nem akadály. 06 (20)
581 3652. (051550)
Németjuhász kölyökkutyák eladók. 06 (30)
9165 891. (051548)
Berendezett, számlaképes albérlet 1 hétre is kiadó. 06 (20) 213 3184.
Cecei telephelyre udvarost, karbantartót, raktári
munkást keresünk. 06 (20) 554 9526. (051525)
Alkalmi munka diákoknak. Jelentkezz most! Érdeklõdni: 06 (30) 625 1677, 06 (30) 826 7623.
Igényesen felújított lakás eladó vagy kiadó.
Gunaras termálfürdõn nyaraló kiadó. 06 (20) 455
7413. (051571)
Kisbálás szalma eladó. 06 (30) 939 1939. (051040)

Angol nyelvbõl korrepetálást és nyelvvizsgára
felkészítést vállalok. Kezdõket is szívesen látok.
Érdeklõdni: 06 (20) 973 3421. (051039)
Fõiskolás lány matekkorrepetálást vállal. 06
(70) 332 1446. (051596)
20 m2-es üzlethelyiség kiadó az üzletközpontban.
06 (70) 332 1393. (051596)
4 részes gyerekszobabútor 25.000 Ft,
90x200-as gyerek emeletes ágy 10.000 Ft,
240x600-as indiánképes szõnyegpadló 8.000 Ft,
kéttálcás mosogató 5.000 Ft, Fégtherm ZC 18-as
cirkogejzír gázkazán 15.000 Ft, nagy mennyiségû bontott cserép 30 Ft/db eladó. Telefon: 06
(30) 276 8331. (051036)
Háromfiókos fagyasztószekrény eladó. 06 (70)
209 2659. (051594)
Hízók eladók Cecén. 06 (30) 652 3028. (051593)
Lakás eladó Sárbogárdon. 06 (30) 225 2067.
(051591)

Családi ház Sárbogárdon 14,9 milliós irányáron
eladó. 06 (70) 3356 413. (051590)
Burkolást, homokkövezést és mindenfajta kõmûvesmunkát vállalok. Telefon: 06 (30) 982
6330. (051587)
Klímaszerelés kedvezõ áron rövid határidõvel.
Winter-Summer Kft. 06 (20) 255 0796. (051585)
62 éves hölgy józan életû, komoly társat keres,
aki hozzá költözne. Kalandorok kerüljenek. 06
(20) 4850 436. (051583)
Általános és középiskolások felzárkóztatását
vállalom magyarból (helyesírás is), történelembõl és angolból. Telefon: 06 (20) 886 3729. (051035)
Személyi hitelek 48 óra alatt! Akciós jelzáloghitelek: lakásvásárlásra, felújításra, szabad-felhasználásra, adósságrendezésre, hitelkiváltásra.
Ingyenes ügyintézés! 06 (30) 241 7364, 06 (70)
340 9216.
Ady-lakótelepen lakás eladó. 06 (70) 453 7289.
(051568)

Jelzáloghitelek, személyi kölcsönök hitelügyintézése. 06 (20) 447 2994. (051568)
Sárbogárdon családi ház eladó. 06 (20) 447
2994. (051568)
Mûanyag nyílászárók a Fehér Ablaknál, 40 %-os
akció! Sárbogárdon és környékén ingyenes beépítéssel. 06 (70) 453 7448. (051568)
Mûanyag ajtók, ablakok Aluplast profilból! Nyári
akciónkban várjuk az érdeklõdõket! 06 (20) 939
1579. (051568)

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!
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A CITY CARTEL INGATLANIRODA

helyi képviselete

és

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!
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VÉGKIÁRUSÍTÁS
Sárbogárdon a piactéri

ügyfelei részére ingatlanokat.

DROGÉRIÁBAN!

Teljes körû ügyintézés,
hitel lebonyolítás egyénre szabott
konstrukcióval.

Minden termék

Egyszerûtõl a „speciálisig”,
akár meglévõ ingatlanra is.

árengedménnyel megvásárolható

30 %-os

Telefon: 06 (30) 979 8469

2008. június 25-étõl
a készlet erejéig!

KVJ Mûvek Zrt. keres

A KVJ Mûvek Zrt. keres

1 mûszakos munkarendbe
megbízható, munkájukra igényes

hosszú távú munkára
Jelentkezni: Nagyvenyim,
KVJ Mûvek út 2. vagy a
25/259-450/108 telefonszámon lehet.

Feladat: gyártó gépek beállítása, szerszámcserék
lebonyolítása, technológiai paraméterek ellenõrzése, gyártási utasítások betartása.
Elvárás: szakközépiskolai vagy szakmunkás végzettség (gépipari, mûszaki); gépbeállítás, vagy hasonló munkakörben szerzett tapasztalat elõny, de
pályakezdõk jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés módja: Kérjük, hogy jelentkezését
az alábbi címre juttassa el:

E-mail: human@kvjmuvek.hu vagy
2421 Nagyvenyim, KVJ Mûvek út 2.

20

NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
Közétkeztetés
Egyre elégedetlenebbek vagyunk a közétkeztetéssel mi, akik ezt igénybe vesszük.
Már nincs is friss alapanyagból készült
étel. Szinte minden fagyasztott, elõfõzött
anyagból készül. Gyakori, hogy a fagyasztott krumpliból készült köret élvezhetetlenül kemény marad, emiatt aztán a kukában köt ki. A múltkor a finomfõzeléknek
csak a neve volt „finom”, mert a benne lévõ
mirelit borsó kemény maradt. Az ugyancsak fagyasztott zöldségbõl készült leves
ízetlen. Még egy kis zöldpetrezselyemre se
futotta a konyhán? Olyan is volt, hogy ehetetlenül túlsózták a levest. Ez elõfordult a
fasírttal is. Itt van a 33 fokos kánikula, és
sárgaborsó-fõzelékkel, lencsefõzelékkel
etetik a vendégeket. Most lenne a szezonja
a friss zöldborsónak, zöldbabnak, tele vannak a kertek meggyel, cseresznyével, de
nem idei gyümölcsbõl fõznek levest, hanem inkább tavalyi konzervbõl, vagy fagyasztott gyümölcsbõl, aminek se íze, se
bûze. Lehetne készíteni ilyenkor töltött
paprikát, rakott karfiolt. Sajnálatos, hogy a
menü összeállításánál nem veszik figyelembe, hogy nyár van, hõség, és olyan ételeket készítsenek, ami könnyû, tápláló, vitamindús. Ilyenkor a nehéz ételek megterhelik a szervezetet.
Januárban megemelték a közétkeztetés
árait. Én szociális kedvezménnyel is 540
Ft-ért kapom az ebédet, de van, aki ennél
is többet fizet. Nem igaz, hogy ebbõl a magas árból nem tudnának jobb minõséget
fõzni! Tavaly, amikor még nem adta bérbe
a konyhákat a város egy pesti cégnek, sokkal jobb volt a koszt, és ráadásul sokkal kevesebbet kellett fizetni az ebédért. Minek
kellett eladni a közétkeztetést? Már akkor
aggódtunk, hogy az idegen szolgáltató
nem fog helyi terményeket vásárolni, hanem tartósítóval, adalékokkal tönkretett,
az egészségre káros ételeket ad majd, és eltûnnek a helyi ízek. Akkor hogy tiltakoztak
a városvezetõk ez ellen a feltételezés ellen,
és íme, itt a bizonyság, amit a saját bõrünkön tapasztalunk.
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Kérdezték
Ha ez a cég nem tud rendes ételt készíteni,
vegyék vissza tõle a konyhákat! Mert nem
igaz, hogy most jobb és olcsóbb az étel,
mint egy évvel ezelõtt. Jobb lett persze annak, aki a pénzünket elteszi, és a friss, minõségi alapanyag helyett olcsóbb, fagyasztott termékekbõl fõz. De azt egye meg õ
maga meg azok a képviselõk, akik megszavazták, hogy kiszervezzék a konyhákat.

tek az üvegen a plakátok. Ha nem szedik le
azokat, s nincs se tiltó felirat, se következetes büntetés, akkor rövidesen oda a szép
buszmegálló. Több településen látható,
hogy a buszmegálló mellé hirdetõtáblát
tesznek ki, hogy oda ragasszák a plakátokat. Lehetne követni ezt a jó példát.

Kizöldült a 63-as út

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

Lopják
a buszmegállót

Ideje lenne Sárbogárd belvárosában a 63as út két oldalán a padka melletti szemetet
és földet eltakarítani. Abban ugyanis végig
kizöldellt a teherautókról lehullott mag.
Van ott búza, kukorica, tritikálé, no, meg
gyom is bõséggel. Ideje volna, hogy az út
kezelõje parancsot adjon a nagytakarításra!

Mi lett
a konténerrel?
A Lidl áruháznál lévõ buszmegálló üveg
oldalát valószínûleg még vasárnap éjjel ismeretlen tettesek leszerelték. Rendes
munkát végeztek, mert nem tört el az üveg,
még a rögzítéshez használt gumitömítést is
egy helyre összerakták. Valószínûleg lopás
volt a cél, de félbemaradt a munka. Jó lenne, ha mielõbb visszaszerelné az önkormányzat a kiszerelt üveget, mielõtt annak
lába kél. Megjegyzendõ, hogy nem ártana
idõnként a buszmegállók üvegét megtisztítani, mert a koszos üveg csábítja a plakátragasztókat. Több helyen már megjelen-

Zsebõk Attilának születésnapjára
„A nap az égen is Neked ragyog,
hisz ma van a születésnapod.
Rövid ez a pár sor, de benned van a lényeg,
senki nem szeret úgy,
mint mi szeretünk Téged.”
Boldog születésnapot kíván
Zsebõk mama és Zsebõk papa

Meglepve tapasztaltuk, hogy eltûnt a nagy
vaskonténer a temetõbõl. Talán ellopták
ezt is a vasgyûjtõk?

Válasz
Érdeklõdésemre megtudtam, hogy a konténert csak javítani vitték el, mert kilyukadt az alja, és az oldala is erõsítésre szorul. Remélhetõleg felújítva kerül vissza a
helyére. Addig is a helyén felhalmozódó
hulladékot gyakrabban szállítja el a temetõt gondozó Közév.
Lejegyezte: Hargitai Lajos

Köszönet
Ezúton is hálás szívvel megköszönjük a gratulációkat, jókívánságokat
mindazoknak, akik 60. éves házassági évfordulónk alkalmából a sárbogárdi katolikus templomban
megerõsítõ eskütételünkön
velünk voltak, s osztoztak
örömünkben.
Szél József és neje,
Vidéki Ilona

