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A borbarátok
hírei

A Sárszentmiklósi Borbarát Kör tagjai múlt pénteken Fekete Já-
nos présházában jöttek össze. Fekete János büszkén mutatta szé-
pen gondozott szõlõjét, amelyen igen jó termés mutatkozik. Per-
sze, szüretig még sok éjszakát kint tölt a szõlõ, tehát lesz vele
munka, és a permetezõ se pihenhet.
Erre az összejövetelre meghívták dr. Jarabin János háziorvost, aki
a vegyszerkezeléssel, permetezéssel kapcsolatos mérgezési veszé-
lyekrõl, a munka közbeni balesetekrõl, a szüret idején súlyos ve-
szélyt jelentõ szénmonoxid-mérgezéssel kapcsolatos óvintézke-
désekrõl, elsõsegélynyújtásról adott bõséges tájékoztatót. Ter-
mészetesen szót ejtett a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeirõl is.
Mint elmondta: a betegségstatisztikák azt mutatják, hogy a leg-
egészségesebbek azok, akik kis mértékben fogyasztanak bort. Ne-
kik jobbak az életesélyeik azoknál, akik egyáltalán nem fogyaszta-
nak bort. Ennek mértéke napi két deci, nõknél egy deci.
A hasznos orvosi tanácsok után a borbarátok — egymás borainak
megkóstolása mellett — elfogyasztották a közösen készített kö-
römpörköltet.
Hétvégén a lepsényi hegyközség meghívására Lepsénybe látogat-
tak a borbarátok. Végigjárták a szõlõhegy pincéit, ismerkedtek az
ottani szõlõ- és borkultúrával.

Hargitai Lajos

50 éves
találkozó

A mezõszilasi Németh László Általános Iskola 1957-58-ban vég-
zett hajdani nyolcadikos diákjai 22-en 50 éves találkozóra gyûltek
össze szombaton délután. Az iskola ebédlõjében köszöntötte
õket Zámbó Tibor, az iskola igazgatója. Megemlékeztek a meg-
halt osztálytársakról, majd mindenki mesélt az életútjáról.

/H/

Kék hírek a 6. oldalon.

A nagylóki nyugdíjasok ésA nagylóki nyugdíjasok és
népdalkörösök arattak...népdalkörösök arattak...

(Írásunk a 3. oldalon.)



2 AKTUÁLIS 2008. július 10. Bogárd és Vidéke

Szombaton egész napos színes programmal ünnepelte a Gázmo-
dul—Weisz mûszaki áruház ötéves születésnapját.
Ezen a napon minden vásárlót, érdeklõdõt megvendégeltek étel-
lel, itallal. Az áruház elõtti téren a gyerekeknek légvárat állítottak
fel, 15—17 óráig a Fortuna rádió kívánságmûsort közvetített az
udvaron felállított pavilonból. A gyerekeket érdekes programok
várták, míg a szülõk az áruházban néztek körül. Bíró Kriszti éne-
kelt, Révész Csaba pedig zenés vetélkedõvel szórakoztatta a kicsi-
ket és nagyokat.
A több hónapja tartó vásárlási akció zárásaként a vállalkozás ügy-
felei között értékes nyereményeket sorsoltak ki. Az LCD televízi-
ót Tóth Béla nyerte Lajoskomáromból, a klímaberendezést Piros
Ferenc Sárbogárdról, a fényképezõgépet Reng Gábor Pusztaeg-
resrõl. Akik ezen a napon vásároltak, a megvett áru árából 5 %
kedvezményt kaptak.

Az esemény végén a mûszaki áruház és nagykereskedés tulajdo-
nosaival, a Weisz családdal: Weisz Györggyel és feleségével, Ildi-
kóval valamint gyermekeikkel, Melindával és Gáborral beszélget-
tem. Mert hát ez egy igazi családi vállalkozás.
Az ad igazi jelentõséget ennek az eseménynek, hogy a sárbogárdi
Weisz család saját erejébõl, nagyon sok munkával jutott el odáig,
hogy a térség gazdasági életében meghatározó jelentõségû mû-
szaki áruháznak és nagykereskedésnek lett a tulajdonosa.
Persze, az 5 év, amit most ünnepelnek, csak a jéghegy csúcsa, mert
valójában ez a vállalkozás még az 1980-as években indult. A csa-
ládfõ, Gyuri, gáz- és vízvezeték-szerelõ kisiparosként kezdte egy
szerszámokkal dugig megrakott táskát cipelve. Visszaemlékezett
arra az idõre, amikor még hajnalban egy kézikocsira pakolta az
anyagot, szerszámokat, a hegesztéshez használt eszközöket, és a
kocsit maga után húzva gyalog ment a munka helyszínére, házak-
hoz átalakításokhoz, felújításokhoz, vagy az új építkezésekre,
ahol a vizet vezette be, a fürdõszobába építette be a vizesblokkot.
Aztán jött a térségben a gáz bevezetésének nagy eseménye. Nagy
volt akkor a kereslet a jó szakemberekre. Gyuri felesége rövide-
sen emiatt hagyta ott a polgármesteri hivatalt, ahol köztisztviselõ-
ként a mûszaki osztályon dolgozott, és a lakásuk garázsában be-
rendezett szerelvényboltban kezdte árusítani a gázszereléshez
szükséges berendezéseket, alkatrészeket, anyagokat.
Késõbb átköltöztek az üzletközpontba. Az itteni bolt is hamaro-
san kicsinek bizonyult. Jó üzleti partnerre leltek a székesfehérvári
Gázmodulban. Annak tulajdonosával összefogva vágtak bele az
Ady Endre úton a nagyáruház építésébe. A családi vállalkozásba

idõközben belenõtt két gyermekük, Melinda és Gábor is, akik
szakirányú fõiskolai végzettséget szerezve már fiatalos lendület-
tel új utakat építenek a vállalkozásban. Gábor épülõ nagyáruhá-
zaknál vállal teljes körû munkát a mûszaki berendezések beépíté-
sére. Az évek során ugyanis a szerelvény és gázkészülék forgalma-
zása kibõvült mindenféle mûszaki cikk értékesítésére. Az áruház-
ban ma már a lakásban használatos mindenféle eszköz megvásá-

rolható a fûtõ-, hûtõberendezésektõl a kommunikációs eszközö-
kig. Az áruház emeletén a fürdõszobák, konyhák teljes berende-
zését kínálják, és megrendelésre megtervezik a ház, lakás teljes
mûszaki berendezését az energiát is szolgáltató napkollektortól a
szaunáig.
Ma már az áruház és a cég teljes egészében családi tulajdonban
van. Tervezik, hogy az egyre bõvülõ árukínálat miatt, a vásárlói
igények minél gyorsabb kielégítése érdekében építenek az üzlet
mellé egy nagy raktárat is. Erre égetõ szükség van, hiszen egyre
több árut kénytelenek ideiglenesen az udvaron tárolni.
Büszkék lehetünk mi, sárbogárdiak is, hogy Sárbogárdon van egy
olyan, az egész térség igényeit kiszolgálni képes nagyáruház,
amely teljes egészében családi összefogással jött létre.
Weiszék nem félnek a jövõtõl. A család együttmûködésében bízva
vannak és lesznek is jó válaszaik a világ változásaira.

Hargitai Lajos

Ötéves a Gázmodul—Weisz
mûszaki áruház
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Változásra megérett önkormányzatok
Dr. Gyenesei István önkormányzati mi-
niszter volt Sárbogárd vendége pénte-
ken, Lengyel Zoltán független ország-
gyûlési képviselõ meghívása révén. A
mûvelõdési házban tartott fórumra a
kistérség polgármestereit, jegyzõit és
önkormányzati képviselõit várták.

Az újdonsült miniszter hangsúlyozta: az
önkormányzati rendszer megérett az át-
alakításra; nem lehet még több terhet rak-
ni az önkormányzatok vállára, pláne nem
forrás nélkül. Az átalakítás nem azt jelenti,
hogy csökkenteni kéne az önkormányzat-
ok számát, mert ez nem járna megtakarí-

tással, és csorbítaná a kistelepüléseken
élõk jogait. Viszont a hivatalok, a képvise-
lõk és a bizottsági tagok számát le lehetne
redukálni. Át kell gondolni a közigazgatási
hivatalok szerepét is, mert a gyakorlat azt
mutatja, hogy nem igazán tudnak érvényt
szerezni a törvényességnek. Fölhívta a fi-
gyelmet az önkormányzatok kötvénykibo-
csátásának hátulütõire is. Ám kijelentette:
az átalakításnak egyelõre nincs reális
esélye, mert ehhez több kétharmados tör-
vény és az Alkotmány módosítására lenne
szükség.

Hargitai Kiss Virág

Míg sok helyen kombájnnal aratják a
búzát, Nagylókon a nyugdíjasklub

és a népdalkör tagjai a régi hagyományok
szerint kaszával takarították be a termést
Barabás György földjén, szombaton.
Ahogy a nap haladt fölfelé az égen, úgy há-
gott egyre magasabbra a hangulat, és dalra
fakadtak a népdalkörösök is. Egy idõ után
az ifjabb nemzedékek tagjai sem tudtak el-

lenállni a csábításnak, és csatlakozva a ta-
pasztalt aratókhoz kipróbálták magukat e
régi szép hagyományban. A férfiak mögött
az asszonyok sarlóval szedték a markot,
villámgyors mozdulatokkal készítették a
kötelet, kötötték a kévét. Szomjoltónak
egy kis lélekmelegítõt és egy korsó vizet kí-
náltak körbe. Aztán a tercián fölrakták a
kereszteket, a tetejükre a papkévéket,

több mint egy tucatot, és a nagybõgõvel
szépen összehúzták a szalmát. A munka
végeztével a vidám társaság fölgyalogolt
Gyuri bácsi pincéjéhez, ahol a szorgos sza-
kácsnék már fõzték a jól megérdemelt csir-
kepörköltet, amit elõdeik is fogyasztottak
aratás után. A délutáni sziesztában aztán
jutott idõ a közös beszélgetésre és nótázás-
ra is.

Hargitai Kiss Virág

Búza, búza, de szép tábla búza
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Dr. Szabadkai Tamás országgyûlési képviselõ
Mint arról elõzõ lapszámunkból már
értesülhettek, az MSZP Fejér me-
gyei szervezete országgyûlési kép-
viselõnek delegálta dr. Szabadkai
Tamás jogászt, a sárbogárdi képvi-
selõ-testület és a Fejér Megyei Köz-
gyûlés tagját, a sárbogárdi MSZP
elnökét, a megyei MSZP alelnökét. E
hír apropóján folytattunk vele be-
szélgetést.

Dr. Szabadkai Tamás: — Egy tragikus eset
miatt delegáltak, ugyanis elhunyt Szántó
János országgyûlési képviselõ, Bicske pol-
gármestere. Vele nagyon jó viszonyban
voltam, barátként kezeltük egymást. Mér-
tékadó emberként mindig az együttmûkö-
désre helyezte a hangsúlyt, és olyan tartás-
sal rendelkezett, ami nekem is példa lehet.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az õ
helyét tölthetem be, és azt kell szem elõtt
tartanom, hogy úgy tudjam képviselni az
embereket, ahogyan õ tette.
Hargitai Kiss Virág: — 31 éves vagy, a politi-
kai pályára nem is olyan régen, 2002-ben
léptél.
Dr. Szabadkai T.: — Így van, az MSZP tag-
ja 2001 végén lettem.
H. K. V.: — Hogyan kerültél a politikai pá-
lyára? Mert én korábban nem láttam ezt az
oldaladat, hogy érdekelne a politikai világ.
Dr. Szabadkai T.: — Orbán Viktor „cuk-
kolt fel” az egyetemi idõszak alatt, ez sar-
kallt arra, hogy a közélettel foglalkozzak.
Aztán visszajöttem dolgozni a családi vál-
lalkozásba. Ahogy édesapám jogi egyete-
met végzett és ügyvédként dolgozott, én is
jogász lettem. Viszont ahogy az egyetemi
eredményekben is sikerült õt túlszárnyal-
nom, most a politikai pályán is.
Hargitai Lajos: — Édesapád hasonlókép-
pen politikai szerepet vállalt, hiszen a Fejér
megyei MSZP elnöke volt. Neked is van a
közgyûlésben tisztséged.
Dr. Szabadkai T.: — Amellett, hogy Sár-
bogárdon egyéni képviselõ vagyok, a me-
gyei közgyûlés tagja, az MSZP megyei alel-
nöke és a sárbogárdi szervezet elnöke is
vagyok. Fõleg a megyei alelnöki tisztség
adott a párton belül olyan ismertséget,
hogy 101 küldöttbõl 101 rám adta a voksot,
engem delegálva az országgyûlési képvise-
lõi helyre. Az is öröm, hogy engem jelöl-
tek, de még nagyobb öröm, hogy egyhan-
gúan szavazták meg.
H. K. V.: — Ez nagy felelõsség is. Nem tu-
dom, hogy erre föl lehet-e készülni?
Dr. Szabadkai T.: — Erre számítani nem
lehetett. Ez egy váratlanul jött lehetõség,
de nem elsõsorban nekem, hanem Sárbo-
gárdnak, hogy a város kihasználja, hogy
van országgyûlési képviselõje. Mert elmúlt
úgy két esztendõ, hogy képviselet nélkül
volt ez a térség.
H. L.: — A helyi politikában szereztél igazán
kemény tapasztalatokat.

Dr. Szabadkai T.: — Így van, ez a legjobb
lecke. Ebben a ciklusban érzékelhetõ,
hogy ez egy nagyon kemény dolog. Sokan
gratuláltak a leendõ képviselõséghez, és
azt mondták, hogy ne törõdjek a sárbogár-
di testülettel, hagyjam ott. De engem meg-
választottak helyi képviselõvé, azokat a
polgárokat, akik a körzetemben élnek,
képviselnem kell. Megfutamodásnak érez-
ném, ha otthagynám ezt a feladatot. Ezért
változatlanul a sárbogárdi testületben fo-
gok munkálkodni.
H. K. V.: — És itt is fogsz lakni továbbra is.
Dr. Szabadkai T.: — Nyilván az országgyû-
lési képviselõség miatt a hét egy részét
majd Pesten kell töltenem, de a többi na-
pon itt leszek Sárbogárdon. Nem terve-
zem, hogy elköltözöm.
H. K. V.: — Most a családod is ideköt, hiszen
nemrég született meg a gyermeketek.
Dr. Szabadkai T.: — 2008 egy fordulatos
év számomra, hiszen márciusban született
meg a kislányom, aki határtalan boldogsá-
got hozott a családunkba. Ez pedig egy
olyan feladat, aminek meg kell felelni, és
remélem, jól meg tudok felelni.
H. K. V.: — Mi az, amit abba kell hagyni
azért, hogy el tudd látni a feladatokat, amik
az országgyûlési képviselõséggel járnak?
Dr. Szabadkai T.: — Már gondolkodtam
ezen; nagy valószínûséggel az ügyvédi
munkából kell visszavennem.
H. K. V.: — Ez biztos nem könnyû döntés,
mert szereted a szakmádat.
Dr. Szabadkai T.: — Igen, szeretem a
szakmámat. 2004-ben szakvizsgáztam, at-
tól kezdve mûködök ügyvédként. A praxis
mostanra érett be, ezért ez mindenképpen
egy fájdalmas döntés. De az élet ezt az új
lehetõséget adta, amivel, úgy gondolom,
élnem kell.
H. K. V.: — A jogi szakértelmedet az ország-
gyûlésben is tudod majd érvényesíteni.
H. L.: — Mennyiben várható az, hogy úgy-
mond kijáró képviselõ leszel, aki a helyi érde-
kekben is megpróbál közremûködni a háttér-
ben?
Dr. Szabadkai T.: — A 2006-os kampány-
ban az volt az elképzelésem, hogy a térség
szószólója szeretnék lenni. Ez azóta sem
változott. Sajnálom, hogy az elmúlt két év
alatt ezt nem lehetett csinálni. Maradt
szûk másfél év. Engem a megye delegált,
de elsõsorban azt kell figyelnem, hogy a
megyének vannak hátrányos helyzetû ré-
szei, mint a déli térség. Senki nem róhatja
nekem fel, hogyha a hangsúlyt ide helye-
zem, és ahol lehet, minden mûködõ me-
chanizmuson keresztül ezt a térséget sze-
retném képviselni. Kell az, hogy legyen
egyetértés, normális emberi viszony a poli-
tikai szereplõk között. Sárbogárdnak ez
nagy rákfenéje. Itt az együttmûködés sok-
szor a kicsinyes érdekek és a személyes el-
lentétek miatt hiúsul meg. Bennem nincs

semmiféle tüske senkivel szemben. Én
bárkivel együtt tudok dolgozni akár Sárbo-
gárdon, akár a térségben, mert azt nézem,
hogy az együttmûködés a városnak, a tér-
ségnek mit tud hozni.
H. L.: — Most a megyei közgyûlésben a többi
képviselõvel azon vagytok, hogy a rendelõ és
a mentõállomás kérdése megoldódjon. Ezek
hétköznapi dolgok, de a helyi embereknek
nagyon fontosak. Azt hiszem, ez neked jó
példa, hogy országgyûlési képviselõként is a
helyi dolgokkal kell foglalkozni, hogy legye-
nek normális közlekedési viszonyok, mun-
kahelyek, elkerülõ út, M8.

Dr. Szabadkai T.: — Nagyon szépek ezek
az elképzelések, de egy fecske nem csinál
nyarat. Minden fejlesztési elképzeléshez
az kell, hogy sokan dolgozzanak együtt,
egy irányban. Remélem, ebben nem lesz
hiba. Bennem van a jó szándék, és ezt a faj-
ta „kijáró” politikát tudom csinálni.
H. K. V.: — A kompromisszummal az elõzõ
ciklusban is voltak problémák, amikor az
MSZP volt többségben a helyi testületben.
Úgy érzem, nagy tanulság volt nektek, hogy
most pofonként visszakapjátok azt, ami az
elõzõ ciklusban mûködött.

Dr. Szabadkai T.: — 2001-tõl nagyon sok
mindent megtapasztaltam, ami elõfordul-
hat politikai viszonyokban: belsõ, külsõ vi-
ták, átállások, összeborulások. Azt gondo-
lom, hogy ez a megtapasztalás lecsapódik
most a munkámban, és pluszt ad. Az elõzõ
ciklus tanulságait le kell vonni, azokat a hi-
bákat, amiket bárki elkövetett, nem kell
még egyszer elkövetni.
H. K. V.: — Biztos vannak nagy terveid, de a
szavaidból azt vettem ki, hogy nem álmodsz
nagy lufikat. Mégis megkérdezem: mi az,
amiért ha lehet, megpróbálsz lobbizni or-
szággyûlési képviselõként?

Dr. Szabadkai T.: — Álmaim vannak, ígé-
reteim nincsenek. Minden olyan kérdést,
ami eddig szóba került a szûkebb pátriár-
kánkon belül, föl fogok vállalni. Hogy mit
lehet tényleg megvalósítani, azt nem tu-
dom, de egy biztos: a legjobb tudásom sze-
rint törekedni fogok rá, hogy mindaz meg-
valósuljon, amihez a lehetõségeink adot-
tak lesznek.
H. K. V.: — Remélem, gyakran fogunk azért
látni annak ellenre, hogy száguldozni fogsz a
különbözõ települések között.

Dr. Szabadkai T.: — Ehhez hozzá vagyok
szokva, most is napi 14-16 órát dolgozom.
De némi átcsoportosítással bele fog férni
az idõmbe, hogy a megye déli településein
aktív kapcsolatot tudjak ápolni a helyiek-
kel.
H. K. V.: — Sok sikert, kitartást kívánunk!
Az itt elhangzott gondolatok végig vezérelje-
nek a közéleti munkád során!

Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág
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„A tanítást váltsátok tettekre!” (Jak 1,22)
Ezt a bibliai idézetet választottuk idei hitta-
nos táborunk jelmondatául, amely Csepe-
len volt Kispál György atya plébániáján jú-
nius 23-a és 27-e között.
2008 a Biblia éve, ezért táborunk témája is
ez a könyv lett. Szinte minden programun-
kat eköré építettük.
Nehéz úgy beszélni a Bibliáról, programot
szervezni köré, hogy az érdekes legyen 8 és
16 éves gyerekeknek egyaránt. Az még ne-
hezebb, hogy a jelmondat is megvalósuljon,
s a továbbiakban se felejtsék el, amit ott ta-
nultak, éreztek. Azért megpróbáltuk. S ha
egy pici világosságot gyújtottunk a lelkek-
ben, már érdemes volt!
Mit is csináltunk?

Elõször belevetettük magunkat a budapesti közlekedés kaotikus
világába. Szinte mindenen utaztunk 35 fokos hõségben – a gyere-
kek nagy örömére –, mire Csepelre értünk. Persze, Budapesten
megnéztük a Szent Koronát a Parlamentben és a Szent Jobbot a
Szent István-bazilikában. Éppen délben másztunk fel a bazilika
tornyába. Hõsiesen bírták a gyerekek és mi is, még imára is volt
erõnk.
Másnap a Bibliamúzeumban jártunk, a Ráday utcában. Igaz, ez
református kiállítás, de voltak itt katolikus bibliák is, nem szólva a
régészeti leletekrõl. Láthattunk eredeti Vizsolyi Bibliát. Igazán
kiváló idegenvezetõ nénink volt! Délután pedig az állatkert kö-
vetkezett, hiszen az állatokkal teljes ez a csodálatos teremtett
világ, amit annyira szeretünk rongálni.
Megtanultuk, hogyan kell a Bibliából kikeresni részeket. Minden-
nap 2-3 példabeszédet értelmeztünk is, amelybõl a gyerekek kivá-
lasztották az „aranymondásokat”, s ezeket feljegyezték egy
könyvjelzõre. A történeteket el is játszották. Bibliaismereti vetél-
kedõt is rendeztünk az utolsó nap délelõttjén. És persze énekel-
tünk, csak úgy zengett a hittanos terem, s a nyitott ablakon át talán
a csepeli panelházak lakói is hallották, ahogy dicsérjük az Urat
vagy hálát adunk mindenért, ahogy örülünk egymásnak, mert jó

együtt lenni, és tapsolni, énekelni, focizni, tábori körülmények
között enni, aludni, játszani!
Saját indulónk is volt, amit erre az alkalomra írt Varga László az
Örömóda zenéjére.

Íme: „Itt van köztünk a Szent Isten Bibliának lapjain.
Elmondja, hogy mit tett értünk történelmünk napjain.
Tolle lege, vedd és olvasd, hogy szeret az égi Jó!
Hálás szívvel cselekedd is, mit tanít az égi szó!
Tolle lege, vedd és olvasd boldogságod zálogát.
Öröm lészen néked, meglásd, hallgatni az Úr szavát.”

Bibliai ételt is sütöttünk, amelynek a hozzávalóit a gyerekek ke-
resték ki a Bibliából.
Még az utolsó napra is jutott látnivaló: a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum.
A teljesség igénye nélkül csak a legfontosabbakat említettem, hi-
szen a népszerû „õrangyalozás”, „szentjánosbogarazás” csak ne-
künk, résztvevõknek mond valamit.
E gazdag program nem valósulhatott volna meg a következõ fel-
nõttek szolgálata nélkül:
Tolnai Éva, Balázs Sándorné, Huszárné Kovács Márta, Varga
László és e cikk írója.
Támogatóink anyagi hozzájárulással segítettek bennünket, ame-
lyet ezúton is köszönünk.
Õk a következõk: a székesfehérvári püspökség, a sárbogárdi ön-
kormányzat, a Szent Erzsébet Karitászcsoport, a Sárszentmiklósi
Katolikus Megújulásért Alapítvány, Bodoki Györgyné, dr.
Lendvai György és Molnár Zoltán, aki teherautójával minden
holminkat elvitte és haza is hozta.

Pirosné Kocsis Anna

FELHÍVÁS álláshirdetésre
A sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 1 fõ üres állás be-
töltésére gyógymasszõr és ápolónõi végzettséggel felvételt hir-
det.
Felvétel feltétele: gyógymasszõr és ápolónõi végzettség.
Bérezés: közalkalmazotti besorolás szerint.
Jelentkezés: írásban lehet, melynek határideje 2008. július 25.
Jelentkezés helye: polgármesteri hivatal, ESZI-iroda (fszt.
13-as ajtó) 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. Tel.: 06-25/461-306.

Szakács Benõné ESZI-igazgató
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BÛNESETEK

Elvitte a lemezszekrényt
21.35-kor Mezõszilasról érkezett bejelen-
tés betörésrõl. A lakásból a készpénz mel-
lett egy lemezszekrényt vitt el a tettes, ami-
ben egy 16 kaliberû, Merkel típusú, dupla-
csöves, sörétes vadászfegyver, kb. 50 lõszer
és 15 gyöngygolyó volt. A fegyvertároló
szekrényben a tulajdonos fegyvertartási
engedélye is benne volt.

KÖZLEKEDÉS

Húsz sérüléssel járó balesetben összesen
huszonhárman sérültek meg Fejér megye
útjain az elmúlt 168 órában. A balesetek
csaknem felénél ittas állapotban volt az
okozó fél. A közúti ellenõrzést végzõk hu-
szonhat ittas közlekedõt szûrtek ki a forga-
lomból.
A június 27-e és július 4-e közötti idõszak-
ban történt húsz balesetben tíz közlekedõ
súlyos, míg tizenhárom könnyû, nyolc na-
pon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
Nyolcan ittas állapotban okoztak balesetet
a vizsgált idõszakban, egy sofõr pedig bó-
dult állapotban vezetett.
Pénteken éjjel Székesfehérváron egy férfi,
miután ismerõse autóját — az õ engedélye
nélkül — elvitte, ittas állapotban egy par-

koló jármûnek hajtott. Az autóvezetõ
könnyû sérüléseket szenvedett. A férfi el-
len jármû önkényes elvitele és ittas vezetés
miatt eljárás indult.
Nem sokkal késõbb a 6-os fõúton egy ittas
segédmotoros jármûvével felborult és sú-
lyosan megsérült.
Szombat délután négy óra körül Dunaúj-
városban egy kerékpáros hajtott az árok-
ba, este hat órakor pedig egy autós hagyta
el az útpályát jármûvével Iszkaszentgyörgy
területén. Mindkét közlekedõnél elszíne-
zõdött a szonda. A biciklis súlyosan, míg az
autós könnyen sérült.
Vasárnap éjjel ismét ittasan közlekedõk
okoztak balesetet. Éjjel kettõ óra elõtt
nem sokkal egy segédmotoros nem megfe-
lelõen választotta meg a kétkerekûje se-
bességét, és elesett. A klinikai tünetek
alapján enyhe fokban volt ittas. Súlyos sé-
rüléseket szenvedett. Fél órával késõbb
Vértesacsán ittassága miatt egy motorke-
rékpáros hajtott árokba. Szintén súlyos sé-
rüléseket szenvedett.
Hétfõn délelõtt egy segédmotoros sérült
meg könnyen Móron, amikor elesett a jár-
mûvel. A szonda ittasságot jelzett a sofõr-
nél. A klinikai tünetek alapján közepes
mértékben volt ittas.
Július hónap elsõ napján este egy kerékpá-
ros esett el Fehérvárcsurgó területén, mert
szeszes italt fogyasztott mielõtt a kétkere-
kûre ült. Könnyû sérüléseket szenvedett.

Csütörtök este egy autós ütközött egy fá-
nak Fehérváron. A férfi könnyû sérülések-
kel megúszta a balesetet, vezetõi engedé-
lyét bevonták a kollégák, mert bódult álla-
potban vezetett.
A fentieken kívül öt ütközés történt el-
sõbbségjog megsértése miatt valamint to-
vábbi három, mert a közlekedõk nem a
megfelelõ sebességgel hajtottak.
Négy kerékpáros, három segédmotoros, és
két motorkerékpáros okozott balesetet
vagy vált áldozattá a megye útjain a vizsgált
idõszakban.
A közúti ellenõrzést végzõ kollégák hu-
szonhat alkoholos állapotban lévõ közle-
kedõt szûrtek ki a forgalomból. A vezetõk
közül hat fõ közepesen, négy enyhén ittas
állapotban volt. Tizenhat közlekedõ nyi-
latkozaton ismerte el az alkoholfogyasz-
tást. Az alkoholos állapotban lévõk közül
kilencen kerékpárt hajtottak, négy fõ se-
gédmotoros kerékpárt, és egy motorke-
rékpárt vezetett.
A belesetek napszakonkénti megoszlása
azt mutatja, hogy délután történt a legtöbb
baleset, összesen hat. Az esti és az éjszakai
órákban négy-négy, délelõtt három, reggel
pedig kettõ balesetnél intézkedtek a rend-
õrök. A legtöbb ütközés július 3-án, csütör-
tökön volt, négy balest történt.
A rendõrség kéri, hogy figyelmesen, a min-
denkori idõjárási és útviszonyoknak meg-
felelõen, a KRESZ-szabályok maradékta-
lan betartásával és kifogástalan mûszaki
állapotú jármûvel közlekedjenek.
Józanul közlekedjen!
Balesetmentes közlekedést kívánunk Fej-
ér megye útjain!

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

KÉK HÍREK

Rendõrségi felhívás
Felhívjuk az olvasók figyelmét, hogy a
bolgár rendõrség tájékoztatása szerint
Bulgáriában a lottócsalás újabb változa-
ta került a hatóságok látókörébe.
Az elkövetõk egy megtévesztõ forma-
nyomtatványt és egy válaszborítékot
tartalmazó levelet küldenek szét. A je-
lentkezõk a British Lotto 6/49 lottójá-
tékban vehetnek részt, melynek nyere-
ménye 300 millió USD. Az elkövetõk
egy svájci címet adnak meg a feladó cí-
meként.
A részvétel feltétele egy bizonyos ösz-
szeg befizetése mellett a jelentkezõ
bankkártyájának típusa, lejárati ideje,
CVV száma, valamint személyes adatai.
A válaszlevelet a „Priority Processing
Centre, Postbus 47101, 1070 Amster-
dam, The Netherlands” címre várják.
Bár Magyarországon információink
szerint még nem fordult elõ ilyen bûn-
cselekmény, de az ilyen jellegû bûncse-
lekmény megelõzése végett tájékoztatjuk
az olvasókat!

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Elhagyta az útpályát, nem élte túl…
Július 9-én, szerdán, 11 óra 50 perckor halálos kimenetelû közlekedési balesetrõl érke-
zett bejelentés. A Bodakajtor és Aba közötti útszakaszon egy 19 éves férfi autójával ed-
dig ismeretlen okból elhagyta az útpályát és az árokba hajtott. A bodakajtori sofõr egye-
dül utazott a személygépkocsiban, az elsõdleges megállapítások alapján biztonsági övét
nem használta.
A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt.
A baleset pontos okát vizsgálja a rendõrség.

FMRFK

SÍC — hírek, eredmények
Íjászegyesületünk legfiatalabb versenyzõi az elmúlt
vasárnap a budapesti MALÉV SC által rendezett
MALÉV-kupán — ami egyben az országos diák-
olimpia II. fordulója is volt — pályaíjászversenyen
vettek részt.
Eredményeink: Horváth Tamás a serdülõ fiúk me-
zõnyében a 3. helyet szerezte meg, Kiss Regina a
serdülõ lányok között a 3. helyen végzett, Katona
Dorottya a gyermeklányok között az 1. helyen vég-
zett, míg a legfiatalabb és legkisebb versenyzõnk-
nek, Batári Balázsnak a gyermekfiúk között a 11.
helyet sikerült elérnie.
Az egyéni pályaíjászok június 14-én, Sárbogár-
don megrendezett minõsítõ versenyén elért
eredményekkel még adós egyesületünk.

Az ifjúsági fiúk mezõnyében Lovász Balázs 2. he-
lyet szerzett.

Az ifjúsági kadettek között Katona Alex a 2. helyet,
Horváth Tamás a 4. helyet szerezte meg.

A felnõtt férfiak mezõnyében Bola József a 7. he-
lyen, a senior férfiak mezõnyében Gilicze Ferenc
1., Gilicze László a 2. helyen végzett.

Egyesületünk várja az íjászkodáshoz kedvet érzõ, 9
év feletti fiatalok jelentkezését.

Az edzések napja: hétfõ és szerda 17 órától,
szombat 14 órától.

Gilicze László, Sárréti Íjász Club
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Július — Szent Jakab hava,
nyárhó, áldás hava

A római naptárban a hónap eredetileg a fantázi-
átlan Quintilis, „Ötödik” nevet viselte, mivel az
egykori márciusi évkezdéstõl számítva az ötödik
hónap volt. I. e. 44-ben Marcus Antonius hízelgõ
javaslatára nevezték el júliusnak Julius Caesar-
ról, aki e hónap 12. napján született.
Júliusra esett akkor is, ott is a mezõgazdasági
munkák dandárja, de azért ünnep is akadt
egy-kettõ. 5-én volt a Poplifugia, a „Nép mene-
külése” elnevezésû ünnep, melynek eredetével
az korabeli szerzõk sem voltak tisztában, ezért
bizonyos történelmi eseményekkel próbálták
kapcsolatba hozni. Hahn István viszont a „Király-
menekülés” (Regifugium, febr. 24.) ellenpárját
ismeri föl benne. 7-én volt a Nonae Caprotinae, a
rabszolganõk ünnepe. Ezen a napon az asszo-
nyok Iuno Caprotina tiszteletére áldoztak egy
vadfügefa, „kecskefügefa” (caprificus) alatt. A
fügefa tejszerû nedvét mutatták be áldozatul
Junónak mint kecske-, illetve fügefaistennõnek.
Mind a kecskét (capra), mind a fügét (ficus) ter-
mékenységi jelképnek tekintették a régiek, az
orgiasztikus szerelem szimbólumai voltak. A ró-
mai szerzõk ezt az ünnepet is történeti esemény
emlékének tartják, összekapcsolva a Poplifugia
keletkezésének vélt történeti okaival. Valójában
a Nonae Caprotinae is téli termékenységünne-
pek ellenpárja. Pl. a decemberi Saturnaliáé,
mely szintén rabszolgaünnep volt, a februári
Lupercaliáé, amikor meztelen ifjak kecskebõrbõl
készült korbáccsal ütlegelték városszerte a nõ-
ket, hogy termékenyek legyenek. A Caprotina
ünnep történeti magyarázata arra enged követ-
keztetni, hogy a kecskeistennõ papnõi eredeti-
leg Bacchus férfifaló szolgálóinak, a baccháns-
nõknek a módjára viselkedtek. A hagyomány
szerint ugyanis a „nép menekülésekor”, miután
Róma szomszédjai összefogtak a város ellen, a
római rabszolganõk honleányi buzgalomból ma-
gukra öltötték úrnõik ruháit, és az ellenség tábo-
rába vonultak lelkes fogadtatásul, majd nagy
mulatozást csaptak velük. Amikor sikerült leitat-
ni õket, vezetõjük, Tutela („Oltalom”, vö. az
Amalthea kecskeistennõ bõrébõl készült oltal-
mazó égisszel) felmászott egy kecskefügefára
és jelt adott a közelben rejtõzködõ római férfiak-
nak, akik az alvó ellenségen fényes gyõzelmet
arattak. Tutela alighanem Juno mellékneve volt,
és a fára mászó rabszolganõ története egy õsi fa-
istennõ-ábrázolás félremagyarázása lehet.
Az ókori magaskultúrák anyaistennõinek egyik
növényi alakja a tejet adó fügefélék valamelyike
volt. Indiában az asvattha- és a banjanfát (Ficus
religiosa, F. indica) ma is szentnek tartják,
Egyiptomban Nut, Hathor, vagy Ízisz szederfüge
(F. sycomorus) képében szoptatta fáraó gyer-
mekét, a kisázsiai Adónisz anyja, Szmürna a
szmürnafügefa volt. Rómában a fügét „Rumina
fügefája” néven tisztelték. Rumina („Emlõ”)
Junónak mint a szoptató anyák és a dajkák védõ
istenasszonyának volt a neve, s az õ fája alatt
szoptatta a mítosz szerint Romulust és Remust
farkasdajkájuk. A Ficus Ruminalis kapcsolata az

ikerkultusszal, világfaként való felfogása (Róma
fája = a világ fája), összefüggése a mitikus
„szoptatás”-motívummal az Ikreken átnyúló tej-
útfa révén foglalható gondolati egységbe. Ide-
tartozik, hogy amikor a Nap a Rák csillagképben
jár, az éjszakában az állatövi csillagképek közül
az átellenben lévõ Bak uralkodik, s hogy az ókor-
ban július elején, miután a Nap elhagyja a nap-
fordulót, ismét látható lett a Tejúton ragyogó,
Amalthea kecske után elnevezett Capella csil-
lag. A Caprotina ünnep a mondottakkal függ
össze, kiegészítve azzal, hogy a füge virágzása
júliusig tart, s ilyenkor termi elsõ gyümölcsét.

Július 12-én Apollo tiszteletére rendeztek ünne-
pi játékokat, amely a nõk számára a már említett
két ünnep betetõzése volt. Mint Varro írja, e játé-
kokon az asszonyok bíborszegélyû tógát ölthet-
tek, amely egyébként a magas rangú férfiak ün-
nepi ruhadarabja volt. Július 23-án a vizek urá-
nak, Neptunusnak áldoztak (Neptunalia), hogy
megóvja a termést a szikkasztó nyári forróság-
tól, amikor a Nap elhagyván a „nedves” Rák je-
gyét a „száraz” Oroszlánba lépett.

Júliust ezért régen Oroszlán havának is nevez-
ték. 23-24-én lép a Nap az Oroszlán jegyébe (a
valóságban a Rák csillagképben jár ekkor). Köz-
használatú magyar neve az Oroszlán hónap elsõ
dekádjának apostolszentje után Szent Jakab ha-
va volt. A hónapot félmeztelen, nagy kalapú pa-
raszt testesítette meg, amint épp sarlóját köszö-
rüli, arat vele, vagy kévét hord, netán a csûrben
búzáját csépeli. Elvontabb allegóriája sárga ru-
hás, repülõ ifjú, fején kalászkoszorúval. Jobbjá-
ban az Oroszlán jele, baljában kosár fügével,
dinnyével és más gyümölcsökkel. Az oroszlán-
bõrös, buzogányos napisten, Héraklész/Hercu-
les szintén a július megtestesítõje volt.

(Forrás: internet)

Versek
júliusról

Radnóti Miklós:
Július

(részlet)

Ilyen hõség sem volt itt már régen,
mesélik, még a vaj is elalélt
és olvadni készült lenn a jégen
ma délelõtt még s most beborult. Már
aprót söpör a ház elõtt a szél
s körül minden figyelmesen föláll
a tolongó porban s záport remél.
A nyugágy háta is hassá dagad
és elszakad a szárító kötél.

Csukás István:
Július, július,

nõnemû hónap
Július, július, nõnemû hónap,
fogadj el szeretõdnek!
Szoknyádat bontják, testedhez felajzott
férfiak verõdnek,
kábultan úszunk az áhított,
a világnagy ölbe,
de régi verseny ez, mint a nádas közt
megnyíló öbölbe.

Dsida Jenõ:
Kalendárium
szonettekben

(részlet)

Július
A magányosság dícsérete
A júliusi csillagok alatt
vággyal koszáltam, mint kobor diák.
De voltak nálam bátrabb daliák
s az idõ lassan, tétlen elhaladt.
Az ablakokban csönd volt és virág,
s a fülledt este szívemre szaladt
s júliusi csillagok alatt,
míg bent mullattak boldog daliák.
Fiat fogantak pozsgás asszonyok;
zöld és dúsnedvû, mérges nagy növény
volt az élet: beteljesült, konok.
Éreztem már, hogy – messzirõl jövén –
elesem, ha tovább barangolok
s ledõltem egy zord, vén klastrom tövén.
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Illyés Gyula Általános Iskola, Cece
A közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet az Illyés Gyula Általános Iskola, Cece

ANGOLTANÁR
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû, a je-
lenlegi angoltanár szülés miatti távollétének idejére.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 7013 Cece, Árpád út 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lénye-
ges feladatok: angol nyelv tanítása az általános iskola 1—8.
évfolyamain.
Illetmények és juttatások: az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: fõiskola, angoltanár; angol nyelv tanítása,
legalább 1-3 év szakmai tapasztalat; erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önélet-
rajz, diploma másolata.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legko-
rábban 2008. szeptember 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ráczné
Pincési Julianna igazgató nyújt a 06 (30) 640 3827-es telefonszá-
mon.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az
Illyés Gyula Általános Iskola, Cece címére történõ megküldésé-
vel (7013 Cece, Árpád út 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ azonosítószámot: 86/2008, vala-
mint a munkakör megnevezését: Angoltanár. Elektronikus úton
Péter Istvánné részére az iskolacece@gmail.com e-mail-címen
keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. augusztus 25.

Illyés Gyula Általános Iskola, Cece
A közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet az Illyés Gyula Általános Iskola, Cece

ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÍTÓ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû, a je-
lenlegi osztálytanító szülés miatti távollétének idejére.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 7013 Cece, Árpád út 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok: alsó tagozaton osztály vezetése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: fõiskola; oktatásban szerzett gyakorlat; 1 év
alatti szakmai tapasztalat; erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: magyar mûveltségi terü-
let.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: diploma
másolata, önéletrajz.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legko-
rábban 2008. szeptember 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ráczné
Pincési Julianna nyújt a 06 (30) 640 3827-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az
Illyés Gyula Általános Iskola, Cece címére történõ megküldésé-
vel (7013 Cece, Árpád út 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ azonosítószámot: 86/2008, vala-
mint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító. Elekt-
ronikus úton Péter Istvánné részére az iskolacece@gmail.com
e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. augusztus 25.

Illyés Gyula Általános Iskola, Cece
A közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet az Illyés Gyula Általános Iskola, Cece

MAGYAR SZAKOS TANÁR
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû, a je-
lenlegi magyartanár szülés miatti távollétének idejére.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 7013 Cece, Árpád út 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok: magyar nyelv és irodalom tanítása az általá-
nos iskola 5—8. évfolyamain.
Illetmények és juttatások: az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: fõiskola, oktatásban szerzett gyakorlat, leg-
alább 3-5 év szakmai tapasztalat; erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önélet-
rajz, diploma másolata.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legko-
rábban 2008. szeptember 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ráczné
Pincési Julianna igazgató nyújt a 06 (30) 640 3827-es telefonszá-
mon.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az
Illyés Gyula Általános Iskola, Cece címére történõ megküldésé-
vel (7013 Cece, Árpád út 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ azonosítószámot: 86/2008, vala-
mint a munkakör megnevezését: Magyartanár. Elektronikus
úton Péter Istvánné részére az iskolacece@gmail.com e-mail-
címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. augusztus 25.



Bogárd és Vidéke 2008. július 10. KÖZLEMÉNYEK / KÖZÖSSÉG 9

Pályázati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzata a 14/2007. (I. 19.) Kth. számú határozata alapján
versenytárgyalás útján értékesítésre meghirdeti azon ingatlanait, melyeken felépít-
mény nem található:

1. A Sárbogárd, Magyar u. 1. szám alatti,
5750 hrsz-ú, 901 m2 nagyságú beépítetlen
területet építési teleknek. Kikiáltási ár:
1.090.200 Ft
2. A Sárbogárd, Gárdonyi Géza úti, 5475
hrsz-ú, 2054 m2 nagyságú, „Burga”-ként
ismert beépítetlen területet. Kikiáltási
ár: 1.232.400 Ft
3. A Sárbogárd, Vasút u., 4996/1 hrsz-ú,
1042 m2 nagyságú beépítetlen területet
építési teleknek. Kikiáltási ár: 780.000
Ft
4. A Sárbogárd, Nefelejcs u., 5057 hrsz-ú,
beépítetlen, 1445 m2 nagyságú területet.
Kikiáltási ár: 756.000 Ft
5. A Sárbogárd, Nefelejcs u., 5059 hrsz-ú,
1476 m2 nagyságú beépítetlen területet.
Kikiáltási ár: 780.000 Ft
6. A Sárbogárd, Ibolya u., 5076 hrsz-ú,
1558 m2 nagyságú beépítetlen területet.
Kikiáltási ár: 816.000 Ft
7. A Sárbogárd—Sárhatvan, József A. u.,
506 hrsz-ú, 1329 m2 nagyságú beépítetlen
területet építési teleknek. Kikiáltási ár:
600.000 Ft

A versenytárgyaláson való
részvétel feltételei:

A fizetendõ kikiáltási ár 10 %-ának meg-
felelõ pályázati biztosíték befizetése Sár-
bogárd város polgármesteri hivatalánál,
vagy átutalása a 11500092-11100001 Vá-
rosi Önkormányzat KT. pénzforgalmi
bankszámla Sárbogárd nevére — 2008.
július 22-én, 8 órától 10 óráig, melynek
megtörténtét a helyszínen igazolni kell.
A pályázati ajánlat benyújtása, melynek
tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, jogi személy esetében adószámát,

30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a ver-
senytárgyalási feltételeket elfogadja.
A pályázónak 30 napos ajánlati kötöttsé-
get kell vállalnia.
A pályázati ajánlatokat 2008. július
22-én, 8 órától 10 óráig kell leadni a sár-
bogárdi városi polgármesteri hivatal 6.
számú irodájában.
A pályázati biztosítékot a vesztes pályá-
zónak visszafizetjük, az átutalással telje-
sítõnek a versenytárgyalás napján vissza-
utaljuk, nyertes pályázónál a vételi díjba
beszámítjuk.
Amennyiben a pályázat nyertese az aján-
lati kötöttség ideje alatt az ajánlatát
visszavonja, úgy a biztosítékként befize-
tett összeg a pályázat kiíróját illeti meg.
A versenytárgyaláson a licitlépcsõ: 1.000
Ft.
Az értékesítésre meghirdetett ingatla-
nok elõzetes idõpont-egyeztetés szerint
megtekinthetõk.
A polgármesteri hivatal telefonszáma:
06 (25) 520 260.
Konzultációs idõpont: 2008. július 21-én,
8—10 óráig.
A konzultáció helye: Sárbogárd város
polgármesteri hivatala, I. emelet 6. sz.
iroda.
A versenytárgyalás ideje: 2008. július
22-én, 10.30 órakor kezdõdik, és a pályá-
zati felhívásban szereplõ sorrendben
történik.
A versenytárgyalás helye: Sárbogárd vá-
ros polgármesteri hivatala, díszterem,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

A sárbogárdi polgárõrök szombaton baráti
összejövetelt rendeztek a régi tanácsháza

udvarán lévõ irodájuk udvarán. Erre vendégeket
is hívtak: Kapoli Zoltánt, dr. Szabadkai Tamás
országgyûlési képviselõt, valamint Rigó László
alpolgármestert, aki a sárbogárdi képviselõ-tes-
tület megbízásából Rozmann Gábornak átadta
az „Év polgárõre” kitüntetést.
A polgárõrök a járõrözésben végzett közös mun-
ka elismeréseként Horváth Ferenc törzszászlóst
az „Év rendõrének” választották. Neki Rozmann
Gábor, a sárbogárdi polgárõrség elnöke okleve-
let, a polgárõrök aláírásával ellátott baseball-lab-
dát, valamint egy focilabdát ajándékozott.
Örömünkre eljött az abai idõsek otthonából erre
az alkalomra a sárbogárdi polgárõrség egyik ala-
pítója: Örsi Emil is, akit nagy szeretettel köszön-
tött a tagság.
Ezt követõen a közösen fõzött ebédet együtt fo-
gyasztották el.

Hargitai Lajos

A Reneszánsz év programjai
Ozorán, az ozorai

Pipo várkastélyában

A tánc reneszánsza

2008. július 12., szombat
Mûsor:

10:00 Kapunyitás

Zászlóforgatás

Pavane Történelmi
Tánccsoport elõadása

20:30 ExperiDance: 1001 év.
Táncjáték
(az elõadás idõtartama:
kétszer 50 perc)

Napközben:

11:00—17:30 óráig: gyerekprogra-
mok – kézmûves-foglalkozás

(Öko Csiga játszóház)

A várkastélyban óránként indul
tárlatvezetés.

Jegyek a helyszínen kaphatók Ozorán,
Ozorai Pipo várában. Egész napos be-
lépõ: 950 Ft.

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

POLGÁRÕRVONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651

Polgárõr-találkozóPolgárõr-találkozó
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Szent Péter-napi halászbúcsú
2008. július 12. RÉTIMAJOR

Kedves leendõ Vendégünk!

A hagyományos Szent Péter-napi halászbúcsú immár nyolcadik alkalom-
mal kerül megrendezésre. Idén Százhalombatta város a vendégünk,
színvonalas programmal mutatkoznak be, új, változatos színpadi progra-
mok szórakoztatnak kicsiket, nagyokat.
A szokásos halételfõzõ-verseny során ez évben is rengetegen mutatják
be fõzõtudományukat. A halételfõzõk felteszik a tûzre a bográcsokat, s fi-
nom illat lengi be a népmûvészeti kirakodóvásár standjait. Családos ven-
dégeink a játszóház, elõadások, sportprogramok és a fellépõk produkciói
között válogathatnak. A délelõtti színész-horgászverseny résztvevõi és
az estére velünk maradó közönség tagjai az árnyas kerthelyiségben egy
finom pohár bor mellett pihenhetik ki a búcsú fáradalmait.

Információ: tel./fax: 25/509-190; honlap: www.retimajor.hu

A Bárkaszínpad fellépõi:

9.30 ünnepélyes megnyitó: Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója; Czigány Fruzsina – Hej, halászok, halászok – énekes elõ-
adás
10.00–17.00-ig: Százhalombatta város bemutatkozik különbözõ
táncos és zenés produkciókkal – mûsorvezetõ Straub Dezsõ.

* Ayarti hastánccsoport Dunaújvárosból
* Battai For-más Néptáncegyüttes
* Vakok és Gyengénlátók Egyesületének zenés mûsora
* Abai Pávakör – néptáncegyüttes mûsora
* A különbözõ fõzõ-, bor- és gyermekversenyek

eredményhirdetései

Egész napos programok 10 órától

* Gasztronómiai vetélkedõ – halételfõzõ-verseny, borverseny

* Népmûvészeti kirakodóvásár: üvegszobrász, keramikus, fazekas,
bõrmûves, fafaragó, jósda, házi és bioélelmiszerek stb.

* Barantabemutató – õsrégi magyar harcmûvészet, íjászat

* Fociverseny, pingpong, kosárlabda, csocsó

* Gyermekjátszóház, arcfestés, üvegfestés, népi játékok és
kézmûves-foglalkozás, jurtasátor, csónakázás, lovaskocsikázás

* Fotókiállítás, intarzia-kiállítás, természetfilmek vetítése,
állatsimogatás

* Szerencse fel! – az Aranyponty Zrt. és a Szerencsejáték Rt. mobil
sorsjegyei helybe hozzák a mesés nyerés lehetõségét

* Wellnessközpont: egész nap medence, pezsgõfürdõ, masszázs
lehetõség

* Színész-horgászverseny

* Modellezõ helikopterek-repülõk bemutatója

Diszkont horgászcikkvásár – (Balzer horgászcikkek)

10 órától szakmai program – csak regisztrációval: „Halgazdálkodás
természetvédelmi területeken”

A workshop szervezõi: Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas; Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest; Aranyponty Halászati
Zrt., Százhalombatta

A KVJ Mûvek Zrt. keres

Feladat: gyártó gépek beállítása, szerszámcserék
lebonyolítása, technológiai paraméterek ellenõr-
zése, gyártási utasítások betartása.

Elvárás: szakközépiskolai vagy szakmunkás vég-
zettség (gépipari, mûszaki); gépbeállítás, vagy ha-
sonló 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.

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.

KVJ Mûvek Zrt. (2421
Nagyvenyim, KVJ Mûvek út 2. )

azonnali belépéssel felvesz
2 mûszakos munkarendbe

ESZTERGÁLYOS
ÉS VILLANYSZERELÕ
SZAKMUNKÁSOKAT.

Jelentkezés feltétele: szakmunkás bizonyítvány;
elõny a többéves szakmai gyakorlat,

de pályakezdõ is lehet;
önálló munkavégzés és megbízhatóság.

Fizetés: megegyezés szerint.

Szakmai önéletrajzokat az alábbi
e-mail címre kérjük elküldeni

horvathne@kvjmuvek.hu,
vagy a fenti címre postázni.

Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet:

06 (25) 259 450/108-as mellék.

A KVJ Mûvek Zrt.

azonnali belépéssel felvesz

3 mûszakos munkarendbe

1 FÕ BETANÍTOTT
VÉGELLENÕRT

alapfokú végzettséggel, de fémipari végzettség,
gyakorlat elõnyt jelent.

Önéletrajzokat az alábbi címre várunk:
horvathne@kvjmuvek.hu

ELVESZETT

2008. június 30-án, este,
az Ady E. út 92-bõl elszökött a képen

látható Bison Havanese fajtájú kiskutyánk.

Kérem, aki látta vagy tud a hollétérõl,
hívja ezeket a telefonszámokat:

06 (30) 979 3744 vagy 06 (30) 639 4978.

Különleges ismertetõjele:
hátán tenyérnyi barna folt található.

Jobb szeme egy balesetbõl kifolyólag szürke.

Jutalom a megtalálónak!
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A Vizsolyi Biblia titka II.
A siker titka

Károli Gáspár bibliafordítása, anélkül,
hogy kötelezõvé tették volna, egyedüli bib-
liájává lett nemcsak a reformátusoknak,
hanem minden magyar protestáns hívõ-
nek. A sikere példátlan: máig több mint
százhúsz kiadást ért meg, s egyaránt befo-
lyásolja a nép nyelvét, a költõkét, s az egy-
házi nyelvezetet. Magyar nyelven a „bibliai
ízt” Károli Gáspár stílusa képviseli. Ezt
elõször Szenci Molnár Albert zsoltárfordí-
tása vette át tõle, megsokszorozva ének-
szóval az erejét, és közel vitte a nagy soka-
ság szívéhez:

Könnyhullatásom énnékem,
Kenyerem éjjel nappal.

Károlinál szinte szóról szóra így olvasható:
„Az én könnyhullatásom volt énnékem éjjel
nappal kenyerem” (42. zsoltár).
Károli szövegébõl sarjadt a népköltészet
sok bibliai zamata:

Annyi bánat a szüvemen,
Kétrét hajlott az egeken,
Ha még egyet hajlott vóna,
Szüvem kettéhasadt vóna.

Károlinál: „Az egeknek minden serege is
meg senved és egybe hajtatnak az egek, mint
a hártyák.” (Ésaiás 34:4)
Tõle tanult Arany János, s tõle vette Szé-
chenyi emlékezete c. versének ezt a sorát:
Elvész a népem, mivel hogy tudomány nél-
kül való. (Hóseás 4:6). Tõle idézte az éne-
kelve halálba menõk zsoltárát Az ember
tragédiájában Madách Imre.
1. Én erõs Istenem, Én erõs Istenem,
Miért hagytál el engemet,
És miért távoztál el az én megtartásomtól
És az én jajgatásaimnak beszédétõl?
2. Én Istenem, kiáltok mind napestig,
De nem hallgatsz meg,
Éjjel is nincs nekem veszteglésem.
3. Te pedig szent vagy

(XXII: Zsolt.)
Ugyanebben a bizánci színben az üldözõ
barátok is zsoltárt énekelnek, a XXXV-et.
Károli szövege szerint: Perelj, Uram, az én
velem perlõkkel….
A Vizsolyi Biblia nyelve emelkedetten ün-
nepélyes, templomi szép zengésû, a végsõ
igazságokhoz mért, ezért nem rövid diva-
tú, hanem századokra kiható, súlyosan
gördülõ, mégis ízes, zamatos nyelv. Ezért
volt oly nagy hatással egész népünk nyelvé-
re. Ez a bibliafordítás, mint a legolvasot-
tabb magyar könyv döntötte el véglegesen
az addig nagyon ingadozó magyar helyes-
írás kérdését is.
Károli szövegét zenésíti meg Kodály a
„Genfi Zsoltárokban”, bibliai tárgyú zene-
mûvekben mások is tõle idéznek. Az õ for-
dítása számít a Biblia magyar irodalmi szö-
vegének. Sokat táplálkozott agyonolvasott
Bibliájából Ady Endre is. Ezt hirdeti egyik
versében Károli szavaival Istenrõl:

Hajunknak egy õsz szála
Följegyzett bú nála…
Nem rója meg sok vétkeinket,
Mert Õ szeret minket.

(Az Uraknak Ura)
Már gyengült testi ereje, amikor a Biblia
nyomtatása a vége felé haladt. Szenci Mol-
nár Albert gyakran hallotta õt így fohász-
kodni: „Csak az Isten addig éltessen, amíg
e Bibliát kibocsáthassam, kész leszek meg-
halni és Krisztushoz költözni.” Megada-
tott néki, hogy láthatta a mûvét készen,
sõt, gyümölcsözni is. Mert csak annak
megjelenése után, a következõ év végén
halt meg.
Áldott szent öreg! Fordításával olyan na-
gyot alkotott, amilyen egy nép történeté-
ben csak egyszer fordul elõ. S mégis sze-
rénységében így mentegetõzik:
– Az Isten és az én jó lelkiesméretem nékem
bizonyságom, hogy nem egyebet, hanem a
nagy Istennek tisztességére az Õ házának
épülésére néztem e dologban. Szabad min-
dennek az Isten házába ajándékot vinni.
Egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drágakö-
veket, én azt viszem, amit vihetek: magyar
nyelven az egész Bibliát.
A vizsolyi nyomda vezetõje egy lengyel
származású kiváló szakember volt, Mants-
kovits Bálint nyomdamester. Galgócról
hozta el mûhelyestõl Ecsedi Báthori Ist-
ván. Ez az eset oly híres lehetett, hogy
verset is írtak róla:

Etsedi Báthory István, hogy érté
Vizsolyba a Nyomtató-mûhelyt viteté.

Mantskovits beszédében még érzett az
idegen kiejtés, de hûsége és az Evangélium
szeretete pótolta ezt a fogyatékosságát,
amely nem is lehetett oly nagy, mert ízes
magyarsággal szól róla:
– Az én tehetségem és erõm szerint azon igye-
keztem, hogy a Szent Bibliának könyvei
mentõl szebben, tisztábban és minden fo-
gyatkozás nélkül az én kezem által kiadatná-
nak a sok szomjúhozó keresztyének várako-
zásának megenyhítésére és lelkük épülésére.
Akaratom és igyekezetem ellenére néhol-né-
hol eshetett vétek a nyomtatásban.
Károli Gáspár már a Biblia fordítása elõtt
is elismert tudású, tekintélyes férfiú volt.
1529 körül született Nagykárolyban. A
Kassa-völgyének püspöki jogú esperese
volt. Ez azt jelentette, hogy a Tiszán innen,
ahol kétszáz évig nem volt a református
egyháznak püspöke, az espereseknek püs-
pöki jogkörük volt. A lelkészszentelést is,
mint az egyik kimondottan püspöki felada-
tot, õk végezték. Egyházmegyéje kiterjedt
az egész Kassa-völgyére, Abaúj megyére,
Zemplén és Szabolcs megyék egy részére
is. A tévtanítókkal itt õ vívja a küzdelmet,
mint ahogyan a Tiszántúlon Méliusz. Gön-
cön az 1566-ban tartott zsinaton fogadták
el Kálvin Kátéját, a Tiszán inneni egyház-
kerület alapjait is ekkor vetették meg.

Méliuszhoz ifjúkora óta barátság fûzte.
Együtt tanultak a wittenbergi egyetemen.
Debrecenben nyomtatták fiatalkori, igen
érdekes írását: Két könyv minden orszá-
goknak és királyoknak jó és gonosz sze-
rencsjöknek okairól. Benne a mohácsi vész
okait fejtegeti: a magyar népre zúdult csa-
pás végsõ okai a vallásos tévelygések, a tár-
sadalmi és erkölcsi bûnök. Ezek költötték
fel Isten haragját. A keresztyén bûntuda-
tot ebben a könyvében történelemszemlé-
letté szélesítette. Ilyen mély lelkiismeret-
vizsgálatot nem tartott addig senki más.

A gönci remek szobor

A Vizsolyi Biblia megjelenésének három-
századik évfordulóján, 1890-ben Károli
Gáspárnak a gönci templomkertben szob-
rot állított a krónikás szerint a „magyar
protestáns közösség”.

Károli Gáspár arcát nem ismerjük. Hû ta-
nítványok le nem rajzolták, festõbarátok s
tisztelõk meg nem festették. Vagy nem
maradtak fenn alkotásaik. A kései mûvész,
Mátrai Lajos, aki az emlékmûvet alkotta,
nem akarta õt a maga képzelte alakban áb-
rázolni, hanem úgy mintázta meg a készít-
tetõk kegyes elgondolása szerint, hogy
minden bibliafordító reformátorból – kik-
nek a mûveit Károli felhasználta segítségül
– legyen benne egy-egy jellegzetes vonás.
Arcáról egyszer Sylvester János evangéliu-
mi humanizmusa, máskor a Heltai Gáspár
mohó mûvelõdési szomja, majd megint
Méliusz Péter zuhogó szenvedelme, ismét
Félegyházi Tamás alázata villan elénk.
Károli Gáspár nemcsak mint magyar bib-
liafordító áll az õ vállukon, hanem mint a
harmadik nemzedékbe tartozó reformáto-
ri személyiség is az õ vonásaikat összegez-
né. Mint bibliafordító, mint teológus, mint
pásztor és mint ember egyaránt több az
egyénnél, több önmagánál – típus, akirõl
mindazt az áldást leolvashatjuk, amit
magyar nemzetünknek Isten Igéje a refor-
mációban és a reformáció Isten Igéjében
adott.

Díszesen faragott tölgyfakarszékben ül a
szobron az istenes vénember. Hosszú papi
ruhája a csizmáját lábfejig eltakarja, csip-
kés nyakú és kézelõjû inget visel. Térdére
fektetve a nyitott Biblia, kezében lúdtoll,
hogy jegyezze „magyar nyelven az egész
Bibliát, melyet eleitõl fogva sokan igyekez-
tek offerálni, de véghez nem vihettek”. Te-
kintetében az a nyugodt világosság tükrö-
zõdik, amely egész életét és minden tanítá-
sát jellemzi. Komoly és megviselt arca eb-
ben a munkájában mindig megnyugszik.
Alakja számunkra így maradt meg ércbe
öntve. És így látjuk õt Bibliáján keresztül
is.

(Folytatás a következõ oldalon.)
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Hálaadó istentisztelet
Az evangélikus gyülekezet hétvégén há-
laadó istentiszteletet tartott a sárszent-
miklósi evangélikus templomban abból
az alkalomból, hogy befejezõdött a
templom és a meglehetõsen rossz álla-
potban lévõ parókia felújítása. Az isten-
tiszteleten a bakonycsernyei evangélikus
esperes, Szarka István az új liturgia sze-
rint szolgált. Prédikációjában kitért arra,
hogy azok, akik ezt a templomfelújítást
véghezvitték, egy igazi csoda részesei le-
hettek.

A külsõ szemlélõ szá-
mára persze ez nem
csoda, „csupán” jó-
tett. Csodává az
összefogás teszi, mert
ha összefogás van,
nagy dolgokat vihet
végbe egy közösség.
A gyerekek a gyerek-
héten tanult éneket
adták elõ, Szummer
Ádám pedig trombi-
tán játszott. Bõjtös
Attila megemlékezett
a templomot építõ
Béldi Károlyról, és is-
mertette az evangéli-
kus templom történe-
tét, az építés körül-
ményeit, és szólt a
mostani felújításról is. Váraljai Péter kivetítõn mutatta be a most elvégzett építési mun-
kálatokat. Ezután megköszönték a felújításban segítõk munkáját és az adományokat. El-
mondták, hogy a munka elõreláthatólag szeptemberben tovább folytatódik a templom
szigetelésével és a parókia külsõ tatarozásával.
Az istentisztelet után a templomudvarban szeretetvendégségre került sor. Rendhagyó
módon az asszonyok által hozott aprósütemények mellett meleg ételt, gulyáslevest is
kínáltak a jelenlévõknek.

Hargitai Lajos

A nagykárolyi emléktábla
Születésének négyszázadik évfordulóján,
1929-ben a romániai reformátusság orszá-
gos ünnepséget rendezett Nagykárolyban.
A több napos ünnepség alatt leplezték le a
templom bejárata fölé helyezett emléktáb-
lát. Ez fénylik rajta:
Születésében megáldott, életében istenes, ha-
lálában halhatatlan
Károli Gáspár
gönci papnak, a Vizsolyi Biblia fordítójának,
Nagykároly város szülöttének emlékezetére
születésének négyszáz éves fordulóján,
az Úr MCMXXIX esztendejének szeptember
hava XV napján
állíttatták a református anyaszentegyház
gyülekezetei.
Károli Gáspár születésének négyszázadik
évfordulóján írta Reményik Sándor: „A
fordító” c. költeményét. Éppen a nagyká-
rolyi ünnepségekre készült, s ott hallotta
elõször a bibliafordítóra emlékezõ magyar
protestantizmus.

A fordító
– Károli Gáspár

emlékezetének –
Alkotni könnyebb: a szellem szabad,
A képzelet csaponghat szerteszét,
Belekaphat a felhõk üstökébe,
Felszánthatja a tenger fenekét,
Virágmaggal eget-földet bevethet,
Törvénnyé teheti a játszi kedvet,
Zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad,
S vakmerõen méri Istenhez magát…
Az alkotás, jaj, kísértetbe is visz.
A fordítás, a fordítás – alázat.
Fordítni annyit tesz, mint meghajolni,
Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni,
Valaki mást, nagyobbat átkarolva,
Félig õt vinni, félig vele menni.

Az, kinek szellemét ma körülálljuk,
A Legnagyobbnak fordítója volt.
A Kijelentés õs-betûire
Alázatos nagy gonddal ráhajolt.
Látom: elõtte türelem-szövétnek,
Körül a munka nehéz árnyai:
Az Igének keres magyar igéket.
Látom, hogy küzd: az érdes szittyanyelv
Megcsendíti-e Isten szép szavát?
És látom: gyõz, érdes beszédinek
Szálló századok adnak patinát.
Ó be nagyon kötve van Jézusához,
Félig õ viszi, félig Jézus õt,
Mígnem Vizsolyban végül megpihennek,
Együtt érve el a honi tetõt.
Amíg mennek, a kemény fordítónak
Tûn verejtéke, s tán vére is hull,
De türelmén és alázatán által
Az örök Isten beszél – magyarul.

Forrás: Bottyán János — Hitünk hõsei
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CSIRKERECEPTEK

Kapros csirke
Hozzávalók: 40-50 dkg csirkemell, olaj, húslé, 2 evõkanál liszt, vaj, 4 dl
tej, só, fehér bors, szerecsendió, 1 csokor kapor.
A csirkemellet befûszerezzük, és erõs tûzön elõsütjük, majd húslével felen-
gedve megpuhítjuk. Elkészítjük a kapormártást. Olvasztott vajban a lisztet
habzásig melegítjük, ezután langyos tejjel felengedve simára keverjük. Fû-
szerezzük sóval, fehér borssal, szerecsendióval és finomra vágott kaporral.
A húst egészben, vagy szeletelve, a mártással leöntve tálaljuk, és paradi-
csomos rizst kínálunk mellé.

Lecsós csirkecomb
Hozzávalók: 4 kisebb csirkecomb, 2 fej vöröshagyma, 1 kávéskanál pi-
rospaprika, 5 dkg füstölt szalonna, 50 dkg zöldpaprika, 25 dkg paradi-
csom (vagy 50 dkg konzervlecsó), 2 evõkanál zsír, só.
A megtisztított combokat felhevített zsírban hirtelen átsütjük, és egy lábas-
ba tesszük. A zsírjában megpirítjuk az egyik fej apróra vágott vöröshagy-
mát, meghintjük pirospaprikával, kevés vízzel felengedjük, és ráöntjük a
combokra. Fedõ alatt — mindig kevés vizet öntve alá — majdnem puhára
pároljuk. Közben az apró kockára vágott szalonnát félig megpirítjuk, bele-
tesszük a vékonyra szeletelt hagymát, pár percig pirítjuk, majd belerakjuk a
megtisztított, felszeletelt paradicsomot, és a kicsumázott, karikára vágott
zöldpaprikát (télen a lecsót), megsózzuk, és félig puhára pároljuk. A csak-
nem puha csirkecombokat a lábas egyik oldalára rakjuk, a másik oldalára
pedig a félig kész lecsót tesszük, és fedõ alatt — nem keverve, hanem csak
a lábast rázogatva — készre pároljuk.

Kapros juhtúróval töltött csirke
Hozzávalók: 4 csirkemell, 20 dkg juhtúró, 1 csokor kapor, só, bors,
olaj.
A juhtúrót a finomra vágott kaporral elkeverjük. A csirkét megmossuk, le-
szárítjuk, és egy éles késsel nyílást vágunk rá. Ezután befûszerezzük, és be-
töltjük. Egy edényben olajat forrósítunk, és kérget sütünk a húsnak, majd 1
dl vízzel felengedve készre pároljuk. Fóliába sült burgonyával tálaljuk.

Paprikás csirke
Hozzávalók: 1 csirke, 1 fej vöröshagyma, 4 dkg zsír, vagy olaj, gulyás-
krém, pirospaprika, 1 paradicsom, 1 paradicsompaprika, kevés só,
tejföl.
A megmosott, megtisztított csirkét feldaraboljuk. Zsírban, vagy olajban
megpirítjuk a hagymát, majd a gulyáskrémet, a pirospaprikát, a paradicso-
mot és a paradicsompaprikát hozzáadva pörköltalapot készítünk. Bele-
tesszük a húsdarabokat, sóval ízesítjük, és kb. 1 órán át kevés vízzel felen-
gedve közepes lángon fõzzük. Fõtt tésztával, vagy galuskával tálaljuk, s íz-
lés szerint tejfölt adunk hozzá.

Nagymama receptjeiNagymama receptjei

Megjelent Hargitai nagymama szakácskönyve

Ételed az életed címmel.
Kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban

és az újságot árusító boltokban,

2.500 Ft-os áron.

Szexi vagy nem?
Én csípem a vetélkedõket. Nagyon jó dolog a mai kultúrában,
hogy vannak ezek a versenyek. Mindegy, hogy milyen, az a fontos,
hogy vetélkedni lehessen. Lehet benne gyõzni. Ha meg nem, ak-
kor is legalább pörög az ember. Bekerül a médiába, jobb esélye
van a csajoknál mondjuk. Van egy ideje az egyik csatornán egy jó-
pofa vetélkedõ, az a címe, hogy „Szexi vagy nem”. Az ember nem
tudja pontosan beazonosítani, mit jelent ez a szó, hogy szexi, de
nyilván van valami köze a szexhez, ami engem momentán érdekel,
mint minden normális fiatalt. Szerintem én szexi vagyok, ehhez
nem férhet kétség. Gondoltam, ott a helyem a vetélkedõn. Legfel-
jebb kigolyóz az a köcsög zsûri. Elmehetnek valahova. Persze,
hogy jelentkeztem.
Hát ez nem igaz! Ahány
vékony dongájú, kancsal
srác, csámpás lány akad
az országban, mind ott
tolongott a jelentkezé-
sen. Úristen! Ezek mind
azt hiszik magukról,
hogy szexik?
Nem volt mese, most
már benne vagyok. Föl-
vettem a legjobb szerkó-
mat, a Retró felsõt, ma-
gamhoz vettem az új Aréna gatyót, érvényesül az izomzat. Lazán,
nagyon lazán, zsebre tett kézzel beszambáztam a kamera elé.
Egyenes tartás, lúking a kamerába. Ha valaki szexis ebben a ro-
hadt világban, hát én az vagyok. Remélem, a szomszéd kis csaj, a
Reni nézte az adást, vette ezt a vidám, nyílt tekintetet, amelyet ak-
kor ott én rögtönöztem. Renit nagyon komálom egyébként, a
spájzablakból lesem, ahogy öntözi a virágokat, meleg idõ esetén
pláne fürdõruhában, ami nagyon emeli a látvány értékét. Egyelõ-
re nem mertem a tudomására hozni ezt a rajongást, mert okkal
tartok attól, hogy bunkónak tart. Azt hiszem, nem igazán csípi az
ilyen vetélkedõket, a gimi színjátszó csoportjában sztár, verseket
mond, meg minden, ami egyáltalán nem rontja az alakja láttán ke-
letkezõ, kedvezõ benyomást. Lehet, hogy az õ számára tré dolog,
hogy én itt a tévékamera elõtt teszem-veszem magam, mint vala-
mi hímringyó.

Na, de a zsûris spinkó megnyomta a megfelelõ gombot, oké, me-
het a második forduló, a fürdõgatyás menet. Itt aztán mindent be-
leadtam annak tudatában, hogy két hete, amióta beadtam ide a je-
lentkezést, keményen gyúrom a mellizomzatomat, hogy rendesen
domborodjon. Én nem bírom az olyan srácokat, akiknek ott elöl a
gatyában nagyon kidomborodik a micsodájuk. Az enyém szeren-
csére megfelelõ szerénységgel van jelen az eseményekben, nem
volt a beállásomban szemérmetlen hivalkodás. Szerénység, öntu-
dat! Ezt próbáltam én ott sugározni. Közben a srác, a szpíker
nyomta ott a bemutatásomra szolgáló sódert, hogy én szeretem a
küzdõsportokat meg a vetélkedõket, amit ott elõzõleg egyeztet-
tünk az ürgével. Szerettem, ahogy beszélt. Szaporán pergett a
nyelve, némelyik hangot úgy elnyújtotta, ami szerintem modern.

Na, jött a zsûri döntése. A rohadt életbe! Hát nem lepontoztak!
Már elõtte gondoltam, hogy a gombnyomogató spinének nem va-
gyok a szíve közepében, a szeme sem állt jól, mikor rám nézett.
Gondoltam, hogy le kellett volna tennem neki néhány tízezrest,
sz... banda. Nem értenek hozzá, és teszik az agyukat. Én jobban
értek hozzá, ezt csak úgy mondom. És én vagyok a valódi szexi eb-
ben a k... országban.

(L. A.)
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Heti idõjárás
Napról napra erõsödik a
nappali felmelegedés, és
egyre több lesz a napsü-
tés. A hétvégére már or-
szágszerte jellemzõen 30
fok felett alakul a csúcshõmérséklet, va-
sárnap már többfelé várható 35 fok fe-
letti maximum. A jövõ hét elején várha-
tó hidegfront elõtt tetõzik majd a forró-
ság. A várható nappali felmelegedés
csütörtökön 22, 27, pénteken 25, 30,
szombaton 29, 34, vasárnap 31, 36, hét-
fõn 33, 38! fok körül alakul.

www.metnet.hu

Pálma és Liliom

Messze Portugáliában, egy magas
szikla tetején állt Barkó lovag vára.

Barkó lovagnak két leánya volt: Pálma és
Liliom. Pálma az apja kedvence volt, olyan
volt, akár a legbátrabb ifjú vitéz: szõrén ül-
te meg a lovat, vadászni járt, s úgy forgatta
a kardot, hogy mesze földön híre járt. Sze-
rette is Barkó lovag az idõsebbik lányát,
Pálmát, s egyre mondogatta, hogy csak ha-
talmas, gazdag királyhoz adja feleségül. Li-
liom, a lovag kisebbik lánya meg úgy élt a
várban, akár egy Hamupipõke. Az apja is,
a nénje is szüntelenül csúfolta, hogy gyön-
ge a karja, fehér az arca, hogy nem tud lo-
vagolni, iszonyodik a kardtól meg a han-
gos, vidám vadászatoktól. Liliomnak nem
akadt egy barátja sem a várban, csak az ál-
latok szerették. Ha sétálni ment, galamb
röpült a feje fölött, mókus ugrándozott
elõtte, õzike lépdelt mellette, s a bokrok-
ból félénk nyuszik vigyázták a lépteit.
Egyszer aztán Barkó lovag hírül adta or-
szágnak-világnak, hogy férjhez adja a lá-
nyát, leánykérõbe lejöhet minden vitéz ifjú
király, s amelyik lovagi tornában legyõzi
Pálmát, azé lesz a lány meg a lovagvár min-
den kincse.
Jöttek is messze földrõl a királyok, herce-
gek, hogy megvívjanak a vitéz leányzóval,
és elnyerjék a kezét meg Barkó lovag kin-
cseit. Csakhogy Pálma sorra legyõzte a ké-
rõket, s volt, aki a szégyentõl holtsápadtan,
volt, aki vérpirosan hagyta el a lovagvárat.
Egy szép napon fényes kísérettel érkezett
Barkó lovag várába a leghatalmasabb, a
legvitézebb ifjú király. Barkó lovag azt re-
mélte, hogy a híres-neves vitéz király a lo-

vagi tornában legyõzi a büszke Pálmát, s
így királyi férjet kap a kedvence.
Ráparancsolt a kisebbik lányára, Liliomra,
hogy takarodjék a háztól, míg az ifjú király
meg fényes kísérete a várban vendégeske-
dik. Liliom kiment az erõdbe, s ott letele-
pedett egy kis tisztásra. Nyomban körül-
fogták barátai, az erdei állatok. A móku-
sok a nyuszikkal fogócskáztak, hogy fölvi-
dítsák a szomorú leánykát, a varjú meg ver-
senyre kelt a fülemülével, hogy melyikük
tud szebben énekelni. Liliom könnyei ha-
marosan föl is száradtak, beszélt az álla-
tokhoz, azok meg úgy figyeltek rá, mintha
értenék a szavát. Bekötözte egy bárányka
fölsebzett lábát, gyógyító füvet tett az
egyik nyuszi fülére, amit megcsípett a ko-
misz szarka.
Az erdõ fái közül a leánykérõbe érkezett
ifjú király figyelte Liliomot, s elhatározta,
hogy vagy ez az aranyszívû lányka lesz a fe-
lesége, vagy senki más.
A következõ napon lovagi tornában le-
gyõzte a büszke Pálmát, még a fényes kar-
dot is kiütötte a kezébõl.
– Feleségül kapod a lányomat és váram
minden kincsét! – ujjongott Barkó lovag.
Ám az ifjú király így szólt:
– Nem kell nekem senki más, csak ifjabb lá-
nyod, Liliom keze. Jobban helyén van an-
nak a szíve, ami többet ér minden erõnél és
kincsnél.
Mit volt mit tenni, ilyen lovagot csak nem
utasíthatott vissza Barkó lovag, nekiadta
hát Liliom lányát.
Nagy lakodalmat csaptak, még ma is élnek,
ha meg nem haltak.

Spanyol mese

Rejtvény

Honnan erednek
a nyári hónapok nevei?

Beküldési határidõ: 2008. július 15.

Megfejtés
A 27. heti rejtvény helyes megfejtése: a
nyár — franciául: été, olaszul: estate,
oroszul: léto, németül: sommer, spa-
nyolul: álamo, finnül: kesä, angolul:
summer.
Helyes megfejtést küldtek be: Barabás Ani-
ta és Barabás Tamás, Kislók; Jákob Mária
és Jákob Zsuzsanna, Sárbogárd, Tinódi u.
144.
A szerencsés nyertes:

BARABÁS ANITA,
Kislók.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben!

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Július 12., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Eb és Flo 8.05 Pingvinkék 8.20 Ebb
és Flo 8.25 Pingvinkék 8.40 Blanche 8.45 Heuréka!
9.05 Slapaj 9.25 Pizsama-parti 9.50 Ötösfogat 10.20
Arthúr 10.50 Srpski ekran 11.30 Autóvízió 12.00 Hírek
12.10 A beszélõ köntös 13.35 Rémmese – A Nimh titka
15.00 De Gaulle, a magánember 15.50 Kémeri 17.10
Brigadoon titka 19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.05
Ötöslottó-sorsolás 20.25 Társulat Gála 22.35 Hírek
22.40 Sporthírek 22.50 MRS. Parker és az ördögi kör
0.55 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis bo-
szorkány 6.20 Digimon 6.40 Kölyökklub 8.15 Dis-
ney-rajzfilmek 9.30 Receptklub 9.45 XXI. század – A le-
gendák velünk élnek 10.15 Játék 11.30 Ötletház 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Trópusi nyomozók
13.45 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 14.50 Ke-
mény, mint a kõ 15.40 Kung-fu 16.40 Dolmen – Rejtel-
mek szigete 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Az
Északi-tenger kalózai 22.55 RTL-bokszklub 0.15 Külde-
tés 1.55 Kemény zsaruk 2.35 Egy rém rendes család
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.50 Õsvilági kaland 10.50 Ka-
landjárat 11.25 Babavilág 12.00 Törekvõ tanerõk 12.35
Ed 13.30 Charlie: Viharos hétvége 14.30 Bûbájos bo-
szorkák 15.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 16.30
Államfõnök 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Szere-
lem a végzeten 21.30 Amerikai pite 2. 23.30 Így készült
A 12. Kapcsolat Koncert 2008. június 28. 0.00 Agyle-
gény 1.10 Mentõhelikopter 2.00 Huncut fiúk 2.50
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 - Gazdasá-
gi Magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról
jövök 16.04 Idõt kérek 17.04 Az ötkarika jegyében
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Cigányóra 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül — a kultúráról 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 21.56 Kí-
nai népzene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Július 13., VASÁRNAP
MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér
8.50 „Így szól az Úr!” 8.55 Engedjétek hozzám.. 9.05 Ka-
tolikus krónika 9.30 Egyházi naptár 9.45 Református
magazin 10.10 Református ifjúsági mûsor 10.20 Az utó-
dok reménysége 10.55 Moto GP 12.00 Hírek 12.10
Moto GP 13.20 Út Pekingbe 13.50 Moto GP 14.55 De
Gaulle, a magánember 15.55 Sally Lockhart rejtélyes
történetei: Árny északon 17.35 Rocklexikon 18.30
BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.45 Sport-
hírek 19.50 Balatoni nyár 20.05 Asterix és Obelix: A
Kleopátra-küldetés 22.00 Mtv Hangerõ 22.55 Hírek
23.00 Sporthírek 23.10 Egy hölgy és a herceg 1.20
GSXR-kupa
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis bo-
szorkány 6.20 Digimonszelidítõk 6.45 Kölyökklub 8.50
A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.10 Inuyasha 9.40
Receptklub 9.55 XXI. század – A legendák velünk élnek
10.25 Játék 11.25 Európai idõ 11.40 MeneTrend 12.00
Híradó 12.10 Isteni sugallat 13.05 Magyar autó-
sport-magazin 13.20 Forma-1-magazin 13.55 L. A. Heat
– Halálos páros 14.50 Nagymenõk 15.45 Tiszta Hawaii
16.45 A seriff és az idegenek 18.30 Híradó 19.05 Cobra
11 20.00 Komolytalan komornyik 22.00 Túl mindenen
0.15 Portré 0.45 Tesseract 2.30 Kemény zsaruk
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 Walker, a texasi
kopó 12.35 Baywatch Hawaii 13.40 Idõzsaru 14.40
Smallville 15.40 Afrikai kaland 16.30 Kutyám, Jerry Lee
2. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Idõvonal 22.15 Po-
koli tévétorony 0.15 Képírók 1.55 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 Refor-
mátus 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 Rádiószín-
ház 23.55 Zene 24.00 Éjszaka

Július 14., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Érzékeny ifjúság 9.50 Védelmi jog
10.50 Kisvárosi doktor 11.45 A sokszínû vallás 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Roma magazin 12.50
Domovina 13.25 Múzeumról múzeumra 13.55 Bûvölet
14.50 Jó kis bagázs 15.15 Pénz-vidék 15.50 Ötcsillagos
szerelem 16.35 Kína folyói 17.30 Hírek 17.35 Körzeti
híradók 17.45 Max, a zsaru 18.45 Életképek 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek
20.10 A kék papagáj 21.55 Hétfõ este 22.35 24 – Har-
madik évad 23.20 Hírek 23.25 Sporthírek 23.35
Utánam a vízözön
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 Férfifaló csapdában 12.00 Hírek 13.40 Dis-
ney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.20 A Grace Klinika 17.25 A harc törvénye 18.30 Hír-
adó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt
21.15 A Szökés 22.05 Született nyomozók 23.20 Doktor
Addison 0.15 Reflektor 0.35 Séta a Holdon 2.25
Autómánia 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.10 Jóban-Rosszban 9.30
Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.10 Teleshop
11.45 Szürke bagoly 13.50 Kvízió 14.35 Sentinel – Az
õrszem 15.35 Dokik 16.25 Rex felügyelõ 17.25 Szelle-
mekkel suttogó 18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban
19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10 Életfogytig zsaru
22.10 Gyilkos körök 23.10 8 nap – Végzetes emlékek
0.10 Tények este 0.50 Kísértetharcosok 2.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-
közben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 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 19.46 Népzene
19.55 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 15., KEDD
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 Srpski ekran 12.50 Unser Bildschirm 13.20 Mú-
zeumról múzeumra 13.50 Bûvölet 14.50 Jó kis bagázs
15.15 Família KFT. 15.45 Ötcsillagos szerelem 16.30
Nyári álmok 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.50
Max, a zsaru 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 Önök
kérték! 21.10 Régimódi történet 22.10 Kedd este 22.45
24 – Harmadik évad 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek
23.45 Párizs, a roncskocsik Mekkája
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 Mozimatiné 12.00 Hírek 13.30 Disney-rajz-
film 14.00 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.20 A
Grace Klinika 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó 19.05
A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 A specia-
lista 23.35 Róma 0.40 Reflektor 1.00 Igaz történet -
Hannibál 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.10 Jóban-Rosszban 9.30
Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.15 Teleshop
11.50 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 Beverly Hills-i zsaru
23.15 A médium: Az elsõ eset 0.15 Tények este 0.55
Alfred Hitchcock bemutatja 1.25 Sako menyegzõje
3.10 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 5.00 Hajnal 6.00 180
perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ
11.25 Vendég a háznál 11.45 Vacka Rádió 12.00 Króni-
ka 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 tudo-
mány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Ma-
gánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.30 Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv 19.40 Vacka rádió
19.49 Népzene 19.54 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24
Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.25 Esti beszélgetés a tudományról 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Cigányóra 0.10 Éjszaka

Július 16., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Érzékeny ifjúság 10.10 Védelmi jog
11.10 Kisvárosi doktor 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Hrvatska 12.45 Ecranul nostru 13.20 Múzeumról
múzeumra 13.50 Bûvölet 14.45 Jó kis bagázs 15.15
Kormányváró 15.45 Ötcsillagos szerelem 16.35 Nyári
álmok 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.50 Te Szent
Ég! 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 Váradi Roma
Café: Espresso 22.10 Szerda este 22.45 24 – Harmadik
évad 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.45 Piknik a függõ
sziklánál
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 Mozimatiné 12.00 Hírek 13.20 Disney-rajz-
film 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.20 A
Grace Klinika 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó 19.05
A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 A prófé-
cia 23.30 Az egység 0.30 Reflektor 0.45 Keményköté-
sûek 2.25 Egy rém rendes család 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00 Mok-
ka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.10 Jóban-Rosszban
9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.15 Teleshop
11.50 Hõsök 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 Hõ-
sök 23.10 Eureka 0.10 Tények este 0.50 Svindli 2.30
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napköz-
ben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúr-
kör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhang-
zó 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 20.26 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

Július 17., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Érzékeny ifjúság 10.05 Védelmi jog
11.10 Berlin, Berlin 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Együtt 13.15 Múzeumról múzeumra 13.45 Bûvö-
let 14.50 Jó kis bagázs 15.10 Família Kft. 15.40 Ötcsil-
lagos szerelem 16.30 Nyári álmok 17.30 Hírek 17.35
Körzeti híradók 17.50 Te Szent Ég! 18.45 Életképek
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55
Sporthírek 20.10 Happy Texas 21.55 Csütörtök este
22.30 24 – Harmadik évad 23.15 Hírek 23.20 Sporthí-
rek 23.30 A vízszerelõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 Nancy Drew, a tini detektív 12.00 Hírek
13.15 Disney-rajzfilm 13.40 Játék 15.10 Receptklub
15.25 Doki 16.20 A Grace Klinika 17.25 A harc törvénye
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.15 Világvírus 23.15 Traveler 0.10 Reflektor 0.30
Infománia 1.00 Alias 1.50 Kemény zsaruk 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.10 Jóban-Rossz-
ban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.05
Teleshop 11.40 Blues Brothers: A Blues testvérek



Bogárd és Vidéke 2008. július 10. TV-RÁDIÓMÛSOR / BOGÁRDI TÉVÉ 17

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és
idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné, Hargitai Lajos,
Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kovács
Györgyné, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Varga Zsolt, Zámbó Tibor és még sokan

mások. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Szedõ- és tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka:
Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig.
Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett,
közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk
viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le.
Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel
házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a
szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.

http://www.observer.hu

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 Halálos átverés 23.10 Tangó 23.20 Csil-
lagkapu 0.20 Tények este 1.00 Csillagkapu 1.50 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 ház-
nál 11.45 Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 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 Hét-
köznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sport-
világ 19.30 Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv 19.40 Vacka rá-
dió 19.45 Népzene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.24 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 18., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Érzékeny ifjúság 10.10 Védelmi jog
11.10 Berlin, Berlin 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Parázsló szenvedélyek 13.10 Múzeumról múze-
umra 13.40 Körzeti magazinok 14.35 Jó kis bagázs
15.00 Família Kft. 15.40 Ötcsillagos szerelem 16.30
Nyári álmok 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.50 Te
Szent Ég! 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 Lévai Kisle-
xikon A világ szóról szóra 21.10 5 nap az élet 21.55 Pén-
tek este 22.30 24 – Harmadik évad 23.20 Hírek 23.25
Sporthírek 23.35 Rajkó Félix koncertje a diósgyõri
várban

RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 Babylon5 – A lélekvadász 12.00 Hírek 13.20
Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25
Doki 16.20 A Grace Klinika 17.25 A harc törvénye 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt
21.15 CSI – Miami helyszínelõk 22.15 Váltságdíj 23.15
Piton 1.20 Reflektor 1.35 Itthon 1.55 Medikusok 2.40
Fókusz

TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.10 Jóban-Rossz-
ban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.15
Teleshop 11.50 Az apám 13.50 Kvízió 14.35 Sentinel –
Az õrszem 15.35 Dokik 16.25 Rex felügyelõ 17.25 Szel-
lemekkel suttogó 18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban
19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10 Tûzcsapda 23.10
Holló: Út a mennyországba 0.10 Tények este 0.50 Min-
denki másképp kívánja 2.25 JAG – Becsületbeli ügyek
3.15 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 ház-
nál 11.45 Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A Hetednapi Adven-
tista 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 üt-
közõ 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 Rádió-
színház 20.24 Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRD, SÁRSZENTMIKLÓS és ALSÓ-
TÖBÖRZSÖK településrészeken minden programcso-
magban a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frek-
vencián. FIGYELEM! Cece környékének mûsora a bo-
gárdi mûsor alatt olvasható!
Július 12., szombat: 0.00 Lapszemle 7.00 Lapszemle,
Sziréna 9.00 Gyermekhét az evangélikusoknál (70’), Ki-
tüntetés Nagylókon (10’), Búcsú Pálfán (15’), Íjászbaj-
nokság (25’), A mezõszilasi kézilabdások idényzárója
(30’) 13.00 Lapszemle 14.00 Lélekút Nagy Terézzel
(ism.), Erdélyi feltöltõdés (ism.) 18.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 Szent László-napi koncert (70’), Osztálytalálkozó
Sárkeresztúron (20’), Fõzõverseny Sárszentágotán (10’),
Filmszemle (35’)
Július 13., vasárnap: 0.00 Lapszemle 7.00 Heti híradó,
Sziréna 9.00 ABCD zenekar 13.00 Heti híradó 14.00
JESZ: Fenevad 18.00 Heti híradó, Sziréna 20.00 Beszél-
getés Szabó Imrével 6. rész, Alapi férfikonferencia 2. rész
Július 14., hétfõ:0.00 Heti híradó 7.00 Heti híradó, Sziré-
na 9.00 JESZ: Fenevad 13.00 Heti híradó 14.00 Szent
László-napi koncert (70’), Osztálytalálkozó Sárkeresz-
túron (20’), Fõzõverseny Sárszentágotán (10’), Filmszem-
le (35’) 18.00 Heti híradó, Sziréna 20.00 Lélekút
Július 15., kedd: 0.00 Heti híradó 7.00 Heti híradó, Sziré-
na 9.00 Beszélgetés Szabó Imrével 6. rész, Alapi férfikon-
ferencia 2. rész 13.00 Heti híradó 14.00 Vendég a stúdió-
ban 18.00 Heti híradó, Sziréna 20.00 Dr. Gyenesei István
látogatása (50’), Fejér Megyei Közgyûlés (35’), Polgár-
õr-találkozó (10’), Osztálytalálkozó Mezõszilason (10’)
Július 16., szerda: 0.00 Heti híradó 7.00 Heti híradó, Szi-
réna 9.00 Lélekút 13.00 Heti híradó 14.00 Borbarátok ta-
lálkozója (60’), 5 éves a Gázmodul (20’), Hagyományos
aratás Nagylókon (25’), Gyermekkorom két fele — Be-

szélgetés Szabó István ref. püspökkel (40’) 18.00 Heti hír-
adó, Sziréna 19.30 Lapszemle — ÉLÕADÁS 20.00 Me-
gyei I. osztályú futball-összefoglaló

Július 17., csütörtök: 0.00 Lapszemle 7.00 Lapszemle,
Sziréna 9.00 Megyei I. osztályú futball-összefoglaló
13.00 Lapszemle, 14.00 Dr. Gyenesei István látogatása
(50’), Fejér Megyei Közgyûlés (35’), Polgárõr-találkozó
(10’), Osztálytalálkozó Mezõszilason (10’) 18.00 Lap-
szemle, Sziréna 20.00 Vendég a stúdióban

Július 18., péntek: 0.00 Lapszemle 7.00 Lapszemle, Szi-
réna 9.00 Borbarátok találkozója (60’), 5 éves a Gázmodul
(20’), Hagyományos aratás Nagylókon (25’), Gyermekko-
rom két fele — Beszélgetés Szabó István ref. püspökkel
(40’) 13.00 Lapszemle 14.00 Beszélgetés Szabó Imrével
6. rész, Alapi férfikonferencia 2. rész 18.00 Lapszemle,
Sziréna 20.00 Dr. Gyenesei István látogatása (50’), Fejér
Megyei Közgyûlés (35’), Polgárõr-találkozó (10’), Osztály-
találkozó Mezõszilason (10’)

***

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 képúj-
ságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõ-
tartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõ-
ségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház
mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. Hiba esetén, kér-
jük, 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 ALAP, ALSÓSZENTIVÁN, CECE,
VAJTA, PÁLFA, SÁREGRES településeken minden
programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93.25
Mhz-es frekvencián. Kérték, hogy ismételjünk meg
korábbi adásokat. A sok friss esemény mellett most is
sikerült néhányat mûsorra tûzni.
Július 10., csütörtök: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Szi-
réna, 9.00 Légió kupa, Néptánctalálkozó Cecén 1-2. rész,
A tavalyi szüret Pálfán (ism.), 13.00 Heti Híradó (14-18
óra között mûsorfrissítés), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 20.00 A kétfejû fenevad – színházi elõadás
(107’), ABCD zenekar (74’)
Július 11., péntek: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 A vajtai strandfesztivál 1-2. rész (ism. 151’), 13.00
Heti Híradó, 14.00 Gyermekhét az evangélikusoknál
(67’), Gyermekkorom két fele – Szabó István ref. püspök
(31’), Beszélgetés Szabó Imrével – 5. rész (71’), 18.00
Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Fõzõverseny
Sárszentágotán (5’), Kitüntetés Nagylókon (12’), A pálfai
erdõ (48’), Szent László-napi koncert (64’), A Fejér Me-
gyei Közgyûlés ülése (31’)
Július 12., szombat: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziré-
na, 9.00 Lélekút Nagy Teri nénivel (45’), A szilasi kovács
(68’), Karácsonyi kóruskoncert 2006. (50’), 13.00 Heti
Híradó, 14.00 Fõzõverseny Sárszentágotán (5’), Kitünte-
tés Nagylókon (12’), A pálfai erdõ (48’), Szent László-napi
koncert (64’), A Fejér Megyei Közgyûlés ülése (31’),
18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 A vajtai
strandfesztivál 1-2. rész (ism. 151’)
Július 13., vasárnap: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziré-
na, 9.00 A kétfejû fenevad – színházi elõadás (107’),
ABCD zenekar (74’), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Megyei I.

oszt. futball-összefoglaló (95’), A mezõszilasi kézilabdá-
sok idényzárója (39’), Íjászbajnokság Sárbogárdon (16’),
18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Gyermek-
hét az evangélikusoknál (67’), Gyermekkorom két fele –
Szabó István ref. püspök (31’), Beszélgetés Szabó Imré-
vel – 5. rész (71’)

Július 14., hétfõ: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 A vajtai strandfesztivál 1-2. rész (ism. 151’), 13.00
Heti Híradó, 14.00 Lélekút Nagy Teri nénivel (45’), A
szilasi kovács (68’), Karácsonyi kóruskoncert 2006. (50’),
18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Fõzõver-
seny Sárszentágotán (5’), Kitüntetés Nagylókon (12’), A
pálfai erdõ (48’), Szent László-napi koncert (64’), A Fejér
Megyei Közgyûlés ülése (31’)

Július 15., kedd: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 Gyermekhét az evangélikusoknál (67’), Gyermekko-
rom két fele – Szabó István ref. püspök (31’), Beszélgetés
Szabó Imrével – 5. rész (71’), 13.00 Heti Híradó, 14.00 A
kétfejû fenevad – színházi elõadás (107’), ABCD zenekar
(74’), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Me-
gyei I. oszt. futball-összefoglaló (95’), A mezõszilasi kézi-
labdások idényzárója (39’), Íjászbajnokság Sárbogárdon
(16’)

Július 16., szerda: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 Fõzõverseny Sárszentágotán (5’), Kitüntetés Nagy-
lókon (12’), A pálfai erdõ (48’), Szent László-napi koncert
(64’), A Fejér Megyei Közgyûlés ülése (31’), 13.00 Heti
Híradó, 14.00 A vajtai strandfesztivál 1-2. rész (ism.
151’), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Lé-
lekút Nagy Teri nénivel (45’), A szilasi kovács (68’), Kará-
csonyi kóruskoncert 2006. (50’)
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Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók, 20
év tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06 (30)
290 8313.
Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Lambéria osztrák 998 Ft/m2, hajópadló 1598
Ft/m2, hagyományos parketta 1990 Ft/m2-tõl, akác
kerítésléc 199 Ft/db-tól: 06 (20) 9475 970. (756096)

Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344.
(006707)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1660 Ft/q, cser kugli akáccal 1670 Ft/q, cser
aprított 1680 Ft/q, cser aprított akáccal 1700 Ft/q,
akác tûzifa kugliban 1910 Ft/q, akác tûzifa aprítva
1940 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623.
Négyrészes ifjúsági szekrénysor 15.000 Ft-ért el-
adó. 06 (70) 338 5085.
Töbörzsökön 130 m2-es, négyszobás, kétféle fûté-
ses, sarokkádas, beépített konyhás ház eladó.
Azonnal költözhetõ. Telefon: 06 (20) 333 6009.
Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) 437
4869. (006936)

Kisbálás szalma eladó. 06 (30) 939 1939. (051040)

Hízók eladók Cecén. 06 (30) 652 3028. (051593)

Lakás, telek eladó Sárbogárdon. 06 (30) 225 2067.
(051591)

Családi ház Sárbogárdon 14,9 milliós irányáron el-
adó. 06 (70) 3356 413. (051590)

62 éves hölgy józan életû, komoly társat keres, aki
hozzá költözne. Kalandorok kerüljenek. 06 (20)
4850 436. (051583)

Általános és középiskolások felzárkóztatását vál-
lalom magyarból (helyesírás is), történelembõl és
angolból. Telefon: 06 (20) 886 3729. (051035)

Személyi hitelek 48 óra alatt! Akciós jelzáloghite-
lek: lakásvásárlásra, felújításra, szabad-felhaszná-
lásra, adósságrendezésre, hitelkiváltásra. Ingye-
nes ügyintézés! 06 (30) 241 7364, 06 (70) 340
9216.
Akció! Hello Kitty-s papucsok 30 %-os enged-
ménnyel kaphatók az Atlanta sportboltban. (051137)

Cecén, Kossuth utcában felújítható ház melléképü-
letekkel, telekkel eladó. 06 (25) 234 310, 06 (25)
234 765, 06 (22) 329 469. (051133)

Játékos kiscicákat elajándékoznánk. 06 (30) 439
6168, 06 (70) 374 8188. (051132)

Árpád-lakótelepen lakás sürgõsen eladó. Telefon:
06 (30) 382 1142. (051130)

Akác és egyéb kemény tûzifa, akác szõlõkaró és
oszlop eladó. 06 (30) 9470 899. (051126)

2000 db bontott tatai cserép olcsón eladó. 06 (30)
9970 520. (051124)

Dió rönkfa eladó. 06 (25) 467 868. (051123)

Kálozon családi ház eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 394
7474. Irányár: 1.800.000 Ft. (051068)

Pusztaegresen családi ház áron alul eladó. 06 (20)
287 8376.

Gyógymasszõr. 06 (20) 570 5781. (051049)

Malacok eladók 18-30 kg-ig. Érdeklõdni: 06 (30)
913 5795. (051677)

Fiatal férfi munkatársat keresünk raktáros munka-
körbe. Targoncavezetõi engedély és „C” kategóriás
jogosítvány elõnyt jelent. Krencz Nagyker, Sárbo-
gárd.

Újszerû Velux tetõablakok, bátaszéki bontott cse-
rép 30 Ft/db, négyrészes gyerekszobabútor aján-
dék indiánképes szõnyegpadlóval 25.000 Ft, Fég-
therm ZC 18-as cirkogejzír gázkazán 15.000 Ft-ért
eladó. Telefon: 06 (30) 276 8331. (051676)

Családi ház eladó. 06 (30) 330 2615.

Eladó Lada, 14 éves személygépkocsi, 2010-ig
mûszakival, 46.000 km-rel. Telefon: 06 (25)
465 025.

Gyermekfelügyeletet vállalok. 06 (20) 920 6437.

Alkalmi munka fõiskolásoknak! Érdeklõdni: 06
(30) 826 7623, 06 (30) 625 1677.

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

Kazánok GARANCIÁVAL 99.000 Ft-tól,
radiátorok AKÁR 40% ENGEDMÉNNYEL,

hitelre is eladók! 06 (70) 341 9532

LEKNER KEGYELET Temetkezési Szolgáltató
Kft. 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.

ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 (30) 435 9021, 06 (25) 460 059

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

SZOBAFESTÕ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ
szakmunkásokat FELVESZÜNK hosszú távra.

Telefon: 06 (30) 316 7427

Négycsillagos BIKÁCSI SZÁLLODA keres
munkatársakat ÚSZÓMESTER, MÛSZAKI

VEZETÕ, FELSZOLGÁLÓ, SZAKÁCS
munkakörbe azonnali belépéssel. Jelentkezés:

holczer.istvan@zichyparkhotel.hu, illetve
az éttermi és konyhai munkakörök esetén

a svigruha.karoly@zichyparkhotel.hu címen.
Telefon: 06 (75) 532 910, 06 (20) 571 3088

GYÓGYMASSZÕR! Szakács Gábor, Cece.
Idõpont-egyeztetés: 06 (30) 5689 411.

ÍZÜLETI-, GERINCPROBLÉMÁK kezelése,
MÛTÉT UTÁNI rehabilitáció

AKÁR AZ ÖN OTTHONÁBAN IS!

Teljes körû INGYENES HITELÜGYINTÉZÉST
vállalok. 06 (30) 491 4239

INGYENES PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS.
Megtakarítás célból, hitel, biztosítások,

lízingek, nyugdíjpénztár. 06 (20) 5231 621

ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ
két telekkel ELADÓ.

Telefon: 06 (30) 9161 704

BELGYÓGYÁSZAT, DIABETOLÓGIA
MAGÁNRENDELÉS JÚLIUSBAN SZÜNETEL.

Dr. Oroszlány László

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

MÛANYAG NYÍLÁS-
ZÁRÓ-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!

FÜGGÖNYVÁSÁR

Kész-, félkész-, darab- és méteráru, függönyök és
sötétítõk nyugati alapanyagokból AKCIÓS ÁRON!
KIÁRUSÍTÁS! Jó minõségû csipke, voile,

organza SÖTÉTÍTÕANYAGOK nagy választékban,

SÁREGRESEN kétszobás,
nagy konyhás, fürdõszobás,

gázfûtéses

ÖNKORMÁNYZATI

rendezett telekkel eladó.
Lakás alapterülete 68,5 m2,

garázs 13 m2.
Ára: 5,5 millió Ft.

Érdeklõdni:
06 (25) 509 130, 06 (30) 650 1775

A CITY CARTEL INGATLANIRODA
helyi képviselete

és
ügyfelei részére ingatlanokat.

Teljes körû ügyintézés,
hitel lebonyolítás egyénre szabott

konstrukcióval.

Egyszerûtõl a „speciálisig”,
akár meglévõ ingatlanra is.

Telefon: 06 (30) 979 8469
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Bútort a gyártótól!
FAIR 2002 Kft.

Vásároljon nagyker áron itt helyben, Sárbogárdon!

Kárpitos bútorok, fenyõbútorok, étkezõgarnitúrák óriási szín- és
szövetválasztékkal, raktárkészletrõl és rendelésre egyaránt.

Továbbá rendelhetõk konyhabútorok, szekrények, szekrénysorok,
gardrób- és kisszekrények, komódok,

egyéb kisbútorok és kiegészítõk.

BENTEX-AKCIÓ!
VÁSÁROLJON MOST BENTEX BIOMATRACOKAT

A LEGKEDVEZÕBB ÁRON!

Ha most vásárol, 2 db 90x200, illetve 1 db 160x200,
vagy 1 db 180x200 matracot, BENTEX MEMORY FORM

(anatómiailag speciálisan kifejlesztve)
KISPÁRNÁT KAP AJÁNDÉKBA! (7.200 Ft értékben)

SAJÁT GYÁRTÁSÚ SZIVACSOS ÉS RUGÓS MATRACOK
AKÁR MÉRETRE IS RENDELHETÕK!

Kárpitos kellékek forgalmazása.

Vállaljuk bútorának áthúzását, teljes körû felújítását, szállítását,
díjmentes helyszíni felmérését.

Elérhetõségek: FAIR 2002 Kft.,
Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon: 06 (20) 982 6630
Fax: 06 (25) 469 986

E-mail: fairkft@tolna.net
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Kérdezték
Bennünket miért
nem kérdeztek?

Örömünkre szolgál, hogy a Miklós utcát
aszfaltozzák. Ezzel kapcsolatban van
azonban néhány megjegyzésünk. Vélemé-
nyünk szerint sokkal jobb lett volna, ha
megkérdezik az utca lakóit, kikérik a véle-
ményüket, hogy az utcában ezt a munkát
hogyan végezze el a kivitelezõ.
A Bogárd és Vidéke múlt heti számában
olvastuk, hogy aszfaltozás elõtt kicserélték
az elrozsdásodott vízvezetéket a Gilicze
közben az egyik ott lakó kérésére. A mi ut-
cánkban sokkal rosszabb állapotban van a
vízvezetékcsõ, és azt nem cserélték ki az
aszfaltozás elõtt. Mi lesz, ha itt is csõtörés
lesz néhány hónap múlva? Akkor feltörik
az új aszfaltot?
A másik probléma, hogy az önkormányzat
korábban csak úgy adott kerítésre építési
engedélyt, ha jóval beljebb rakjuk a kerí-
tést, mivel ez az utca keskeny, nincs se
árok, se járda, és azt késõbb megépítteti az
önkormányzat. A járdatükör és az árok ki-
alakítását most össze lehetett volna kötni
az útépítéssel. Ezt nem tették meg, sõt, van
olyan rész, ahol a bozót benõtt az útra, azt
se igazították ki, hanem elgörbítették in-
kább az utat úgy, hogy az egyik lakónak a
kiskapujáig bevitték azt. Most úgy van,
hogy az utca eleje emiatt keskenyebb, a vé-
ge, ahol már van a járdának, ároknak hely
és nincs bozót, ott szélesebb.
Ennél is nagyobb probléma az, hogy évti-
zedek óta ezt az utcát mindig csak töltöt-
ték. Elõször hoztak bele vasúti követ, az-
tán hol ezt, hol azt. A lakosság is évtizede-
kig kihordta a salakot az út kátyúiba. Most
olyan magasan van az út, hogy árok híján
esõzéskor mindenhol az udvarokba folyik
be az útról a víz. Ki kellett volna tolni az út-
tükröt az eredeti szintre! Mi is már csak ak-
kor kezdtünk szaladgálni az önkormány-
zathoz, újsághoz az út ügyében, amikor itt
voltak a gépek és elkezdték a munkát. Ak-
kor már látszott, hogy valamit nem jól csi-
nálnak. Ezen nem gondolkodtak elõre a
szakemberek? Az önkormányzattól se volt
kint senki, hogy ellenõrizze a munkát,
megvan-e a burkolat kellõ vastagsága.

Mert az se mindegy, hogy 3, vagy 6 cm-es az
aszfalt. Ha vékony az aszfaltréteg, akkor
télen fölfagy és a nehézgépjármûvek súlya
alatt széttöredezik.

A Miklós utca lakosai

Szerkesztõi megjegyzés

A problémát jeleztem az önkormányzat-
nál másnap reggel. Azonnali intézkedést
ígértek. Remélem, hogy ez meg is történt
(Szerk.).

Tankcsapda
az Árpád utcán

A Videotonból jöttem haza kedden éjjel
munkából kerékpárral. Az Árpád utca ele-
jén jött szembe egy autó. Elvakított a fény-
szórója. Mivel keskeny az út, letértem az
útpadkára. A sötétben nem láttam, hogy a
jobb oldali negyedik ház elõtt az útpadkára
hatalmas köveket raktak ki, és ezeken a
köveken elestem. Nagyon összetörtem
magam.
Nem feltételezem, hogy a ház tulajdonosa
szándékosan teremtett balesetveszélyes
helyzetet azzal, hogy a köveket kitette az
útpadkára, de meggondolatlan tettével
mégis veszélyezteti mások életét, testi ép-
ségét. Kártérítési pert nem indítok ellene,
de kérem, mielõbb távolítsa el onnan azo-
kat a köveket, mielõtt nagyobb baj nem
történik. Tudnia kell, hogy egy ilyen bale-
setért õt vonnák felelõsségre.

Név és cím a szerkesztõségben

Lejegyezte: Hargitai Lajos

Nyílt
tér

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

BOROSTYÁN JÁNOS

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.

Gyászoló család

Közétkeztetés
más szemmel

Kedves Rózsika!
Elnézést a bizalmas megszólításért, de már
régóta ismerjük egymást, és valamikor dol-
goztunk is együtt. A Bogárd és Vidékében
mindig nagy érdeklõdéssel olvasom írása-
it.
Én személy szerint elégedett vagyok a köz-
étkeztetéssel. Személyesen gyõzõdtem
meg arról, hogy nem mirelitbõl, hanem
friss alapanyagból fõznek sok mindent.
Többször jártam az iskolában, és látom,
milyen árut hoznak, mibõl fõznek. Tehát
nem „csak” fagyasztott alapanyagokból
készítik az ételeket. „Fagyasztott” krump-
liból kétszer fõztek „ehetetlen ebédet”. Én
személyesen reklamáltam, és elmondták,
hogy nem a szakácsok hibája volt. A be-
szállítóval, aki hozta az árut, rögtön fel-
bontották a szállítási szerzõdést. Több
esetrõl én nem tudok. Az ebédet elismert,
szakmával rendelkezõ, kiváló szakácsok
készítik és ellenõrzik. Nem tudom, hogy
tetszik képzelni, hogy helyi termelõktõl vá-
sároljanak. A környéken nincsenek olyan
termelõk, akik annyi árut tudnának szállí-
tani, amennyire a konyhának szüksége
van.
Az étkezési díj megemelése valóban min-
denkinek rosszul esett. Az viszont igazsá-
gos, hogy a térítési díjat a nyugdíj nagysá-
gától függõen fizetjük. A minõség nem a
pénzen múlik. Hangsúlyozom, hogy jóma-
gam és sokan, akik hordjuk az ebédet, meg
vagyunk elégedve a minõséggel és a meny-
nyiséggel. Még egy nagyobb családban is
lehetetlen mindenki szája szerint fõzni.
Remélem, véleményemmel nem bántot-
tam meg a barátságunkat, de úgy érzem,
hogy ezt meg kellett írnom.

Nagy tisztelettel: Sárközi Imre


