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Halászbúcsú Rétimajorban
Óriási hõségben, mégis kitûnõ hangulatban, nagy érdeklõdés mellett tartották meg Réti-
majorban a halászbúcsút.

Írásunk a 2-3. oldalon olvasható.

A fúvósok
Balatonföldváron

A sárbogárdi fúvószenekar Balatonföld-
váron vendégszerepelt. Fényképes beszá-
molójukat a 4. oldalon olvashatják.

Házi mozi

Ha Önnek vagy ismerõsének van ott-
hon olyan amatõr videofelvétele (úti-
film, humoros történések, természeti
felvételek stb.), amit szívesen megmu-
tatna a nyilvánosságnak is, akkor ne ha-
bozzon, hozza be felvételeit a Bogárd és
Vidéke szerkesztõségébe! A legjobba-
kat közzétesszük a Bogárdi TV adásá-
ban!

Ceceiek Erdélyben
A cecei Illyés Gyula Általános Iskola pedagógusai és családtagjaik erdélyi kiránduláson
vettek részt. Élményeikrõl fényképes beszámolót olvashatnak a 7. oldalon.
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Halászbúcsú Rétimajorban
Annyi minden volt ezen a napon,
hogy az ember csak kapkodta a fe-
jét. Minden helyszínre el sem tudott
jutni az, aki mindent úgy igazán át
akart élni. A rétimajori halászbúcsú
minden évben új programokkal gaz-
dagodik. A hétvégén rendezett idei
se volt ez alól kivétel.

A horgászverseny két helyszínen zajlott: a
meleg vizû tavakon a VIP vendégek, színé-
szek, újságírók, neves közéleti személyek
mutatták be horgásztudományukat. A
nagy horgásztó pedig mindenki számára
nyitott volt. Megtelt a kemping is ezen a
hétvégén sátrakkal, lakókocsikkal, és az
autóparkoló is zsúfolva volt autókkal. Oda
nemcsak a környékbõl, hanem messzi tá-
volból is sok vendég érkezett. Sokan hoz-
ták magukkal a családjukat is, hiszen amíg
apu a kukacokat áztatta a vízben, addig
anyu meg a gyerekek mentek a rétimajori
halászbúcsúba, ahol sok érdekes program-
mal várták a vendégeket. A gyerekeket a
nádi iskolában szórakoztató játékokkal fo-
gadták: arcfestéssel, rajzversennyel. Akik
csak sétálni akartak, a gyönyörû tündérró-
zsás tóban figyelhették a színes díszhalak
és a siklók cikázását, vagy kerülhettek
egyet a szabadtéri skanzen felé, vagy a
nagy tavon lévõ madárfigyelõhöz.
Más a téren kirakodott árusok portékái
közt válogatott, és ha valami megtetszett,
megvásárolhatta. Felállította sátrát a faze-
kas, bõrdíszmûves, ékszerkészítõ, üvegfes-
tõ, és kirakta portékáját az áruspultra a
sárbogárdi Révész késes is. Vásárolhattak
kecskesajtot, mézet, különleges virágokat,
szõrmét és minden mást.
Ételféleségekben se volt hiány. Két sátor-
ban kínálták a sáregresi asszonyok a ma-

guk által sütött százféle süteményt. Meg
lehetett kóstolni a környékbeli borokat, a
kecskesajtot, a rétimajori konyha nagy sát-
ránál pedig harcsahúsból készült sültkol-
bászt, sült halat és egyéb halból készült fi-
nomságot kínáltak. Megrendezték a ha-
gyományos rétimajori halászléfõzõ-ver-
senyt is. Mi Nagy Dezsõ és Tar Pityu ha-
lászlékölteményét kóstoltuk meg. De a
borbarátok fõztjét is sokan dicsérték. Jöt-
tek fõzni Ercsibõl, Százhalombattáról,
Udvardiból, Bajáról és ki tudja, hány hely-
rõl, s mind — saját vendégköre mellett —
az alkalmilag éppen kilátogatókat is ki-
szolgálta halpénz ellenében, amit a bejárat
melletti információs pultnál lehetett vásá-
rolni.
A színpadon egész nap színes mûsorok zaj-
lottak. Itt került sor a rendezvény ünnepé-
lyes megnyitójára. Beszédet mondott Lé-
vai Ferenc, az Aranyponty Zrt. vezérigaz-
gatója, majd a százhalombattai néptánco-
sok, az abai citerások, népdalkörösök, a
dunaújvárosi hastáncosok mellett bemu-
tatkozott a vakok és gyengén látók mûvé-
szeti közössége, és persze szerepeltek a
mûsoron hivatásos nevettetõk, így Straub
Dezsõ és barátai is.
A színpad mögött tartottak látványos be-
mutatót a barantások, a múzeum elõtti té-
ren pedig, a felállított jurta mellett, íjász-
bemutatón tanulmányozhatták az érdek-
lõdõk a régi magyar harci technikákat. Egy
füves réten focikupát rendeztek a foci sze-
relmeseinek, a halastavakon csónakázni is
lehetett; a helikopter- és repülõgép-mo-
dellezõk egy távolabbi füves területen tar-
tottak bemutatót.
Sok túracsoport érkezett kerékpárral, gya-
log a tóvilág és környéke bejárására. E tú-

Folytatás a következõ oldalon�
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rák végcélja Rétimajor volt, ahol megpi-
henhettek, ebédelhettek a túrázók.
A halászkocsma melletti pincében rendez-
ték a borversenyt, melyre a környékbeli
gazdák hoztak bormintákat.
A halászati múzeumban természetfilme-
ket vetítettek folyamatosan, aki pedig für-
dõzni vágyott, bemehetett a wellnessbe,
ahol a fürdés, szaunázás mellett szakkép-
zett masszõr vette kezelésbe a fájós végta-
gokat, hátakat, gerincoszlopokat.

A konferenciaközpontban délelõtt tudo-
mányos tanácskozást tartottak „Halgaz-
dálkodás természetvédelmi területeken”
címmel. Ezen bemutatkoztak a magyaror-
szágiak mellett romániai, erdélyi szakem-
berek. Többek mellett dr. Szûcs István, a
debreceni egyetem docense „A halastavak
és agrár-környezetvédelmi támogatások”
címmel tartott tájékoztatót. Simay Gábor
a természetbarát halgazdálkodásról tar-
tott vetítettképes bemutatót. A természet-
védelmi területeken alkalmazható halter-
melési technológiákról pedig Váradi Lász-
ló, a Halászati és Öntözési Kutatóintézet
szakembere tartott elõadást. Lévai Ferenc
a rétimajori tapasztalatokról adott érde-
kes ismertetõt.

Elhangzott, hogy az Európai Unió már ed-
dig is jelentõs összegekkel, összességében
4,3 milliárd Ft-tal támogatta a környezet-
védelmi szempontú halgazdálkodás fej-
lesztését. Ezt követõen 2013-ig az európai
halászati alapból 35 millió eurós támoga-
tásra számíthatnak még a környezettuda-
tos halgazdaságok. A támogatásokra õsz-
tõl lehet már pályázni igen kedvezõ felté-
telekkel, mindössze 40 % önerõvel.
A rétimajori halgazdaság kitûnõ példa ar-
ra, hogy a környezetvédelem, természetvé-
delem, idegenforgalom és a haltermelés
természetes együttmûködése évtizedes át-
gondolt kutatási program mentén hogyan
válik fenntartható, fejlõdõ, gazdaságilag
jól mûködõ rendszerré.

Hargitai Lajos
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A Sárbogárdi Fúvószenekar
Balatonföldváron járt

2008. július 5-én a Sárbogárdi Fúvószene-
kar Balatonföldváron, a helyi zeneiskola
által szervezett Balatonföldvári Térzene
Fesztiválon lépett fel. A rendezvény kere-
tében három napon keresztül fúvószene-
karok adtak térzenét, szórakoztatták a kö-
zönséget. Emellett a szervezõk egész na-
pos programokkal kedveskedtek a Bala-
ton partján pihenõknek. Volt mesejáték,
bûvész, földvárépítõ-verseny, néptáncest
és még sok más érdekes program. Termé-
szetesen – a viharos szél ellenére – csapa-
tunk nagy része nem hagyta ki a strando-
lást sem.
Az évtizedes hagyományokkal rendelkezõ
fesztivál szombat esti részében kapott he-
lyet a mi zenekarunk. Mûsorunkat úgy állí-
tottuk össze, hogy annak része volt magyar
és külföldi klasszikus fúvószene, felcsen-
dültek népszerû dallamok és a könnyû mû-
faj sem maradt el.
Mûsorunk a következõ volt: Lehár — Sza-
mosmenti induló; Ketelbey — Perzsa Vá-
sár, Welt Bestseller, Kirmes polka; S. Dale
Jayne — American Marcin’ Dixie. Vezé-
nyelt: Murai Sándor.
Kis csapatunk volt az elsõ a programban,
de mûsorunkkal sikerült becsalogatni a
közönséget a Jubileum téri „katlanba”. A
hálás közönség tapsa mellett a szervezõk
elismerése a meghívás volt a jövõ évi ren-
dezvényre.
A program további részében koncertet
adott a Siófoki Ifjúsági Fúvószenekar.

Csepreg Fúvószenekara a mazsorettekkel
együtt az Apácashow-val aratott nagy si-
kert. A Mosonmagyaróvári Kühne Zrt.
Fúvószenekarával a közönség együtt éne-
kelte a „Honvéd banda szól a Stefánián…”
címû jól ismert slágert. A Felsõtárkányi és
Gyöngyösi Bányász Fúvószenekar az
ABBA-slágerek elõadásával ösztönözte
tapsra a közönséget. Az est záró produkci-
ója az albertirsai Gerje-Party fúvósegylet
nagykoncertje volt. A népszerû dallamok
— kiegészítve tubaszólóval a Figaro házas-
sága opera feldolgozásból, trombitaszóló-
val a Macskafogó címû rajzfilm zenéjébõl,
valamint a szaxofonosok csodálatos szóló-
játékával — jutalma tapsvihar volt a fúvós-
zenét kedvelõ közönségtõl.

Zelman Zsolt

Parkból parkoló?
Az új üzletközpont belsõ útjairól, az utak által körülölelt parkról
szeretnék egy rövid eszmefuttatást papírra vetni.
Elõzmény: jó 10 évvel ezelõtt, az akkoriban a város szégyenének
számító embermagasságú gaztenger helyén megépült egy takaros
kis üzletközpont. A belsõ utak térkõburkolatot kaptak, a becsat-
lakozásokhoz kikerült a Behajtani tilos! tábla. (Ha emlékeim nem
csalnak, a lapban is megjelent, hogy a korlátozást akkor az üzlet-
tulajdonosok is vállalták.)

Közelmúlt: az üzletközpont által övezett parkba padok, virágtar-
tók kerültek, a füvet rendszeresen vágják, szóval igazi kis pihenõ-
hely lett belõle. Kishazánkra jellemzõ módon, ilyen-olyan indok-
kal sokan nem tartották be a behajtási tilalmat. A rend õrei idõn-
ként megjelentek, s válogatás nélkül megbírságolták a peche-
sebbjét.
Napjaink: mióta egy õrzõ-védõ cég irodát nyitott az üzletköz-
pontban, láthatólag megváltozott a KRESZ-táblák jelentése. A
parkból parkoló lett (amint az a mellékelt fotókon is látható). A
jelek szerint már nem is bírságolnak.
Kíváncsi vagyok, mikor kanyarodik be a Boross Mihály-szobor
mellé egy kõszállító kamion.

(GS)
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Családi nap a rendõrségen
Második alkalommal került megrendezés-
re a Sárbogárdi Rendõrkapitányság családi
napja az elmúlt szombaton a Sárbogárd
LSC sporttelepén. Mivel az esemény kitalá-
lói – dr. Lasancz Zoltán rendõralezredes és
Klár Károlyné – áthelyezés illetve nyugdíja-
zás miatt már nem a kapitányság dolgozói,
ezért idén a Független Rendõr Szakszerve-
zet helyi tagszervezete vette kezébe a szer-
vezést.
Mint ahogyan azt a rendezvény megnyitójá-
ban Enczi József rendõrõrnagy, rendõrka-
pitány elmondta: ez az esemény egyfajta
köszönet a rendõrök családtagjainak azért
a türelemért és biztos háttérért, amit a
rendõreinknek nyújtanak a nyugodt és szín-
vonalas munkavégzés érdekében. Mivel a
rendõri hivatáshoz sokszor elengedhetet-
len egy megértõ, türelmes, biztos családi
háttér.

Délelõtt a Tolna Megyei Rendõr-Fõkapi-
tányság Neutron Beavatkozó Osztálya tar-
tott magas színvonalú kommandós bemu-
tatót, majd következett a fõzõverseny és a
focikupa. Közben a gyerekek rajzolhattak,
gipszfigurákat festhettek, bekerített he-
lyen, felnõttek felügyelete mellett kvadoz-
hattak, valamint ugrálóvárban vezethették
le felesleges energiájukat. Két hintó is a
rendelkezésére állt a résztvevõknek egy
sárbogárdi sétakocsikázás céljából, és két
tesztautó vezetését is kipróbálhatták az
érdeklõdõk. Nagy sikernek örvendett a pá-
lyára kitelepülõ „mezõgazdasági gépmons-
trum” is.
Még ebéd elõtt fellépett az Alapi Mezõföld
Néptáncegyüttes kalocsai és szatmári tán-
cokat bemutatva, nem kis sikerrel.
Majd a jóízû ebéd elfogyasztása után a
szakértõ zsûri asztalára került a fõzõver-
seny „terméke”, melyek közül a legfino-
mabbnak Erdélyi Imre sárosdi körzeti meg-

bízott bakonyi sertésszelete bizonyult. Különdíjban
részesült egy igazi ínyencség, a Tajti család csigapör-
költje. A rajzversenyen Bátai Nóra alkotása kapta az
elsõ díjat, de minden kis résztvevõnek jutott ajándék.
A focikupát nagy bánatunkra idén is a tûzoltók vihet-
ték haza.
Ebéd után következett az elmaradhatatlan tûzoltó-
bemutató, ahol egy égõ autóroncsot kellett eloltani a
lánglovagoknak, majd apró darabokra szedték a jár-
mû maradványait.
Ezzel még nem volt vége a bemutatók sorának. Itt
volt még Csikesz László a Fejér Megyei Rendõr-Fõ-
kapitányságról, aki tanítványával hasznos önvédelmi
fogásokat mutatott a közönségnek.
Majd a nap zárásaként a kapitányság erõs emberei
mérkõztek meg. Nem volt egyszerû dolguk a bátor
vállalkozóknak, 6 próbában kellett megfelelniük. Az
erõsek közül is a legerõsebbnek Horváth Ferenc sár-
bogárdi körzeti megbízott bizonyult.
A nap végén ki-ki a tikkasztó hõségtõl vagy az egész
napos mozgástól elfáradtan térhetett haza, egy önfe-
ledt, igazi családi napot maga mögött tudva.

Független Rendõr Szakszervezet, Sárbogárd
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Ezer éves Szent Ágota faluja
magyar földön

Orvosok, betegápolók többségének véle-
ménye alapján elmondhatjuk: a hívõ em-
berek elõbb gyógyulnak, erõt merítve hi-
tükbõl. Ezt a felismerést támogatják a Ma-
gyar Rákellenes Liga és az orvosi tudo-
mány kiváló képviselõi.
Szent Ágota a mammológiai (mellbete-
gek) tudományának védõszentje. Ebben
kíván partnere lenni a hit és a tudomány
képviselõinek Sárszentágota település.
Meggyõzõdésünk szerint a kettõ nem zárja
ki egymást.
2004-ben dr. Göblyös Péter professzor ke-
resett meg bennünket és meghívott a Szent
János Kórházban már több alkalommal
rendezett mammológusnapra, melyet dr.
Vasváry Arturné, a Magyar Rákellenes Li-
ga elnökasszonya támogatott.
Nekem jutott a megtisztelõ feladat, hogy
„Szentágota” (1898-tól „Sár” elõnévvel),
azaz Sárszentágota ide kapcsolódó hely-
történetét bemutassam a konferencia kul-
turális órájának egyik elõadójaként.
Községünket Baranyák István polgármes-
ter képviselte, aki köszöntötte a résztvevõ-
ket és ajándékot adott át.
Elõadásom anyagát a két kötetben megje-
lent helytörténeti monográfia rövid kivo-
nata segítette. A kötetek a Fejér Megyei
Levéltár gondozásában, dr. Erdõs Ferenc
igazgató szerkesztõi irányításával jelentek
meg. A szerzõtársak mellett egy-egy téma-
körnek feldolgozója, közlõje és a kiadás
helyi összekötõje lehettem.
Évszázadok alatt Európa-szerte híressé
váltak az ereklyéket õrzõ zarándokhelyek,
és szellemi kisugárzásukkal lelkesen von-
zották a távolban élõ hívõk nagy sokaságát.
Szicília – szorosabb értelemben véve Cata-
nia – mártír szentjének, Szent Ágota szûz
és vértanúnak pártfogását kapta templo-
mának felszentelésével; a kereszténység
felvétele után Szentágota falu pedig ma-
gyar földön. Merjük remélni a bizonyíté-
kok alapján: ezer év óta egybeesik közsé-
günk földrajzi neve és templomának védõ-
szentje, mely egyedülálló a Szent István
kori Magyarországon.
Van két testvértelepülésünk Szent Ágotá-
hoz kapcsolódóan: Vas megyében Perenye
és a Vajdaságban, 50 km-re a szerb—ma-
gyar határtól Magyarcsernye, mely szín-
tiszta magyar település. Római katolikus
templomaik védõszentje szintén Szent
Ágota.
Olaszországban tizennégy helyiség viseli
nevét, negyvennégy templomot pedig a
tiszteletére szenteltek fel. A hollandiai
Oudenboschban a szépséges bazilikát, me-
lyet a XIX. században építettek, Szent
Ágota és Szent Borbála tiszteletére szen-
telték fel. A templom az ott tartott isten-
tiszteleteken 1956-ban zsúfolásig megtelt

magyar menekültekkel, akik azután szét-
szóródtak a világban.
A történelem e nemes ajándékát szeret-
nénk megosztani a Sárszentágotára láto-
gató embertársainkkal, gyógyulni vágyók-
kal, hálát adó felgyógyultakkal. Ezért köz-
lök néhány adatot a település és templo-
mának történetébõl.
Sárszentágota elsõ temploma a római kori,
mesterségesen összehordott jelzõdombra
épült.
A XII. századtól vegyes lakosságú lett
Szentágota a betelepült besenyõk révén. A
Sárvíz menti ispánságuk itt alakult ki. Nagy
Lajos király nemesi rangra emelte a bese-
nyõket. 1347-ben Besenyõ Szentágotai Já-
nos Fejér vármegye szolgabírója, szám sze-
rint a tizenhatodik. Természetesen a ma-
gyar népességhez igazodva felvették a ke-
reszténységet.
Az írásbeliség elterjedésével 1345-ben ok-
levél említi Szentágota plébánosát.
Az alapi Salamon család oklevéltárából
származó, 1502-es keltezésû, utolsó Moh-
ács elõtti adatunk említi Szentágota temp-
lomát és plébániáját.
A török hódoltság idõszakában a templom
romhalmazzá vált, csupán az oldalfalai
meredeztek az ég felé. 5-6 adófizetõ szent-
ágotai család maradt, akik a simontornyai
Szandzsák bégnek fizették a „harácsot”.
A török alóli felszabadulás után a jezsuita
szerzetesrendnek adományozták települé-
sünket. Abai missziós központjukban
1759-tõl anyakönyvet vezettek, melyben
szentágotai megkereszteltek nevei szere-
pelnek. Gimnáziumuk, patikájuk volt Szé-
kesfehérváron.
Itt helyben elsõ földbérlõjük, Hiemer Se-
bestyén, 1740 körül kápolnát épített a kö-
zépkori templom helyére. 1753-ban a je-

zsuiták kibõvítik Petrasits Lõrinc atya
irányításával.
A jezsuita rend feloszlatása után a birtok
Vallás és Tanulmányi Alap címen került
hasznosításra, nagybérlõk gazdálkodtak
rajta. Közülük kiemelkedõ Csalai Kégl
György gazdálkodási modernizációja, me-
cénási, adakozó szerepe. Százezer arany-
forinttal segítette a Szent György Kórház
építését Székesfehérváron. A kastélynak
nevezett kúria (ma iskola) építését is meg-
szervezte.
1773-tól rövid ideig a székesfehérvári fe-
rencesek pasztorálták, majd Sárkeresztúr
plébániájának filiája Szentágota.
A Szent Ágota-kultuszt a jezsuiták vezet-
ték be. Díszes ereklyetartót készítettek,
mely napjainkban a Székesfehérvári Egy-
házmegyei Múzeum kiállítási tárgya. Feb-
ruár 5-e, Ágota napja, ünnep volt a falu-
ban. Megünnepelték a templom felszente-
lésének búcsúnapját is, július második va-
sárnapját. Ez ma is hagyományosan az
egyik híres búcsúja a Mezõföldnek.
Egy kis énekszöveget közlök, mely a négy
Mária-antifona valamelyikére énekelhetõ,
egyedül Sárszentágotán ismerik az idõ-
sebb korosztályból. Archaikus jellegû
imádságokhoz hasonlít.

Fohász Szent Ágotához

Jézus szüzek võlegénye
Szent Ágota emlékére
Összegyûltünk e szent helyre
Imádságos dicséretre
Szûz liliom, vér korona
Lõn e szentnek tulajdona
A szüzesség szép virága
Vértanúság koronája

A második világháború alatt a templom
épülete erõsen megrongálódott. 1962-ben
Gábor János plébános szervezésében,
anyagi támogatásával újjáépítették.
Értékeinket az ide látogatók figyelmébe
ajánljuk! Természetvédelmi területünk, a
Dunántúlon egyedülálló szikes tavaink je-
lentõs természeti értéket képviselnek. A
település különleges madárvilága figye-
lemreméltó. A telepített Sárvíz menti erdõ
is nagy érték. Vadállománya színes, szá-
mon tartott.
Az 1925-ben készült I. világháborús em-
lékmû Kallós Ede szobrászmûvész alkotá-
sa. (Ópusztaszeren a híres Árpád-szobor
szintén a mûvész munkája.)
A dombormû mellett helyezték el a II. vi-
lágháború hõseire emlékeztetõ emlékfala-
kat.
Hit a gyógyulásban!

Összeállította: Magyar József nyugalmazott
tanár, helytörténeti kutató
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Cecérõl Erdélybe
Mint arról elõzõ számunkban olvashattak,
a cecei Illyés Gyula Általános Iskola peda-
gógusai és családtagjaik iskolájuk támoga-
tója, Menyhárt Ferenc adományának kö-
szönhetõen négynapos erdélyi kirándulá-
son vehettek részt. Errõl olvashatnak most
élménybeszámolót.

Június 25-én hajnalban 17-en indultunk
egy kisbusszal a nagy útra. Nagyváradon
csak egy rövid idõre álltunk meg, de egy sé-
tát tehettünk a város központjában a híres
Kanonoksor árkádos folyosóin. Megnéz-
tük a Szent László-bazilikát. Megcsodál-
tuk a székesegyház orgonáját, amelyet Má-
ria Terézia adományozott a templomnak.
Kolozsváron a gótikus Szent Mihály-temp-
lom megtekintése után feledhetetlen él-
mény volt a Házsongárdi temetõben tett
séta, ahol megálltunk Apáczai Csere János
és Dsida Jenõ sírjánál. Persze, nem marad-

hatott ki a látnivalókból Mátyás király szü-
lõháza sem.
Az elsõ éjszakai szálláshelyünk Torockón
volt. A városban tett hajnali séta feledhe-
tetlen élményt jelentett a magyarországi
vándoroknak.

A következõ állomás a Sóvidék, ahol Pa-
rajdon meglátogattuk a sóbányát. Majd a
népi fazekasmestereirõl híres Korond, a
székelykapuk világa következett: Farkas-
laka, Tamási Áron illetve Orbán Balázs
sírja, ahová székelykapuk stációin át vezet
fel az út, s végül megérkeztünk Erdély szí-
vébe, Székelyudvarhelyre. Itt éjszakai sé-
tát tettünk a városban. Másnap Csíksom-
lyó, a magyarság lelki megújulásának zálo-
ga következett a kegytemplommal, a ke-
resztúttal és a csángó templommal.

Ezután a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szoros-
ba vezetett az utunk. A hegyek fenséges
látványa, a Kárpátok bércén az oltárkõvel
megrázó élmény volt mindannyiunk szá-
mára. Visszafelé Gyergyószentmiklóson
tettünk városnézõ sétát, ahol megnéztük
az örmény templomot. Innen a városnézés
után Zeteváralján keresztül érkeztünk
vissza Székelyudvarhelyre.
Az utolsó napon Székelykeresztúr felé in-
dultunk hazafelé. Megálltunk Petõfi kör-
tefájánál. A körtefa már kiszáradt. Egy
emléktáblán Kányádi Sándor verse emlé-
keztet a szabadságharc nagy költõjére.

Utunk következõ állomása Segesvár, a hí-
res szász város volt, amelynek határában
eldõlt a szabadságharc sorsa. A várost gyö-
nyörûen felújították. Nagy élmény volt be-
járni az ódon belvárost.
Körösfõn a református templom gyönyö-
rûen festett kazettás mennyezete volt ha-
zatérésünk elõtti utolsó feledhetetlen er-
délyi élményünk.
Köszönjük Menyhárt Ferencnek, hogy tá-
mogatásával Erdély lelkével feltöltõdhet-
tünk!

Az iskola pedagógusai
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Bankszámlák fosztogatói

Csalásról kapott értesítést a bankszövet-
ség. Veszprém város lakóinak postafiókja-
it az alábbi szövegû hirdetéssel töltötték
fel:
„Tisztelt Hölgyem, Uram!
A magyar bankszövetség, három magyar-
országi vezetõ bankkal karöltve, nyere-
ményjátékot kínál már meglévõ ügyfelei-
nek. A három bank: Erste, Cib, Raiffeisen.
Ha Ön a három bank egyikénél vezeti
számláját, bizalmát megköszönve ajánla-
tunk Önnek szól.
A játékban való részvétel feltételei: a há-
rom bank egyikénél vezetett folyószámla és
az ehhez tartozó Telebank-szolgáltatás.
A részvételhez egy sms-t kell küldenie a
telebankos azonosítóval, nevével, címével.
Példa: 12345678 (8 jegyû azonosító),
1234 (4 jegyû PIN-azonosító), név, cím. A
két azonosítót kérjük a számítógépes fel-
dolgozás miatt.
Sms-számunk: 06 70 607 5643.
Az akció négy héten át tart, 2008. július
7-tõl 2008. augusztus 3-ig.
A heti sorsolás a rákövetkezõ hétfõi napon
történik.
Menete: kisorsolásra kerül az adott hétbõl
egy nap.
Amennyiben az Ön azonosítóinak a szám-
végzõdése megegyezik a kisorsolt nap dá-
tumával, Ön megnyerte a bankok által fel-
ajánlott nyereményt. (Példa: a kisorsolt
nap július 9., szerda. Ha az Ön azonosító-
ja 9-es számra végzõdik, Ön nyert.)
A nyeremény: ötszázezer, azaz 500.000 fo-
rint.
A nyerteseket levélben értesítjük.
Továbbra is köszönjük megtisztelõ bizal-
mukat!”
Ennyi tehát a szöveg.

Valószínûsíthetõ, hogy máshol is próbál-
koznak. A hirdetés valótlan és megtévesz-
tõ! Erre fokozottan felhívjuk a figyelmet!
Figyelem! Senkinek, semmilyen körülmé-
nyek között ne adják meg a banki azonosí-
tójukat!!!

Vagyon elleni
bûncselekmények

Szekrénycipelõk
2008. július 5-én Igar külterületén, a Sza-
badság úttól 600 m-re, Ozora irányába
megtalálták a korábban eltulajdonított le-
mezszekrényt, melyet Mezõszilasról lop-
tak el. Ebben a lemezszekrényben fegyvert
és iratokat tartott a tulajdonos. A szek-
rényt kifeszített állapotban találták meg. A
lõszerek, iratok meglettek, a fegyver nem.
Arra kérjük a lap olvasóit, ha az elõzõ na-
pokban esetleg láttak valamit, ami gyanús
lehetett, esetleg felismertek személyeket,
jelezzék a rendõrkapitányságon!

Gyûjtsd a vasat és a fémet
2008. július 6-án Sáregresen, a malomnál
ismeretlen tettesek több alkalommal vas-
anyagot tulajdonítottak el. A vagyonmeg-
óvás tényére hívnánk fel a figyelmet! Az el-
sõ alkalommal történt eset után a károsul-
tak ugyanis nem intézkedtek, s így még két
alkalommal mûködésbe léptek a tolvajok!
Ugyanezen a napon Sárbogárd külterüle-
tén egy Abai úton lévõ tanya melléképület-
ét ismeretlen tettesek feltörték. Az ott tá-
rolt tárgyakat eltulajdonították.

Fûkaszát Sáregresrõl
2008. július 8-án Sáregresen, a polgármes-
teri hivatal melléképületbõl fûkaszákat,
sövénynyírót, bozótvágót, permetezõt, kis-
gépeket tulajdonítottak el. Amennyiben
gyanús személyek adatok nélküli gépeket
eladásra ajánlanak, kérjük, jelezzék!

Pénztárcát loptak
a Pennyben

Sárbogárdon, a Penny Marketbõl egy
pénztárcát tulajdonítottak el, amikor an-
nak tulajdonosa egy óvatlan pillanatban
félrenézett. Készpénzt és iratot vittek el.
Hosszú ideje probléma, hogy õrizetlenül
hagyott tárgyakat tulajdonítanak el, ezért
vigyázzunk értékeinkre!

2008. július 12-én Sárbogárd külterületén,
a szõlõhegyen 3 présházat törtek fel ajtóle-
feszítés és ablakkibontás révén. Szerszá-
mokat tulajdonítottak el. A lopással és
rongálással okozott kár jelentõs. Ha lehet,
erõsítsük meg a zárszerkezeteket, vagy
fogjanak össze a gazdák, és biztosítsanak
õrzést, ha tudnak. Nagyban segítenék a
rendõrség munkáját azzal, ha a földterüle-
tet elhagyás elõtt még elgereblyéznék,
mert ha ilyen eset történne, a lábnyomok
alapján könnyebb az azonosítás.

Ismeretlen tettes július 12-ére virradóra
egy vajtai lakatlan családi házba behatolt
és 21.000 Ft értékben berendezési tárgya-
kat tulajdonított el. Az adatgyûjtést köve-
tõen a lopással gyanúsítható férfi házában
a tárgyak jelentõs része lefoglalásra került.
A helybéli férfit elõállították és gyanúsí-
tottként kihallgatták a rendõrök.

Nem kisnyuszit találtak
a csomagtartóban

Július 12-én, 11 óra 20 perckor a járõrök
Sárkeresztúron, a Dózsa György utcában
intézkedés alá vontak egy autóst. A jármû
csomagtartójában szállított robogóról
megállapítást nyert, hogy lopott. A kétke-
rekût a Székesfehérvári Rk. körözte. A
férfit elõállították és tanúként kihallgatták
az intézkedõk.

Balesetek, ittas vezetés

2008. július 9-én Cecén egy személygépko-
csi kerékpárost gázolt a 63-as és a 61-es fõ-
út keresztezõdésében. A személygépkocsi
sofõrje a keresztezõdésben balra akart ka-
nyarodni, és nem adta meg az elsõbbséget
az arra közlekedõ kerékpárosnak, aki 8 na-
pon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

2008. július 8-án ittas személygépkocsi-ve-
zetõt igazoltattak a járõrök Alsószentivá-
non. Nem volt nála a vezetõi engedély.

2008. július 11-én Sárbogárdon ittas sze-
mélygépkocsi-vezetõt kaptak el, 2008. júli-
us 12-én pedig egy illetõ kerékpárjával ki-
világítatlanul és ittasan közlekedett.

Vigyázzanak magukra és egymásra!

Összeállította: Hargitai Lajos

KÉK HÍREK

Alsószentiván kapta a legtöbbet
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetû önkormányzatok az idén csak feleannyi, vagy
inkább negyedannyi támogatást kaptak, mint tavaly. Térségünkben Alsószentiván 6,5
millió, Káloz 5,4 millió, Nagylók 1,5 millió, Igar 4,8 millió Ft támogatást kapott. A villa-
mos energia áremelkedése miatt Igar 700 ezer, Káloz 3,2 millió, Nagylók 300 ezer Ft tá-
mogatás-kiegészítést kapott. Annak ellenére, hogy nagyságához képest is Alsószentiván
kapta a legtöbb támogatást, Nagy Lajos polgármester nincs túlzottan elragadtatva, mert
az elõzõ évben 15 milliót kaptak. Most a tavalyinál is nagyobb lett volna az igényük, hi-
szen az önkormányzat kiadásai jelentõsen nõttek, ezzel szemben a támogatást jelentõ-
sen csökkentette az állam. A nehéz helyzet ellenére mindent megtesznek, hogy az önkor-
mányzat feladatait, tehát az intézményfenntartást és a település üzemeltetését gond
nélkül meg tudják oldani.

Hargitai Lajos
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Hová dugjam a pénzt?
Teszi fel a kérdést Józsi bácsi méltán és
joggal. Ugyanis nemrégen bûncselekmény
áldozata lett. Tudni kell róla, hogy egy ki-
csi, a városon kívül esõ házban él, egyedül;
neje pár évvel ezelõtt meghalt. Õ a napok-
ban töltötte be hetvenedik életévét. Nem is
volt semmi gondja idáig, szépen tengette
öreges napjait.
Egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a
tyúkocskák megfogyatkoztak a baromfi-
udvaron. Elõször azt hitte, hogy a menyét a
hibás, de amikor a kamrából is sorra eltûn-
tek a szál kolbászok és sonkák, igencsak
elgondolkodott.
Aztán egy nap épp a kis veteményeskert-
ben bogarászott, amikor fura alakokat vett
észre a kiskapuja elõtt. Szó szerint alako-
kat, mert szegényke már nem lát túl jól.

Elõrement, s a két férfi közölte vele, hogy a
vízórát jöttek leolvasni. Az feltûnt Józsi
bácsinak, hogy ugyan nem az jött, aki min-
dig is szokott, de hát a világ változik, s ezzel
együtt minden — vélte.

Ahogy beljebb kerültek, nem sokat teketó-
riáztak, úgy tarkón vágták a kis öreget,
hogy rögtön elájult. Még jó, hogy nemso-
kára a fia tett nála látogatást, s így nem lett
nagyobb tragédia a dologból. A pénzét vi-
szont, amit otthon tartott, elvitték. Kifor-
gatták az összes szekrényt, ott nem találtak
semmit, szétszakították a dunyhát is, ahol
a ciha között ráleltek arra, amit kerestek.

S hogy összefüggés van-e a tyúktolvajok és
ezen betörõk között, egyelõre még nem
tudni. Nyomoz a rendõrség.

Azt tanácsolták neki, hogy kérje a nyugdí-
ját bankszámlára. Csak legyintett rá, s azt
mondta:
— Nem értek én ezekhez a modern dol-
gokhoz, az ilyen áutomattákhoz, vagy mi a
franc…
Így kereshet egy újabb rejtekhelyet, ahova
kis pénzét eldughatja.
A rendõrség azt tanácsolta neki, hogy ha
tudja, hagyja el a környéket, az a legbizton-
ságosabb.
Már hívta a fia is, hogy költözzön oda hoz-
zájuk, de Józsi bácsi hajthatatlan. Már be-
rendezkedett erre az életre. Itt akar örök
nyugalomra térni. S azt mondja, mindegy,
hogy a másfél szobás emeleti lakásban hal
meg szíve szakadtában, állandóan régi,
megszokott otthona után sóvárogva, vagy
egy rabló keze által. Õ bátran szembenéz a
jövõvel, jöjjön, aminek jönnie kell…

Hepp Zsuzsi

Halat loptak, megcsípték õket … na, és?
Az alsószentiván—benedekpusztai horgásztónál haltolvajokat
kaptak el a horgászok. Mint Nagy Lajos, a horgászegyesület elnö-
ke elmondta: a tónál lévõ horgászok látták, hogy ismeretlenek
ügyködnek a parton, nem éppen horgászbotnak látszó eszközök-
kel. Amikor munkálkodásukban megzavarták õket, el akartak
menekülni. A tetten ért és keményen megszorongatott csirkefo-
góknál a tóból általuk kifogott, 15 kg súlyú halat találtak.
Felvetõdött, hogy akkor most szóljanak-e a rendõröknek. Végül
arra az elhatározásra jutottak, hogy inkább nem szólnak, mert ab-
ból csak az lesz, hogy járhatnak tanúskodni a rendõrségre, bíró-
ságra, ezek az úgynevezett „megélhetési bûnözõk” pedig másnap
már szabadon járkálnak újabb bûncselekmény elkövetésében
mesterkedve.
Így hát elvették tõlük a halat, és azzal a „kemény útmutatással”
bocsátották szabadon a gazembereket, hogy „tudatosították ve-
lük”: ha még egyszer meglátják õket errefelé, nagyon megrövidül-
nek az életkilátásaik.
Nem csoda, hogy Alsószentivánon mostanában nem bíznak túl-
zottan a törvény szigorában, amikor azt látják, hogy a polgármes-
terük megverésének se lett semmi következménye. A garázda ve-
rekedõ máig háborítatlanul jár-kel a faluban, és azt mondják,
úgyis kimossák a kapcsolataival.
Milyen ország ez, ahol a törvény helyett a kapcsolatok döntik el,
hogy egy bûncselekménynek lesz-e következménye? Mi lesz, ha
már csak az önbíráskodásban, az ököljogban bízhatnak az embe-
rek?
Az egyik nagy halgazdaságnál sajátos eszközzel tartják távol a
haltolvajokat. A halõrök, amikor megfogtak két gazfickót, ke-
gyetlenül összeverték õket, és azzal az üzenettel bocsátották út-
jukra õket, hogy a következõ banda már nem távozik innen élve.
Azóta ott nem próbálkoznak hallopással, mert tudják, hogy en-
nek súlyos következménye van, mert a gazda képes megvédeni a
tulajdonát, és a verésért még följelentést se tehet, mert vele szem-
ben öten tanúsítják, hogy soha nem is látták, a sérüléseit pedig
bizonyára úgy szerezte, hogy részegen összetörte magát.
Sajnálatos, hogy a törvény igazából csak a törvénytisztelõ embe-
reket fenyegeti. Õket kis dolgokért is meg lehet bírságolni, mert
van legális keresetük, amibõl ki tudják fizetni a bírságot. Számuk-
ra még a felfüggesztett szabadságvesztés büntetése is súlyos
visszatartó erõvel bír. Akik éjjel, vagy sokszor világos nappal lop-
ják a terményt, az út mellõl a KRESZ-táblát, a kis falvak egyetlen
harangját a templom elõtti haranglábról, a szõlõbõl a kordont le-
tépik az alumíniumért, netán még az áram alatt lévõ villanyveze-
téket is leszerelik, akik leeresztik a trafóról a hûtõolajat, azok csak
nevetnek a börtönbüntetésen. Jó kiképzõtábor nekik. Mai rend-

szerünk sajátos termékeként, amikor a lopott kábelrõl leégetik a
mûanyag vezetéket, azokkal a kiskorú gyermekeikkel végeztetik
el a „munkát”, akiknek igazából az iskolában lenne a helyük, mert
a gyerek nem büntethetõ, tettéért meg a szülõt nem vonják
felelõsségre. A gyereknevelésre kapott családi pótlékot, segélyt a
kocsmában költik el, vagy eljátsszák a nyerõautomatán.
Cecén, az egyik dinnyeföldön volt a közelmúltban nagy kárt oko-
zó dinnyelopás. (És hány ilyen eset lesz még a nyáron?) A gazda
megfogta a tolvajokat. A kihívott rendõrök felvették a jegyzõ-
könyvet. Ettõl azonban a kár nem térült meg, mert a tolvajok nem
voltak büntethetõk.
Rendszeres a határból a terménylopás másutt is, amibõl nem lesz
rendõrségi ügy. Több gazda panaszolta itt, Sárbogárdon is, hogy
megdézsmálták a már éppen aratásra váró termést. Amikor ezt
észlelték, még nekik kellett menekülni, mert meg akarták verni
õket, és a családjuk kiirtásával fenyegették meg õket a tettesek.
Mikor változtatják meg a törvényeket, hogy a bûncselekmények-
nek legyen végre valóságos és azonnali következménye?
Persze, a rendszer jelenleg alapvetõen a bûnözés felé tereli azo-
kat, akik tömegesen kiszorultak a munka világából. A most se-
gélybõl, bûncselekmények elkövetésébõl élõket pedig egyre in-
kább a munka világa felé kellene terelni. Ehhez viszont szükséges
lenne munkahelyeket létesíteni, fõleg az ország hátrányos helyze-
tû térségeiben.
Az emberek elkeseredetten tapasztalják, hogy lassan a rablók,
tolvajok országa leszünk. Azt is mondják, hogy a fejétõl büdösö-
dik a hal… És nincs igazuk?

Hargitai Lajos
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LEADER-program: lehetõség
a vidékiek kezében

Az alulról szervezõdõ, térségi összefogásra
épülõ fejlesztések létjogosultságát ma már
csak kevesen kérdõjelezik meg. A néhány ké-
telkedõ és általában véve is bizalmatlan em-
bert leszámítva szerencsére sokan felismerték
az ország minden régiójában, hogy a helyi
adottságokat és érdekeket szem elõtt tartó
uniós forrásban, a LEADER-ben nagy lehetõ-
ség kínálkozik településük és szûkebb pátriá-
juk számára a gyorsabb modernizációra. Aki
ezt a tényt vitatja, az a magyar vidék élni akará-
sát, tettrekészségét vitatja – állítják a földmû-
velésügyi tárca Vidékfejlesztési, Képzési és
Szaktanácsadási Intézetének (VKSZI) szakér-
tõi.
A már megalakult kilencvenhat helyi közösség
tízezernél is több helyi szereplõt tömörít. Aki
tehát a közösségek megalakulási és straté-
gia-alkotási folyamatának tisztaságát, jóhisze-
mûségét kérdõjelezi meg, az sok vidéki ember
becsületességét vonja kétségbe..
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ram (ÚMVP) III. és IV. intézkedéscsoportja
szolgálja – szûkebb értelemben – a vidéki
térségek fejlesztését. Az összes közpénzbõl
történõ hozzájárulást tekintve a III. és IV. intéz-
kedéscsoport céljainak megvalósulásához a
2007 és 2013 közötti idõszakban az ÚMVP
mintegy 262 milliárd forinttal járul hozzá.
Ebbõl az összegbõl közel 70 milliárdot tesz ki a
LEADER-forrás, amely felett teljes egészében
az önkormányzatokból, vállalkozásokból és ci-
vil szervezetekbõl megalakult helyi közössé-
gek rendelkezhetnek majd, figyelembe véve az
adott térség igényeit és adottságait.
A LEADER-elvek alapján megalakult helyi kö-
zösségek nagy utat tettek meg a regisztráció-
juktól kezdõdõen, vagyis 2007 szeptembere

óta. A helyenként már létezõ helyi modernizá-
ciós terveket átdolgozva, máshol a semmibõl,
több száz helyi ötletet összegyûjtve hozták lét-
re a sok esetben 60-80 ezer embernek otthont
adó térségek összehangolt vidékfejlesztési
stratégiáit (helyi vidékfejlesztési stratégiák).
Ezeket szakmai és civil fórumokon egyaránt
többször is megvitatták. Az ÚMVP irányító ha-
tósága e stratégiák minõsége, indokoltsága és
fenntarthatósága alapján fogja értékelni és ez
év szeptemberéig kiválasztani azokat a helyi
közösségeket, akik LEADER-közösségekként
megvalósíthatják a négy hónap alatt elkészí-
tett helyi vidékfejlesztési stratégiájukat.

A fejlesztési folyamat tehát nem zárult le, sõt,
csak most kezdõdik igazán a hozzáértõk sze-
rint! A térségi együttmûködés igazi próbája
ugyanis a kidolgozott tervek, elképzelések
megvalósítása lesz.

A vidékfejlesztés nem köthetõ pártokhoz, poli-
tikai nézetekhez. Természetes módon a vidé-
ken élõ 8 millió ember sem azonos nézeteket
vall. A LEADER-program ezt a sokféleséget, a
nézõpontok különbözõségét kihasználva, ab-
ból profitálva épphogy az összefogás, az
együttmûködés, a haszontalan acsarkodáson
való felülemelkedés szemléletét közvetíti, illet-
ve erõsíti. A LEADER tehát mindenképpen he-
lyi ügy, helyi lehetõségekkel, és az ehhez mért
felelõsséggel. Az ÚMVP irányító hatóság re-
ményei szerint a vidékiek képesek lesznek ezt
felismerni és élni az eséllyel – hangsúlyozzák a
Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási
Intézet szakértõi.

Forrás: www.umvp.hu

Az ÚMVP segít az aratásban is
Az idei aratással várhatóan 20 munkanap alatt
végezhetnek az országban a gazdálkodók –
mondta Gõgös Zoltán, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára új-
ságíróknak néhány napja, miután a kormány
meghallgatta az agrártárca beszámolóját az ez
évi aratási elõkészületekrõl.
Ebben az évben elõreláthatólag mintegy 8 mil-
lió tonna kalászos gabona kerülhet hazánkban
a magtárakba. Ez a mennyiség mintegy 2 millió
tonnával haladja majd meg a tavalyi mennyi-
séget.
Az aratást a gazdálkodók mintegy 12 ezer kom-
bájnnal végzik el. Az aratást segítõ géppark át-
lagéletkora az utóbbi idõben örvendetesen
csökkent. Gõgös Zoltán példaként említette: a
gépek 15 százalékát az utóbbi három évben ki-
cserélték.
Betakarítógépekre az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program forrásaiból eddig csaknem

8,3 milliárd forintot fordítottak ezekre a beszer-
zésekre a gazdálkodók. Arató-, cséplõgépbõl
vásárolták a legtöbbet, a 718 gépbõl 643-at. A
támogatási forrás összege elérte a 7,17 milli-
árd forintot.
De jutott támogatási keret többek között a ku-
korica-, a cukorrépa-, a zöldborsó- és a szõlõ-
kombájnok beszerzésére, valamint a szálasta-
karmány-kaszáló gépek, a gyümölcsszedõk és
a szecskázók megvételére is. Ezek megvételét
mintegy 1 milliárd forint értékben támogatta az
ÚMVP.
További, a betakarítási munkákhoz szükséges
eszközök beszerzésére – például: szalma-
szecskázók, bálázók, szárzúzók, fûkaszák,
rendfelszedõ pótkocsik – még mintegy 2,7 mil-
liárd forintos ÚMVP-s támogatási forráshoz
juthattak a gazdálkodók.

Forrás: www.umvp.hu

Pályázati felhívás
Sárbogárd város polgármesteri

hivatala (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet

építési hatósági
ügyintézõi

munkakör betöltésére,
6 hónap próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok: Sárbogárd köz-
igazgatási területén belül a kijelölt kör-
zetekben teljes körû jegyzõi hatáskörbe
utalt építési hatósági feladatok ellátása,
valamint Vajta és Cece településeken
építési hatósági feladatok ellátása.
A munkakör betöltésének feltételei:
büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
magyar állampolgárság, összeférhetet-
lenség. A 9/1995. (II. 3.) korm. rendelet
a köztisztviselõk képesítési elõírásairól
1. számú melléklete I/4. pontja alapján
építésügyi hatósági ügyek döntésre való
szakmai elõkészítése kiemelt munka-
körben, I. besorolási osztályban: egye-
temi, vagy fõiskolai szintû építészmér-
nöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ,
magasépítõ üzemmérnöki) szakkép-
zettség; fõiskolai szintû településmér-
nöki (városgazdasági mérnöki) szak-
képzettség; vagy aki ezekkel egyenérté-
kûnek elismert végzettséggel rendelke-
zik; B kategóriás jogosítvány; közigaz-
gatási alapvizsga letétele 1 éven belül.
Illetmény és egyéb juttatások: illetmény
a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szerint, és 20
%-os illetménykiegészítés. Juttatás:
6.000 Ft étkezési utalvány.
A pályázat mellékletei: a pályázat be-
nyújtása Sárbogárd város jegyzõjének
címezve, feltüntetve rajta a KSZK hon-
lapján közzétett pályázati azonosítószá-
mot, valamint a munkakör megnevezé-
sét. Részletes szakmai önéletrajz, fõis-
kolai/egyetemi diploma másolata, há-
rom hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítvány, iskolai és szakmai végzett-
séget igazoló dokumentumok másola-
ta.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
hasonló területen szerzett szakmai gya-
korlat. Számítástechnikai ismeretek.
Közigazgatási alapvizsga.
Egyéb: a közszolgálati jogviszony létesí-
tése elõtt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. augusztus 4.
A pályázat elbírálásának határideje:
2008. augusztus 8.
A munkakör a pályázat elbírálását kö-
vetõen 2008. augusztus 11-étõl betölt-
hetõ.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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A mi szívünk a Sárbogárdé!

E cikk megszületésének oka egy számunk-
ra igen megdöbbentõ felkérés volt.
Mivel igen nagy a valószínûsége, hogy so-
kan nem ismernek bennünket és a helyze-
tünket, így a tisztánlátás érdekében bemu-
tatkoznánk, mielõtt az érdemi részekre
térnénk.

Rólunk

A Bogárd Ultras 03 nevezetû csoportot
2003. agusztus 20-án, egy Sárszentmiklós
elleni bajnoki mérkõzésen alapította meg
pár lelkes sárbogárdi fiatal. Célunk az volt,
hogy ötletes és látványos koreográfiákkal,
zászlókkal, dobbal és dallamos, 90 percen
át tartó szurkolással színvonalasabbá, él-
vezhetõbbé tegyük Sárbogárd bajnoki
mérkõzéseit. Büszkén mondhatjuk, hogy
ilyen szinten úttörõk voltunk.
Kezdeményezésünk után, a mintánkra ala-
kult meg a Red Ultras Adony és a Kisláng
Ultras, akikkel a mai napig nagyon jó a vi-
szonyunk, és ott segítünk egymásnak,ahol
tudunk. Szerintünk ez példaértékû a ma-
gasabb osztályokban lévõ csapatoknak is!
Létszámunk az évek folyamán változott;
hol többen lettünk, hol megcsappant a lét-
szám. Ez függ a vezetõség hozzáállásától
és a csapat teljesítményétõl. Van tagunk
Mezõszilasról és Sárszentmihályról is, akik
mindig a bogárdi csapat mellett vannak.
(Ennyit a sárbogárdi „divatszurkolók”
hozzáállásáról!)

A tények

A Bogárd Ultras 03 fennállásának öt éve
alatt szinte alig hagytunk ki meccset, és az
idegenbeli mérkõzésekre is rendre elkísér-
tük kedvenceinket. Az öltözõvel szembeni
fedett „lelátót” mi, a saját pénzünkön, a
saját szabadidõnkben újítottuk fel, alakí-
tottuk használhatóvá. A költséget tekintve
több mint 100.000 Ft, és kétévi munkánk
volt benne. Az akkori vezetõség annyira
nem volt képes, hogy megköszönje, sõt, a
rendezõség állandó zaklatásának, támadá-
sának voltunk és vagyunk a mai napig kité-
ve. Idegenben sokkal barátságosabb ve-
lünk a rendezõség, mint itthon! Pár mecs-

csen megkaptuk néhány Sárbogárdon fo-
cizó sárszentmiklósi játékostól (akik már
itt sincsenek, vagy csak epizódszerep jut
nekik), hogy ránk itt nincs szükség, ki se
merjünk menni a pályára!
Az ok, amiért ezt a cikket megírtuk, az,
hogy június 22-én az egyik sárbogárdi ala-
pító tagunkat felkereste a sárszentmiklósi
labdarúgás és a sárbogárdi gazdasági élet
egyik meghatározó alakja, akit nem neve-
sítenénk. Ajánlata így szólt: a Bogárd
Ultras 03 „igazoljon át” Sárszentmiklósra,
mert ott nagy terveket készülnek valóra
váltani, és szükség lenne ránk a jó hangulat
megteremtéséhez. „Átigazolásunk” fejé-
ben honoráriumot is kapnánk meccsen-
ként!
Ez a felkérés több érzelmet is kiváltott be-
lõlünk.
Elõször nagyon megtisztelõnek éreztük a
felkérést, hiszen ezzel elismerték azt, hogy
amit csinálunk, az igenis jó, van rá igény.
DE! Nálunk nem egy elcsépelt fogalom a
KLUBHÛSÉG, így amíg élünk, mi már
maradunk „sárbogárdisták”!
A felkérést tisztelettel közösen ELUTA-
SÍTOTTUK. Van, amit nem lehet pénzért
megvenni!
Miért nem oldják meg ezt ott helyileg
miklósiakból? Ha komolyan gondolják, mi
minden segítséget megadunk nekik a fejlõ-
déshez, hiszen nekünk is jó, ha minél több
tábor van, és van kikkel nekünk is „meg-
mérkõzni”.
A másik: ha a megyében szinte mindenhol
elismernek bennünket és megbecsülnek,
akkor miért éppen a saját klubunk és köze-
ge bánik velünk ilyen mostohán? Más klub
vezetõi, játékosai mindent megtennének,
ha lenne náluk is ilyen szurkolócsapat.
Ezek tények és nem ego!
A politika és a bogárdi foci harcára pedig
annyit üzennénk: bogárdi foci volt, van,
lesz, míg Bogárdon Ultra lesz!

Tisztelettel: Bogárd Ultras 03

Akinek felkeltette érdeklõdését táborunk,
részletesen a www.ultras03.extra.hu olda-
lon kaphat tájékoztatást!

Meghívó
Az LSC Sárbogárd

EDZÕMÉRKÕZÉST
játszik Aba csapatával

2008. július 19-én, szombaton,
16 és 18 órakor

a sárbogárdi sportpályán.
Szeretettel várjuk a szurkolókat!

LSC Sárbogárd

Felhívás
NYÁRI LABDARÚGÓTORNÁT
rendez az LSC Sárbogárd elnöksége

2008. július 26-án
9 órai kezdéssel

a sárbogárdi sportpályán.
Mindenki nevezhet korra való tekintet
nélkül. Ebéd biztosított.
Nevezni 2008. július 23-áig Szakács Ist-
ván és Tóth Zoltán sporttársaknál le-
het a következõ telefonszámokon: 06
(30) 902 8023, 06 (30) 823 1229.

Vezetõség

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot
hirdet

1 FÕ KÉMIA, INFORMATIKA
SZAKOS TANÁR,

1 FÕ MAGYAR, TÖRTÉNELEM
SZAKOS TANÁR

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtarta-
ma: határozott idejû, amely 2009. június
30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: önéletrajz.

A munkakör 2008. szeptember 1. napjától
tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2008. augusztus 5.

A pályázat benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Központi Általános
Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjó-
léti Szolgálat címére történõ megküldésé-
vel (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14.)

A pályázat elbírálásának határideje:
2008. augusztus 15.
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Igaz történet Mary Jonesról
Mary az 1700-as évek végén élt Wales egy
kis falujában a szüleivel, akik szegény ta-
kácsmesterek voltak. A szövés egész napi
fárasztó munkájával épp annyit kerestek,
amibõl megélhettek. A házimunkák nagy
részét a kislány végezte. Ezen a vidéken
nem volt iskola, szülei maguk is tanulatlan
emberek voltak.
Mary nagyon szerette hallgatni édesanyjá-
tól és édesapjától a bibliai történeteket.
Kicsi korától kezdve szívesen kísérte el
szüleit a gyülekezeti alkalmakra. Nyolc-
éves korában két nagy vágy élt a szívében:
hogy tanulhasson, és hogy legyen mielõbb
egy Bibliája. Abban az idõben sokba került
egy Biblia egy ilyen szegény család számá-
ra, és kevés volt a walesi nyelvû kiadás is.
Két év múlva iskola nyílt a szomszédos fa-
luban. Mary boldogan vállalta a négy kilo-
méternyi gyalogutat, sõt, korábban kelt fel,
és reggeli elõtt elvégzett, amennyit csak
bírt, a ház körüli munkákból, hogy édes-
anyjának segítsen. Buzgón, örömmel ta-
nult, csaknem mindig elsõ volt az osztály-
ban. Hamar tudott írni, olvasni. Társai
nem irigyelték, mert közvetlen és segítõ-
kész természetû volt. Iskola után ismét
segített otthon, és csak ezután készítette el
a leckéit.
Hamarosan egy vasárnapi iskolát is nyitot-
tak. Mary elsõ naptól fogva szorgalmas ta-
nuló volt ott is. Nagyon szeretett volna jól
felkészülni a bibliai leckékbõl, ezért elfo-
gadta a lehetõséget a szomszéd, módos
gazdáéktól: nekik volt Bibliájuk és a kis-
lány szombat délutánokon átgyalogolha-
tott hozzájuk, hogy elolvassa a feladott
bibliai részeket.
Elsõ alkalommal remegõ kézzel nyitotta ki
a drága könyvet. János evangéliuma 5. fe-
jezeténél ezeken a szavakon akadt meg a
szeme: „Tudakozzátok az Írásokat,…”.

Elhatározta, hogy ezt fogja tenni, és min-
dent megtanul, amire csak képes. Még in-
kább vágyakozott saját Biblia után, és elha-
tározta, hogy összegyûjti a szükséges
pénzt.
Ezentúl mindennapi kötelességei mellett
még kisebb-nagyobb munkákat is elvállalt
a szomszéd családoknál. Nagyon kevés fi-
zetséggel tudták meghálálni a munkáját,
de õ minden fillért nagy örömmel tett kis
papírperselyébe, amit édesapja készített
neki. Hat éven át, gyûjtötte szorgalmasan
és lelkesen a keresetét.
1800 tavaszán jött el a várva várt nap, ami-
kor a már 16 éves leány elindult megvenni
a régóta vágyott kincset. Otthonától kb. 40
km-re volt a város, ahová kora reggel gya-
log indult el. Egyetlen pár cipõjét a város
határáig tarisznyában vitte, nehogy elkop-
tassa a hosszú úton. (Még a tarisznyát is
kölcsönbe kapta, hogy legyen miben haza-
vinnie a Bibliát.)

Estére ért a városba. Ahogyan lelkésze
mondta, felkereste egy becsületes prédiká-
tor, David Edwards házát. Itt vendégül lát-
ták, szállást is kapott. Másnap kora reggel
vendéglátója átkísérte Thomas Charles
tiszteletes úrhoz, aki ebben az idõben isko-
lákat és vasárnapi iskolákat hozott létre
Walesben. Példamutató élete és erõfeszí-
tései hatására sok emberben vágyakozás
ébredt a tudás és a tiszta, erkölcsös élet
után.
Charles úr kikérdezte Maryt, aki beszélt
életérõl, a sok esztendõrõl, mialatt kis ke-
resetét gyûjtögette, és a hatalmas vágyról,
hogy lehessen végre saját Bibliája. A tiszte-
letes úr feltett néhány kérdést a Szentírás-
ból, és csodálkozva hallgatta az értelmes
feleleteket. De nagyon elszomorodott,
mert tudta, hogy egyetlen Bibliája sem ma-
radt. A nála lévõ készletet már eladta, és a
szekrényben lévõ néhány példánynak is
megvolt a gazdája. Mary, amikor ezt hal-
lotta, keserves zokogásban tört ki. Minden
reménysége összeomlott. Úgy érezte, hiá-
bavaló volt a sok fáradozás, a hatévi taka-
rékoskodás, a reménykedés, az imádság, a
hosszú út, amit gyalog és mezítláb tett meg.
Végül Charles úr meghatódva elõvett
egyet az elígért Bibliák közül és átadta a le-
ánynak. Igen nagy hatást tett rá a fiatal
lány története. Eddig minden erejével a tu-
datlanság és sötétség megszûnéséért dol-
gozott. Most meglátta azt is, milyen nagy
igény van Isten Igéje iránt.
Bibliák kiadatásának lehetõségén gondol-
kozott. Keresztyén barátaival összefogva
1804-ben sikerült megalakítani a Brit és
Külföldi Bibliatársulatot. Ebben a Társu-
latban minden keresztyén egyházból dol-
goztak képviselõk a világ javára és Krisztus
szolgálatában. Adományokat gyûjtöttek,
és ebbõl az elsõ kiadás walesi nyelvû volt.
1806-ban kapták meg a walesi vasárnapi
iskolák.
Mary egész életében hûséges maradt Isten
Igéjéhez. Bibliaismerete, szorgalma, segí-
tõkészsége kivívta környezete elismerését.
Szülei halála után férjhez ment egy takács-
hoz. Nyolc gyermekük született, akik közül
több fiatalon meghalt. Mary imádságaival
és adományaival élete végéig segítette a
Bibliatársulat munkáját. Az emberek cso-
dálattal figyelték, hogy ennek a szegény
családnak sosem volt adóssága, mindig
mindenbõl volt elegendõ, és még adakoz-
tak is. Neki és családjának legnagyobb örö-
me az volt, ha nagy igyekezettel és sok ön-
megtagadással hozzájárulhattak Isten
munkájához. Soha nem hallották õt zúgo-
lódni, boldog és megelégedett volt.
1866-ban, 82 évesen halt meg. Bibliáját lel-
készére hagyta. Ma is megvan a Brit és
Külföldi Bibliatársaság tulajdonában.

Bottáné T. Sz.

(Forrás: Örömhír, a Vasárnapi Iskolai
Szövetség evangéliumi gyermeklapja)

A Reneszánsz év programjai Ozorán, Ozorai Pipo várkastélyában

Reneszánsz hétköznapok 2008. július 19., szombat

10:00 kapunyitás

15:00 Reneszánsz idõtudat Magyarországon (R. Várkonyi Ágnes történészpro-
fesszor, akadémikus elõadása)

Gyógyítás a reneszánszban (Domján Lajos történész elõadása)

Eleink asztalai — reneszánsz étkezési szokások (Benda Borbála elõadása)

17:00 Vásárfia — jelmezes, zenés gyermekmûsor, nem csak gyerekeknek (a Holló
Együttes elõadása)

Napközben: gyógynövényvásár.

11:00—17:30 óráig: gyerekprogramok, kézmûves-foglalkozások.

A várkastélyban óránként indul tárlatvezetés.

Jegyek a helyszínen, illetve elõvételben kaphatók Ozorán, Ozorai Pipo várában, illetve Bu-
dapesten, a Mûemlékek Nemzeti Gondnokságának központjában (1014 Budapest, Dísz tér
15., tel./fax: 06-1-202-6288).

Egész napos belépõ: 950 Ft. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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II. CECEI JULIÁLIS
2008. július 18-19-20.
A Fortuna Rádió közremûködésével

(Paks Fm. 96.3–Cece Fm. 91.6–Bonyhád Fm. 94.0)

szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
rendezvényünkre.

Helyszín: Cece, Jókai utca

Programok:

Július 18., péntek, Jókai utca
17.00 óra: megnyitó

– Varga Gábor polgármester úr beszéde
– Bali Péter, az országos mesemondóverseny

elsõ helyezettjének meséje
– Móré Boglárka szavalata
– a Gerlice Néptáncegyüttes bemutatója
– a Titán együttes Sárbogárdról
– zenés est Anitával

Július 19., szombat, Jókai utca
10.00 órától: játszóház, gyermekprogramok, vetélkedõk, kiál-
lítások, tûzoltó- és rendõrbemutató
14.00—15.00 óráig: élõ kívánságmûsor a Fortuna Rádióval
14.00 órától a színpadon fellépnek:

– a sárbogárdi és sárszentmiklósi barantások
– a Cecei Búzavirág Népdalkör
– a Mezõszilasi néptáncegyüttes
– a németkéri nemzetiségi táncosok
– a Csillagshow táncegyüttes
– a vajtai Gyöngyvirág lánycsapat és a Dance Forever

táncosok mûsora
– a Napfény presszó popegyüttes
– a Pyrgosz görög néptáncegyüttes (Beloiannisz)
– a Csámpai Country Club

Az est sztárvendége: Josh és Jutta.
20.00 órától: UTCABÁL Szabó László közremûködésével

Július 20., vasárnap, Jókai utca+sportpálya
13.00 órától:

– FALVAK KÖZTI VETÉLKEDÕ (tréfás játékok,
sorversenyek, 6 fõs csapatokkal: Alap, Alsószentiván,
Vajta,
Sáregres, Rétszilas, Cece falvak részvételével)

– Fekete László „erõsember” mûsora
17.00 órától: a cecei öregfiúk futballmérkõzése a sportpályán
(Cece, vásártér)

Kísérõprogramok:
– ingyenes ugrálóvár
– kirakodóvásár
– a helyszínen finom ételek, italok, sütemények
– kiállítások
– raliautók bemutatója
– rodeóbika

Szeretettel várjuk Önöket és kedves
családtagjaikat a II. CECEI JULIÁLISRA!

A mûsorváltoztatás jogát a rendezõség fenntartja.

Vasúti humor
a múlt századból

Már a Magyar Királyi Államvasutaknál se volt minden fenékig
tejfel, és az akkori vasutasok se mentek a szomszédba a felelõsség
elhárítása végett. Példa erre az alábbi írás.
A panaszkönyv
(Részlet a Vasúti humor címû kötetbõl.)
Néhai Molnár János komáromi apátkanonok, országgyûlési kép-
viselõ, a „Néppárt” egyik vezére, az állomásfõnöki irodában a pa-
naszkönyvet kéri. Ezt az alábbi panaszt írja be:
„A vonat fûtetlen volt, egész úton. Bár plaidben, vastag, meleg re-
verendában, botosban és bundában utaztam, teljesen átfázottan
érkeztem meg.”
A fõnök szerette volna a hibás vonatkísérõket mentesíteni. Az ép-
pen jelen volt fûtõházfõnökkel együtt kieszelték, hogy valahogy
tompítják a panasz élét. Gombos József indítványára elhatároz-
ták, hogy hõmérõvel megállapítják a személykocsi hõfokát. Mint-
hogy este volt, kézilámpás mellett bementek a fülkébe. Megkér-
ték az apáturat kísérõ két papot, hogy a panasz kivizsgálásánál je-
len lenni szíveskedjenek. Készséggel megtették. Gombos elõvette
a hõmérõt, lassan a lámpa mellé csúsztatta, és várta, hogy a hõmé-
rõ meddig száll fel. Persze, vigyázni kellett, hogy észre ne vegyék a
csalafintaságot, és hogy a hõmérõ nagy meleget ne mutasson.
Mikor a meleg a 16 fokot elérte, óvatosan eltávolították a lámpa
mellõl a hõmérõt, átadták az esperes úrnak, és kérték a hõ
fokának leolvasását.
„Csakugyan 16 fok — mondta az esperes úr. — Mi ugyebár nem
fázunk. Úgy látszik, a kanonok úr megfázott.”
Gombos felbátorodott a kijelentésen, vázolta a szegény, hatgyer-
mekes mozdonyvezetõt, a beteg anyját és vak apját eltartó vonat-
vezetõ szomorú helyzetét, akik a panaszra állásukat veszthetik. A
jólelkû papok készséggel aláírták a hõmérõvel megállapított
tényállást. Az errõl felvett jegyzõkönyvet egyidejûleg a fûtõházfõ-
nök és Gombos forgalmista is aláírta.
A panaszkönyv felterjesztésénél azonban a fõnök már elvetette a
sulykot. Kísérõjelentésében azt írta ugyanis: „Aki plaid, bunda,
vastag reverenda, botos mellett, 16 fok melegben fázik, az menjen
utazni az Egyenlítõ alá.”
Az állomásfõnök a tanácsért kikapott azzal a figyelmeztetéssel,
hogy szellemeskedéseit a hivatalon kívül érvényesítse.
Az apátkanonok úr a legközelebbi utazása alkalmával nagyon
kérte a vasutasokat, hogy ne bántassák a két embert, õ a bûnös,
mert kizárólag maga hibás az egészben, mert megfázottan indult
útra. Molnár apátkanonok résztvevõen még megkérdezte, hogy
mivel segíthetne a nagyszámú családon a beteg, a vak szülõket
gyámolító vasutasokon.
A valóság azonban az volt, hogy a fûtési vezeték elromlott, és emi-
att bizony a vicinális az abnormális hidegben egész úton nem volt
fûthetõ.
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Barackos krémes
Hozzávalók: 6 tojás, 6 evõkanál cukor, 6 evõkanál liszt, 1 evõkanál ka-
kaópor, 2 evõkanál étolaj, fél csomag sütõpor, 10 darab õszibarack, 2
vaníliás pudingpor, 6 dl tej, 20 dkg vaj, 20 dkg porcukor, 1 vaníliás cu-
kor, citromlé, 1 tábla tortabevonó, alufólia.
Elkészítése: A sütõformát kibéleljük alufóliával, majd megkenjük étolajjal.
A felezett, kimagozott barackokkal kirakjuk. 6 tojássárgáját a kristálycukor-
ral, étolajjal, pár csepp citromlével habosra keverünk, hozzáadjuk a sütõ-
porral elkevert lisztet, végül a tojások keményre vert habját. A massza felét
rácsurgatjuk a barackokra, a maradékot elkeverjük a kakaóporral így öntjük
a sárga masszára. Megsütjük. A sütõbõl kivéve tálcára borítjuk, lehúzzuk a
fóliát. A tejjel elkevert pudingporokat sûrûre fõzzük, kihûtjük. A vajat a por-
cukorral, vaníliás cukorral, pár csepp citromlével kikeverjük, hozzáadjuk a
kihûlt pudingot és rásimítjuk a tésztára. Gõzfürdõben felolvasztott csokolá-
déval bevonjuk.

Zöldséges rakott csirkemell
Hozzávalók: 10 dkg füstölt szalonna, 2 fej vöröshagyma, 2 csirkemell,
25 dkg vegyes zöldség, 5 dkg vaj, liszt, tej, só, bors, 15 dkg reszelt
parmezán, 5 dkg reszelt füstölt sajt.
A szalonnát vékony csíkokra vágjuk, a hagymát megtisztítjuk, felkarikáz-
zuk. A csirkemellet feldaraboljuk, majd sóval, borssal fûszerezzük. Egy tûz-
álló tálat kibélelünk a szalonnacsíkokkal, s egymás mellé rárakjuk a húsda-
rabokat. Erre a felkarikázott hagyma kerül, majd a tetején a vegyes zöldsé-
get terítjük el. Elõmelegített sütõben, közepes hõmérsékleten 30 percig
sütjük, eközben elkészítjük a besamelmártást. Megolvasztjuk a vajat, hoz-
záadjuk a lisztet, kissé megpirítjuk, majd felöntjük a tejjel, és folyamatos
kevergetés közben felfõzzük. Az így kapott mártást sóval, borssal ízesítjük.
Amikor a fél óra eltelt, egyenletesen ráöntjük a zöldséges húsra. Megszór-
juk a lereszelt sajtokkal és visszatoljuk a sütõbe. Addig sütjük, míg a sajt a
tetején megpirul.

Csirkemáj bundában
Hozzávalók: 30 dkg csirkemáj, 1 tojás, 1 nagy szem burgonya, 1 dl tej,
3-4 evõkanál finomliszt, 2 gerezd fokhagyma, 1 teáskanál Vegeta, 1
teáskanál majoránna, 1 mokkáskanál törött fekete bors, 2 evõkanál
olaj, 1 mokkáskanál só, olaj a sütéshez.
A csirkemájat annyi hideg vízbe tesszük, amennyi jól ellepi, majd fél óráig
benne hagyjuk. Közben a tojást a tejjel habosra felverjük, a fûszereket bele-
tesszük, majd hozzáadjuk a nyersen meghámozott és megreszelt burgo-
nyát. Összekeverve annyi lisztet adunk hozzá, hogy a szokásosnál valami-
vel sûrûbb palacsintamasszát kapjunk. Ezután beletesszük a megtisztított
és összezúzott fokhagymát, valamint két evõkanál olajat. A csirkemájat ki-
szedjük a vízbõl, szárazra törölgetjük és ujjnyi széles csíkokra vágjuk. Liszt-
ben megmártjuk, majd a palacsintatésztában megforgatva azonnal bõ, for-
ró olajba tesszük, és szép pirosra megsütjük mindkét oldalát. A felesleges
olajat lecsurgatjuk, sült burgonyával és salátával, vagy savanyúsággal
tálaljuk.

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.

DEPRESSZIÓ
Egy ismerõsöm egyetemista lánya néha órákig tétlenül gubbaszt a
szobájában, nem szól a környezetéhez, rendszertelenül étkezik.
Leépülõben vannak a kapcsolatai, alvászavarokkal küszködik,
nem törõdik a holmijával, megbukik a vizsgán. Depressziós.
Régebben nem hallottunk depresszióról. Mindenkinek volt néha
rossz kedve, szomorkodott õszi estéken, búslakodott a temetõ-
ben, szenvedett a magánytól, de ez nem akadályozta meg például
a gazdaasszonyt, hogy jókor reggel megfejje a tehenet, megkapál-
ja a kertet, megfõzze az ebédet, megstoppolja téli délutánokon a
lukas harisnyákat, kössön pulóvert az unokáknak. Gazduram
megjárta a világháború frontjait, ott néha hóban aludt, aztán vé-
gezte a parasztember emberfeletti munkáját hajnaltól napestig,
nem volt különösebb lelki élete. Depresszió? Ilyesmi nem léte-
zett. Nem volt rá idõ.

Jelenleg az USA lakosságának több mint 10 százaléka depresszi-
ós, kérem szépen. Abban az országban, amely a legerõsebb a vilá-
gon, ahol az élet színvonala, már ami az anyagi javakat illeti, talán
a legjobb a világon, ahol minden családtagnak saját autója van, a
kellemesen gyepes, bokrokkal, fákkal szívnek-szemnek jólesõen
tarkított udvaron (a filmek tanúsága szerint) ott a saját úszóme-
dence, s ennek partján hûsítõket, italokat kortyolgatva hever az
amerikai ember. És közben minden tizedikük depressziós. Ami
konkrétan azt jelenti, hogy rossz a véleménye saját magáról, hit-
ványnak, értéktelennek érzi magát, borús a jövõképe, azaz semmi
jót nem vár a jövõjétõl, inkább úgy érzi, minden egyre rosszabb
lesz.
Ó, némely tudósok az okokra is rámutatták. Attól kerül szerintük
ilyen állapotba az adott személy, hogy a szervezetében felbomlott
a neurotranszmitterek egyensúlya, valami keverc van a testében a
kémiai vegyületek szintjén. Szóval a kémia a ludas!
De vannak tudósok, akik másban látják az okot. Attól lesz szerin-
tük komor az ember, attól ráncolja örökké a homlokát, attól haj-
lanak lefelé a szájzugok, attól lesz sápatag az arca, mert túl magas
a szervezetben a stresszhormonok nívója. Valami olyasmit jelent
ez, ha jól értem, hogy az illetõ túl stresszes életmódot folytat, haj-
szolja magát, örökös teljesítménykényszerben leledzik, kutyafut-
tában reggelizik, folyton a sikerek vágya lebeg a szeme elõtt. Tu-
dat alatt azonban nagyon is sejti, hogy ezek az üzleti, közéleti, eg-
zisztenciális sikerek valahol az örök értékek szintjén nem sokat
érnek. Érzi õ, hogy hiába hosszabb negyven centivel az õ meden-
céje, mint a szomszédé, hiába fizet be világ körüli útra, a lényeget
illetõen nem sokat ér az élete.
Na, de miért depressziós az ismerõsöm egyetemista lánya? Nem
vagyunk tudósok, de találgassunk! Mi van, ha megkérdezi õ ma-
gától, hogy miért tanul? A diplomával együtt a munkanélkülisé-
get is kézhez kapja valószínûleg. Vagy ha kap valami állást, nem
lesz õ más, mint egy bérrabszolga, akivel azt csinál a fõnök, amit
akar, és akármikor kirúghatja. Van igazság? És milyen a mai fiata-
lok érzelmi élete, milyenek a szerelmeik? Milyen eszményeik van-
nak? Nem arról szól minden tudomány, hogy az élet nem más,
mint kémia?
Találgassunk!

(L. A.)
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Heti idõjárás

A következõ napokban folytatódik a
változékonyság. Csütörtökön egy újabb
hidegfront okoz majd sokfelé csapadé-
kos idõjárást. Szombattól dél felõl ismét
szárazabb légtömeg érkezik fölénk, sok
napsütésre és erõsödõ nappali felmele-
gedésre számíthatunk. Vasárnap este
egy újabb hidegfront érkezik, amely ha-
tására a jövõ hét elején ismét csapadé-
kos és hûvös idõ köszönt be. A várható
nappali felmelegedés csütörtökön 23,
32, pénteken 22, 29, szombaton 27, 32,
vasárnap 29, 34, hétfõn 21, 28 fok körül
alakul.

www.metnet.hu

A kis sün
Egy aprócska sünre bukkantunk a minap
az udvarunkban — csapdába esett az üres
lábmosóban. Ott aszalódott szegény a tûzõ
a napon, amikor rátaláltunk. Bent a lakás-
ban aztán a tejtõl felélénkült, és kör-
be-körbe szaladgált fürge lábain a szobá-
ban. Aztán amikor elfáradt, a kezünkben
aludt el.

A pici állatka annyira mély álomba zuhant,
hogy engedte magát ide-oda forgatni, si-
mogatni, vakargatni. Lekezeltük hát õt a
bolhák ellen, és kiszedtünk belõle egy kul-
lancsot is.

Ilyen közelrõl még sosem láttam sünt. Elõ-
ször egészen összegömbölyödött, hegyes
kis orrát a tenyerembe fúrva, majd egészen
kinyúlt, a lábait lelógatva. Amikor a hátára
fordítottam, elõször égnek álltak a tappan-
csai, majd teljesen ellazult, nagyokat ásí-
tozva.

Mivel olyan csöpp még, úgy döntöttünk,
hogy velünk marad, amíg nagyobb nem
lesz, és aztán engedjük el a kertben. Készí-
tettünk neki illatos szénából egy kis kuc-
kót, naponta vadászik egyet a kiskertben,
és nem utolsó sorban megörvendeztet
bennünket jelenlétével. A mellékelt kép-
pel szeretnénk ebbõl az érzésbõl egy kis
ízelítõt nyújtani olvasóinknak is.

Hargitai Kiss Virág

Rejtvény

Mely népeket nevezték
a régi magyarok

muszkáknak,

polyákoknak,

taljánoknak,

rácoknak,

tótoknak?

Beküldési határidõ: július 22.

Megfejtés
Júniust Júnó istennõnek szentelték. Jú-
lius Julius Caesarról, augusztus pedig
Augustus császárról kapta nevét.
Sajnos, helyes megfejtést senki sem kül-
dött be.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

Tudod-e?
Hogyan védekezik

a támadók ellen a sün?

A sün tüskéi a szõr módosult formái, me-
lyek hatásos védelmet nyújtanak. Ezek a
tüskék a bõr alatt húzódó izmok segítségé-
vel felmereszthetõk. Amikor a tüske az el-
lenségbe fúródik, kiszakad a sünbõl. A sü-
nök éjszakai állatok. Fõként rovarokkal,
levelekkel táplálkoznak, de gyümölcsöt és
magvakat is fogyasztanak.

Szúrnak-e a sünhal tüskéi?

Ennek a Csendes-, az Indiai- és az Atlan-
ti-óceán trópusi vizeiben honos halnak
csõszerû szája van, testét jól fejlett tüskék
borítják. Ezek nyugalmi helyzetben a test-
hez simulnak. Amikor a sünhal felfújja tes-
tét, levegõt, vagy vizet nyel, s a tüskéi kime-
rednek. Így egy hatalmas tövises golyóhoz
hasonlít, és ez a látvány minden támadóját
megrémiszti. Fõ táplálékai a tengeri sü-
nök, a kagylók és rákok. A halászok a felfú-
vódott sünhalat gyakran kiszárítják, dísz-
nek, emléktárgyként árusítják.

Mi mindenre jó a tüske?

Egy feltevés szerint a sül tüskéit gazdag ró-
mai nõk bearanyozva használták hajdísz-
ként. A lecsapott végû, vékony falú, végü-
kön nyitott tüskéket - amelyek lazábban
állnak - az ellenség felé képesek röpíteni.
Ezt akár akkora erõvel is tehetik, hogy a
kerítés deszkáiba is beleállhatnának. A
tüskék által ejtett sebek fájdalmasak, és
nehezen gyógyulnak.
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Július 19., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Heuréka! 8.10 Ebb és Flo 8.15
Pingvinkék 8.30 Heuréka! 8.35 Ebb és Flo 8.40
Pingvinkék 8.55 Heuréka! 9.05 Slapaj 9.35 Pizsa-
ma-parti 10.00 Ötösfogat 10.30 Arthúr 11.00 Unser
Bildschirm 12.00 Hírek 12.05 Totoro 13.35 Út Pekingbe
14.05 A sárkányölõ 16.00 Kémeri 17.15 Egy bébiszitter
kalandjai 19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.05 Ötöslot-
tó-sorsolás 20.25 Gyönyörû lányok 22.15 Hírek 22.25
Sporthírek 22.35 A szerelmes díva 0.10 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 12.45 Trópusi nyomozók
13.40 Forma-1 15.25 Kung-fu 16.30 Dolmen – Rejtel-
mek szigete 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30
Akit Buldózernek hívtak 21.45 Tûzparancs 0.35 A kár-
hozottak királynõje 2.20 Kemény zsaruk 3.05 Fókusz
plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.20 Che utolsó órái 11.25 Ba-
bavilág 12.00 Törekvõ tanerõk 12.35 Ed 13.30 Charlie:
Charlie kihúz a bajból 14.30 Bûbájos boszorkák 15.30
Az elveszett ereklyék fosztogatói 16.30 Apósok akció-
ban 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Ovizsaru
21.40 Vadnyugati bosszúállók 23.30 Végzetes vonzerõ
1.30 Mentõhelikopter 2.20 Huncut fiúk 3.10 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 20.54 Zene 21.04 Rádiószín-
ház 21.36 Rádiószínház 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 20., VASÁRNAP
MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér
8.50 „Így szól az Úr!” 9.00 Engedjétek hozzám.. 9.10 Ka-
tolikus krónika 9.40 Egyházi naptár 9.50 Baptista ma-
gazin 10.20 Református ifjúsági mûsor 10.30 Útmutató
10.55 Beszélgetés a Bibliáról 11.10 Templom közada-
kozásból Zalakaroson 11.25 Unitárius magazin 12.00
Hírek 12.05 Ész-lények: Farkasok nyomában 13.00 Don
Quijote 14.30 Unokáink sem fogják látni 15.00 Euro
2008 Labdarúgó EB – Összefoglaló 15.55 Atlétikai OB
17.35 Rocklexikon 18.30 BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.45 Sporthírek 19.50 Balatoni nyár
20.05 Három férfi és egy bébi 21.50 Mtv Hangerõ 22.55
Moto GP 0.05 Hírek 0.10 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis bo-
szorkány 6.20 Digimonszelidítõk 6.45 Kölyökklub 8.35
A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.00 Inuyasha 9.30
Receptklub 9.45 XXI. század – A legendák velünk élnek
10.15 Játék 11.15 Európai idõ 11.35 MeneTrend 12.00
Híradó 12.05 Isteni sugallat 12.55 A dadus 13.20 Ma-
gyar autósport-magazin 13.30 Forma-1 14.55 Nagyme-
nõk 16.00 Hatoslottó-sorsolás 16.15 A Mick
Jagger-projekt 16.45 Romy és Michele – Micsoda spi-
nék! 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Hat nap, hét éj-
szaka 22.00 Mozdulatlan túsz 23.55 Portré 0.35
Fantomok 2.20 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 13.30 Idõzsaru 14.30
Smallville 15.30 Afrikai kaland 16.30 Kutyám, Jerry Lee
3. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Az olasz meló 22.15
Szembõl telibe 0.15 Képírók 2.10 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 Vallási
szertartás 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 Va-
sárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Rádiószínház 23.47 Zene 24.00
Éjszaka

Július 21., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Érzékeny ifjúság 9.50 Védelmi jog
10.50 Berlin, Berlin 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Hír-
adó 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 15.45 Ötcsillagos
szerelem 16.35 Kína folyói 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 Rohanó élet 21.50 Hétfõ este 22.25 24 – Harma-
dik évad 23.10 Hírek 23.20 Sporthírek 23.30 Két ász és
egy király 0.20 Két ász és egy király
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 Titkolt titkos ügynök 12.00 Hírek 13.30 Dis-
ney-rajzfilm 14.00 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 Manson
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Szurikáták udvarháza
9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.15 Teleshop
11.55 Bomlott Boudu beköltözött 13.50 Kvízió 14.35
Sentinel – Az õrszem 15.35 Dokik 16.25 Rex felügyelõ
17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.00
Activity 19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10 Életfogy-
tig zsaru 22.10 Gyilkos körök 23.10 8 nap – Végzetes
emlékek 0.10 Tények este 0.45 Chupacabra: Potyautas
a halál 2.15 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 13.23 Aranyalap 13.30 A görög katolikus
egyház félórája 14.05 Rádiókabaré 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
19.46 Népzene 19.55 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23
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 22., KEDD
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 Srpski ekran 12.50 Unser Bildschirm 13.20 Mú-
zeumról múzeumra 13.50 Bûvölet 14.45 Jó kis bagázs
15.15 Família KFT. 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 Önök kér-
ték! 21.10 Régimódi történet 22.10 Kedd este 22.45 24
– Harmadik évad 23.30 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50
Két ász és egy király 0.35 Két ász és egy király
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 Élni tudni kell 12.00 Hírek 13.35 Disney-rajz-
film 14.05 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.25 A
Grace Klinika 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó 19.05
A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Mérges
pókok 23.30 Róma 0.40 Reflektor 0.50 Igaz történet –
Igazság helyett 2.40 Egy rém rendes család
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Szurikáták udvarháza
9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.10 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 Activity 19.40 Aktív 20.10
Hal a tortán 21.10 Beverly Hills-i zsaru 2. 23.15 A médi-
um: Megérzés és bizonyosság 0.15 Tények este 0.50
Alfred Hitchcock bemutatja 1.20 Hamvadó cigaretta-
vég 3.25 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 13.23
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 20.23
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 23., SZERDA
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 Hrvatska 12.50 Ecranul nostru 13.20 Múzeumról
múzeumra 13.50 Bûvölet 14.50 Jó kis bagázs 15.15
Kormányváró 15.45 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 Járom az utam
22.10 Szerda este 22.45 24 – Harmadik évad 23.30 Hí-
rek 23.35 Sporthírek 23.45 Két ász és egy király 0.35
Két ász és egy király
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 Kóristák 12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm
13.55 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 0.25 Tereprali Sprint VK 0.45 Ref-
lektor 1.05 Veszélyes póker 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00 Mok-
ka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Szurikáták udvarhá-
za 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.10
Teleshop 11.50 Kamaszkorom története 13.50 Kvízió
14.35 Sentinel – Az õrszem 15.35 Dokik 16.25 Rex fel-
ügyelõ 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.00
Activity 19.30 Skandinávlottó sorsolás 19.40 Aktív
20.10 Hal a tortán 21.10 Agy-kontroll 22.10 Hõsök
23.10 Eureka 0.10 Tények este 0.45 A gazember 2.25
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 13.25 Aranyalap 13.30 A református egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Kö-
zelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköz-
napi 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 19.48 Népzene 19.54 Mese 20.04 Rádiószínház
20.22 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 24., CSÜTÖRTÖK
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 Slovenski utrinki 12.50 Együtt 13.20 Múzeumról
múzeumra 13.50 Bûvölet 14.50 Jó kis bagázs 15.15 Fa-
mília Kft. 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 Bala-
toni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 Minden férfi egyforma
22.00 Csütörtök este 22.35 24 – Harmadik évad 23.25
Hírek 23.30 Sporthírek 23.40 A szabadság ösvényein
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 Haverom, a földönkívüli 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 Perzselõ nap 23.10 Traveler – Az utolsó vakáció
0.05 Reflektor 0.25 Infománia 0.55 Alias 1.45 Kemény
zsaruk 2.30 Egy rém rendes család 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Szurikáták ud-
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varháza 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.15
Teleshop 11.55 Cloak és Dagger 13.50 Kvízió 14.35
Száguldó vipera 15.35 Dokik 16.25 Rex felügyelõ 17.25
Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.00 Activity
19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10 Cape Fear: A rette-
gés foka 23.40 Csillagkapu 0.40 Tények este 1.15 Csil-
lagkapu 2.05 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 13.24 Aranyalap 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45
Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika
18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.30 Nyelv-ész 19.35 Gye-
reksáv 19.40 Vacka rádió 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 beszélgeté-
sek 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ
0.10 Éjszaka

Július 25., 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 14.40 Jó kis bagázs
15.10 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 20 évvel késõbb: A swetter együttes
koncertje
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 – Baljós lelet 12.00 Hírek 13.20
Disney-rajzfilm 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 CSI – Miami helyszínelõk 22.15 Váltságdíj 23.15
Piton 2. 1.10 Reflektor 1.30 Itthon 1.45 Medikusok 2.35
Egy rém rendes család
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Szurikáták ud-
varháza 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.15
Teleshop 11.55 Bulizóna 13.50 Kvízió 14.35 Száguldó
vipera 15.35 Dokik 16.25 Rex felügyelõ 17.25 Szelle-
mekkel suttogó 18.30 Tények 19.00 Activity 19.40 Ak-
tív 20.10 Hal a tortán 21.10 Mission Impossible 23.20
Holló: Út a mennyországba 0.20 Tények este 0.55 Há-
rom vak egér 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 13.24 Aranyalap 13.30 Az
unitárius 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 Köz-
életi ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.30 Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv
19.40 Vacka rádió 19.45 Népzene 19.53 Mese 20.04
Rádiószínház 20.24 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 Éjsza-
ka

A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN minden programcsomagban a C5-
ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. FIGYE-
LEM! Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor
alatt olvasható!
Július 19., szombat: 0.00 Lapszemle, Sziréna 7.00 Lap-
szemle, Sziréna 8.00 Megyei I. osztályú futball-összefog-
laló 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Lélekút Zocskár Zsu-
zsával (60’ ism.), A stúdió vendége: Szalai Lajos (60’
ism.) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Borbarátok találko-
zója (60’), 5 éves a Gázmodul (20’), Hagyományos aratás
Nagylókon (25’), Gyermekkorom két fele — Szabó István
ref. püspök (40’)
Július 20., vasárnap: 0.00 Lapszemle, Sziréna 7.00 Heti
híradó 8.00 Lélekút Zocskár Zsuzsával (60’ ism.), A stúdió
vendége: Szalai Lajos (60’ ism.) 13.00 Heti híradó 15.00
Dr. Gyenesei István látogatása (50’), Fejér Megyei Köz-
gyûlés (35’), Polgárõr-találkozó (10’), Osztálytalálkozó
Mezõszilason (10’) 19.00 Heti híradó 20.00 Beszélgetés
Szabó Imrével 7. rész, A miklósi csoda
Július 21., hétfõ:0.00 Heti híradó 7.00 Heti híradó 8.00
Borbarátok találkozója (60’), 5 éves a Gázmodul (20’), Ha-
gyományos aratás Nagylókon (25’), Gyermekkorom két
fele — Szabó István ref. püspök (40’) 13.00 Heti híradó
15.00 Megyei I. osztályú futball-összefoglaló 19.00 Heti
híradó 20.00 Lélekút; Vendég a stúdióban
Július 22., kedd: 0.00 Heti híradó 7.00 Heti híradó 8.00
Beszélgetés Szabó Imrével 7. rész, A miklósi csoda 13.00
Heti híradó 15.00 Lélekút; Vendég a stúdióban 19.00 Heti
híradó 20.00 Halászbúcsú 2008 (35’), Nedoba Károly és
Pöttyös vitája (12’), A halgazdálkodásról (45’), A Lang há-
zaspár (45’), Útavató Sáregresen (31’ ism.), Káloz törté-
nete I. (60’ ism.)
Július 23., szerda: 0.00 Heti híradó 7.00 Heti híradó 8.00
Halászbúcsú 2008 (35’), Nedoba Károly és Pöttyös vitája
(12’), A halgazdálkodásról (45’), A Lang házaspár (45’),

Útavató Sáregresen (31’ ism.), Káloz története I. (60’
ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Filmszemle (35’), Halor-
szági verseny (30’), A sün (15’), A sárbogárdi fúvósok
(40’), Tavaszi hangverseny (46’ ism.), Erdély (20’) 19.00
Sziréna 19.30 Lapszemle — ÉLÕADÁS 20.00 Kultúrház-
avató Alapon (1.45 ism.)
Július 24., csütörtök: 0.00 Lapszemle, Sziréna 7.00 Lap-
szemle, Sziréna 8.00 Kultúrházavató Alapon (1.45 ism.)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Halászbúcsú 2008 (35’),
Nedoba Károly és Pöttyös vitája (12’), A halgazdálkodás-
ról (45’), A Lang házaspár (45’), Útavató Sáregresen (31’
ism.), Káloz története I. (60’ ism.) 19.00 Lapszemle, Sziré-
na 20.00 Beszélgetés Szabó Imrével 7. rész, A miklósi
csoda
Július 25., péntek: 0.00 Lapszemle, Sziréna 7.00 Lap-
szemle, Sziréna 8.00 Filmszemle (35’), Halországi ver-
seny (30’), A sün (15’), A sárbogárdi fúvósok (40’), Tava-
szi hangverseny (46’ ism.), Erdély (20’) 13.00 Lapszemle,
Sziréna 15.00 Beszélgetés Szabó Imrével 7. rész, A
miklósi csoda 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Halászbú-
csú 2008 (35’), Nedoba Károly és Pöttyös vitája (12’), A
halgazdálkodásról (45’), A Lang házaspár (45’), Útavató
Sáregresen (31’ ism.), Káloz története I. (60’ ism.)

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu.
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 ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden prog-
ramcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93.25 Mhz-
es frekvencián.
Július 17., csütörtök: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Szi-
réna, 9.00 Megyei I. oszt. futball-összefoglaló (95’),
Mezõszilasi kézis idényzáró (39’), Íjászbajnokság (16’),
13.00 Heti Híradó (14-18 óra között mûsorfrissítés),
18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Szalai Lajos
nyug. tûzoltó (73’), A Lang házaspár (53’), Tavaszi hang-
verseny (46’)
Július 18., péntek: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 Filmszemle (30’), Erdély (20’), Káloz története 1. rész
(57’), Természeti értékeink 3. rész (ism. 48’), 13.00 Heti
Híradó, 14.00 Beszélgetés Szabó Imrével 6. rész (86’),
Bibliaiskolai elõadás (80’), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 20.00 Dr. Gyenesei István látogatása (51’), Bor-
barátok (60’), Tûzoltóverseny (48’), Osztálytalálkozó
Sárkeresztúron (20’), 5 éves a Gázmodul-Weisz (18’)
Július 19., szombat: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziré-
na, 9.00 Lélekút Zocskár Zsuzsa kézmûvessel (60’), Iro-
dalmi túra (39’), Beszélgetés dr. Plihál Katalinnal (87’),
13.00 Heti Híradó, 14.00 Dr. Gyenesei István látogatása
(51’), Borbarátok (60’), Tûzoltóverseny (48’), Osztályta-
lálkozó Sárkeresztúron (20’), 5 éves a Gázmodul-Weisz
(18’), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Film-
szemle (30’), Erdély (20’), Káloz története 1. rész (57’),
Természeti értékeink 3. rész (ism. 48’)
Július 20., vasárnap: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziré-
na, 9.00 Szalai Lajos nyug. tûzoltó (73’), A Lang házaspár

(53’), Tavaszi hangverseny (46’), 13.00 Heti Híradó,
14.00 Polgárõrök Sárbogárdon (8’), Talitha Kúmi-koncert
(ism. 100’), Kultúrházavató Alapon (ism. 105’), 18.00
Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Beszélgetés Sza-
bó Imrével 6. rész (86’), Bibliaiskolai elõadás (80’)
Július 21., hétfõ: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 Filmszemle (30’), Erdély (20’), Káloz története 1. rész
(57’), Természeti értékeink 3. rész (ism. 48’), 13.00 Heti
Híradó, 14.00 Lélekút Zocskár Zsuzsa kézmûvessel (60’),
Irodalmi túra (39’), Beszélgetés dr. Plihál Katalinnal (87’),
18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Dr.
Gyenesei István látogatása (51’), Borbarátok (60’), Tûzol-
tóverseny (48’), Osztálytalálkozó Sárkeresztúron (20’), 5
éves a Gázmodul-Weisz (18’)
Július 22., kedd: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 Beszélgetés Szabó Imrével 6. rész (86’), Bibliaiskolai
elõadás (80’), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Szalai Lajos nyug.
tûzoltó (73’), A Lang házaspár (53’), Tavaszi hangverseny
(46’), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Pol-
gárõrök Sárbogárdon (8’), Talitha Kúmi-koncert (ism.
100’), Kultúrházavató Alapon (ism. 105’)
Július 23., szerda: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 Dr. Gyenesei István látogatása (51’), Borbarátok
(60’), Tûzoltóverseny (48’), Osztálytalálkozó Sárkeresztú-
ron (20’), 5 éves a Gázmodul-Weisz (18’), 13.00 Heti Hír-
adó, 14.00 Filmszemle (30’), Erdély (20’), Káloz története
1. rész (57’), Természeti értékeink 3. rész (ism. 48’),
18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Lélekút
Zocskár Zsuzsa kézmûvessel (60’), Irodalmi túra (39’),
Beszélgetés dr. Plihál Katalinnal (87’)
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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.
Suszterhegyen 1327 négyszögöles szõlõ eladó.
Pince, szerszámos, víz, villany van. 06 (70) 333
0879. (051544)

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

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 2.600.000 Ft-ért eladó.
06 (20) 287 8376.
Gyógymasszõr. 06 (20) 570 5781. (051049)

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

Családi ház eladó. 06 (30) 330 2615.
Gyermekfelügyeletet vállalok. 06 (20) 920 6437.
Alkalmi munka fõiskolásoknak! Érdeklõdni: 06
(30) 826 7623, 06 (30) 625 1677.
Kitûnõ állapotú MTZ 82 (9 éves, 1500 üzemóra) és
MBP 6,5 tonnás pótkocsi eladó. 06 (20) 369 2996.
(051099)

LB színezõvakolat eladó. 06 (30) 922 4757. (051175)

Olcsó rezsijû, másfélszobás lakás eladó. 06 (20)
774 9342. (051173)

2 db héthetes borjú eladó. 06 (30) 401 9097
Rántanivaló csirke kapható, tisztítva elõjegyeztet-
hetõ. Tinódi u. 52. 06 (30) 384 2294.
Sárbogárdon, Árpád-lakótelepen 2. emeleti, két-
szobás, jó állapotú lakás, költözés miatt sürgõsen
eladó. Irányár: 6,2 millió forint. Érdeklõdni: 06 (30)
912 2382, 06 (30) 300 3878.
Családi ház (138 m2) Sárbogárdon 14,9 milliós
irányáron eladó. Régi, nagy zongora is. 06 (70) 335
6413. (051095)

Malacok eladók. 06 (30) 271 5710. (051094)

Székesfehérváron 1,5 szobás, önálló fûtésû lakás
augusztustól hosszú távra kiadó. Telefon: 06 (30)
361 1176. (051093)

Körbálás lucerna eladó. 06 (30) 292 3308. (051088)

Kukoricát, búzát, árpát+tritikálét vásárolok. Tele-
fon: 06 (30) 382 4133. (051176)

Terítési munkára sofõrt és rakodót keresünk, B ka-
tegóriás jogosítvány is elegendõ. Érdeklõdni: 06
(30) 382 4133. (051176)

Felújított kétszobás lakás eladó. 06 (70) 240 9535.
(051180)

Árpád-lakótelepen garázs eladó. 06 (70) 779
9322. (051179)

Sárbogárdi üzletbe agilis, kereskedelmi végzett-
séggel rendelkezõ nõi eladót keresünk félmûszakos
munkarendbe. Érdeklõdni kizárólag csütörtökön és
pénteken (július 17-18-án), 8-15 óra között a 06
(30) 507 0615-ös telefonszámon lehet. (051178)

Gondozási szerzõdést kötnék idõs bácsival, néni-
vel. 06 (20) 532 3943.
Kisgyermekek felügyeletét vállalom. 06 (20) 333
1089.

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

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

ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ két
telekkel ELADÓ. Telefon: 06 (30) 9161 704

ARABELLA CIPÕBOLTBAN minden cipõ
30 %-kal OLCSÓBBAN kapható!

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!

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 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

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.

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2008. július 19-én, szombaton.
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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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Parlagfû és szamárkóró az óvodában
Bezárták a Hõsök terén lévõ, több mint
100 éves óvodát. Errõl sokszor szó esett
már az újságban. A bezárt épülettel már
nem törõdik az önkormányzat. Ennek leg-
inkább látható nyoma, hogy az azelõtt szé-
pen gondozott udvaron embermagasságú
gaz virít. Közvetlenül a bejárattal szem-
ben, a kerítés mellett kétméteres szamár-
kóró virágzik. A homokozóban és a kör-
nyékén vidáman éldegél a parlagfû és ezer-
féle gyomnövény.

Már többen szóltak, hogy le kéne kaszálni
az udvaron a gazt, mindeddig erre nem ke-
rült sor. Pedig a város fõterén nem jól veszi
ki magát egy gazos önkormányzati terület.
Itt már nem táncolnak a papok?

/H/

Nyílt
tér

A Dunáról fúj
a szél…

… és suttogva csalogat a hömpölygõ õsvíz.
Hívogatásának nem lehet ellenállni. Fel-
kerekedtünk hát a családdal a hétvégén,
hogy szertartásosan idén is megmerít-
kezzünk ebben az erõt adó folyóban. Ezt
egyik évben sem mulasztjuk el, mert vala-
miért mindig fontos belsõ késztetést ér-
zünk arra, hogy ellátogassunk a Dunához.
Habár kétszer nem lépünk ugyanabba a
vízbe, a folyó összeköt minket az ország és
külhon más tájain élõ honfitársainkkal,
szlovák, osztrák és német embertársaink-
kal.
Vannak, akik fenntartásokkal vannak a
Dunával szemben, pedig annak vize egyre
tisztább, forró nyári napokon hûsíti a tes-
tet és felfrissíti a lelket. Ráadásul változa-
tos partjain elkerülhetjük a tumultussal já-
ró kellemetlenségeket.
Dunaszentbenedekre mentünk, ahol a
hosszú homokos szigeten nyugalomban
tölthettük az egész vasárnapot. A vidám
fürdõzés után elterültünk a homokban,
délben az árnyas fûzfák alá húzódtunk ol-
vasni és aludni. Aztán ismét be a vízbe,
majd séta a parton. Várat csurgattunk vi-
zes homokból, beástuk magunkat a szem-
csés anyagba, figyeltük a szél játékát a leve-
lek közt, az itt-ott csobbanó halakat, a víz-
ben talált élõ kagylókat, a nap és a felhõk
útját az égen, és mélyen magunkba szívtuk
a víz illatát.
Ennél csodálatosabb feltöltõdést aligha le-
het elképzelni. Csak biztatni tudok min-
denkit, hogy a nyár folyamán legalább egy-
szer tapasztalja meg ezt az élményt!

Hargitai Kiss Virág

Aszfaltozás
Csak 50 méter!

Az Álmos vezér utcában igen furcsán ké-
szült az aszfaltburkolat. Megcsinálták az
utca elejét és a végét, közte mintegy 50 mé-
ternyi szakaszt kihagytak. Mi értelme van
ennek? Amikor ezt jeleztük az önkor-
mányzatnak, azt mondták, hogy erre már
nincs pénz, a polgármester nem engedé-
lyezi az aszfaltozást ezen a részen. Hogy le-
het az, hogy erre már nem futotta a keret-
bõl? Amikor másutt alig járt zsákutcát is
leaszfaltoznak, sõt, itt-ott jutott a kapube-
járókra is, itt az utca közepét kihagyják?
Ezen az eljáráson mi, az utca lakói nagyon
felháborodtunk, és követeljük, hogy ha
már elkezdték ezt a munkát, rendesen fe-
jezzék is be! Ne a saját fejük szerint végez-
zék a dolgukat a képviselõk, hanem kérjék
ki az adófizetõ polgárok véleményét is!
Elvégre Önök a mi adónkból élnek, vagy
nem?

Az utca lakói

A földet elviszik,
ugye?

Az aszfaltozás során, az úttükör ki-
tolásánál több helyen jelentõs meny-
nyiségû föld került az út szélére, il-
letve a járdára, kapubejárókba, pél-
dául a Gilice közben is. Emiatt az ott
lakók nem tudnak ki- és bejárni a sa-
ját portájukra rendesen. Közben a
padkát már behengerezték kõzúza-
lékkal. Nem kellett volna még ez
elõtt elszállítani a kitolt földet? De
ugye elviszik azt onnan?

Egy lakó


