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Akadálymentesítés
11 millióból

Az idõsek nappali ellátását biztosítja a Tompa Mihály utcában
lévõ önkormányzati idõsek napközi otthona, új nevén gondozó-
ház. A nyár folyamán uniós pénzbõl, mintegy 11 milliós költség-
gel átalakították az épületet. A munkát a Közév Kft. végezte. Az
elkészült munka átadására, átvételére múlt pénteken került sor.
Az esemény után megszólaltattuk Szakács Benõnét, az Egyesített
Szociális Intézmény vezetõjét.

Szakács Benõné: — Ez az épület több-
funkciós, vannak bentlakók és vannak,
akik naponta járnak be és délután haza-
mennek. Mivel ez az intézmény fogyaté-
kosok számára is nyújt ellátást, ezzel a be-
ruházással akadálymentessé tettük az
épületbe való bejutást tolókocsisoknak,
gyengén látóknak, nagyothallóknak és si-
keteknek. Ami itt megvalósult, elsõsorban
a nappali ellátás magasabb színvonalát hi-

vatott biztosítani. Mivel az a cél, hogy az idõseket minél tovább
megtartsuk otthonukban, a házi betegellátás mellett ez az otthon
ad lehetõséget az idõsek ellátására. Ez a ház teszi lehetõvé, hogy
aki saját maga be tud járni, vagy a hozzátartozók naponta be tud-
ják hozni, itt biztosítsuk számukra a nappali gondozást. Itt közös-
ségben vannak, nem unatkoznak otthon egyedül. Részükre fog-
lalkozásokat is szervezünk.

Folytatás a 2. oldalon.

Régi idõk Szilason

A régi szilasi világot elevenítették meg hétvégén a szilasi faluna-
pon. Óriási összefogással szinte az egész falu megmozdult. A régi
falurészek: Aszeg, Fõszeg, Kiszeg sátrakban mutatták be a régi
emlékeket. Favillák, gereblyék, mángorlók, guzsalyok, a nagypa-
pa tangóharmonikája, dagasztóteknõ, régi könyvek, Biblia, Fe-
rencz Jóska és Erzsébet királyné képe, konyhai hímzett falvédõk,
csizma, csizmanadrág, fagázzal mûködõ disznópörkölõ, kapca és
sok száz filléres emlék volt látható ezen a napon. Valami hihetet-
len lelkesedéssel rendezkedtek a fiúk, lányok, gyerekek, idõs
nagymamák. A bámészkodó nép pedig találgatta: egyik-másik
tárgy ugyan mire szolgált hajdanán?
Magyar József polgármester azzal a reménnyel nyitotta meg a ki-
állítást és a napot, hogy ez a rendezvény kezdeményezõje lesz egy
új faluvédõ egyesületnek, s az itt látható régi emlékek egyszer még
egy helyi tájmúzeumban lesznek kiállítva.
A megnyitó után a négy falurész mezítlábas focicsapatai klottnad-
rágban, rongylabdával vívtak bajnoki mérkõzéseket a focipályán.
Eközben a szilasi asszonyok készítették a lángost. A forró tésztát
majszolva drukkoltak a nézõk a csapatoknak. De meg lehetett
kóstolni a hagyományos szilasi ételeket is, mint a pomos, kukori-
cagánica, prósza, babkása. Bemutatót is rendeztek a mezõszilasi
helyi népviseletekbõl. Az edzõpályán pedig régi népi játékokat
próbálgathatott a mai fiatalság. Tapasztalhattuk, hogy sok fiatal
egészen ügyesen ütötte el a felpattanó pilinckét, futott a bottal
hajtott karika nyomában. Az eresz alatt ezalatt az idõsebbek taní-
tották a fiataloknak, hogyan kell virágból, búzakalászból koszorút
fonni.
Nagy érdeklõdéssel szurkoltak a ló-felszerszámozási versenyben
résztvevõknek, de volt zsákcipelés, zsákban futás, karikahajtás,
tragacstolás, majd este közös vacsora, s utána aratóbál, melyen
hajnalig mulatott Szilas népe.

Hargitai Lajos
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— Ez az épület egy régi kúria volt. Amint látom, ennek a klasszicista
stílusú ámbitusa (fogadótere) lett befalazva, és itt alakítottak ki mel-
lékhelyiségeket.
— Ez egy üvegezett terasz volt, és ebbõl nyílt az épület fõbejárata.
Itt tudtunk tágas, szép mellékhelyiségeket létrehozni. A rossz ál-
lapotban lévõ folyosót is felújítottuk, így lett ebédlõ, és áthelyez-
tük a férfiszobát is. Az utcáról bitumenút vezet az épülethez, majd
onnan rámpán juthatnak el a gondozottak a vezetõjelek mentén
tolókocsival is az oldalt nyitott új bejárathoz. A bejárat mellé ka-
putelefont szereltek fel, mellette a vakok számára is olvasható
dombornyomású felirat segíti az intézmény látogatóit, hogy érke-
zésüket jelezni tudják a gondozó személyzetnek. Az ajtókat kicse-
réltük olyan szélesre, hogy tolókocsival könnyen be tudjanak jön-
ni a napközbeni ellátottak. A világítás mozgásérzékelõvel kap-
csolható a mellékhelyiségekben. Ezek berendezését is a mozgás-
korlátozottak igényeihez alakítottuk. Jelzésként megmaradt két
szép oszlop a régi teraszból, amelyek szép burkolattal kiemelve
díszítik a mellékhelyiségeket. Ez is jelzi ennek az épületnek a régi
voltát.
— Miért kellett ezt a szép, régi tornácot beépíteni? Nem lehetett volna
hátul kialakítani a vizesblokkot?
— Hátul hozzá kellett volna építeni. A pályázat pedig új építését
nem engedélyezi, csak felújítást, átalakítást.
— Ennek lett az áldozata ez az ámbitus?
— Igen. A lebontáskor megtapasztaltuk, hogy korhadtak voltak a
gerendák, tehát mindenképpen hozzá kellett volna nyúlnunk, a
felújítás indokolt lett volna. Az egész épület könnyen bejárható
lett a felújítás után.
Az átadás után — melyen a kivitelezést végzõ Közév Kft. képvise-
lõje, az építész tervezõ és a polgármesteri hivatal mûszaki osztá-
lyának szakemberei mellett a polgármester is részt vett — az áta-
dó- és átvevõbizottság a mû befejezését egy könnyû tízórai elköl-
tésével ünnepelte meg. A szíves invitálást elhárítva inkább az ud-
varon a fák alatt üldögélõ idõsekhez mentünk oda néhány szóra,
mert amikor megérkeztünk, rögtön szóltak, hogy nekik is lenne
mondanivalójuk a jeles eseménnyel kapcsolatban.
— Hogy tetszik a korszerûsítés? — tettem föl a mindenkinek szóló
kérdést.
Csak ingatták a fejüket, aztán az egyik asszony megszólalt.
— Jó, hogy van új WC, de azért nem igazán tetszik ez az átalakítás
nekünk, mert most már nincs hova kiülnünk, mert nincs terasz.
Ide, a fák alá csak akkor tudunk kijönni, ha nem esik az esõ. Itt
meg potyognak ránk a bogarak. Találhattak volna más megoldást
is, hogy megmaradjon nekünk ez a szép terasz, mert ott még rossz
idõben is lehetett levegõzni.
— Hányan járnak be ide?
— Ketten, a többiek bent laknak.
— Engem a fiam hoz be, hogy tudjak beszélgetni — vette át a szót
egy másik idõs néni. — Azért jó itt, mert vannak társak, és nincs az
ember egyedül a lakásában.

— Látom, vannak itt férfiak is — fordultam oda egy szakállas férfi-
hoz. — Szintén bejáró?
— Igen. Minden nap bejárok ide. Jó itt a társak között.
Az otthon lakóitól elbúcsúzva az utcáról még egy pillantást vetet-
tem a felújított épületre. Az összkép lehangoló látványt nyújtott.
Megszûnt a harmónia, a XVIII. századi nemesi kúriák derût su-
gárzó hangulata, ami miatt mindeddig az erre járó szívesen vetett
egy-egy pillantást a szép, oszlopos kerítésre, a parkra és a park
mélyérõl az arra járóra tárt karokkal köszönõ, széles, vendégváró
ámbitusra. Ezzel az átépítéssel olyan lett az épület, mintha farral
kifelé fordulna a ház az utcára. Az utcára nézõ, asszimetrikusan
elhelyezett WC ablakaival már nem azt üzeni, hogy: „Gyere be
ide, kedves vendég!”, hanem valami egészen más, nyomdafesté-
ket nem tûrõ dolgot.
A kastély hajdani tervezõje, ha látná, hogy mit mûveltek ezzel az
épülettel az utódai, forogna a sírjában, s igencsak rossz véle-
ménnyel lenne az átépítést levezénylõ mai kollégáról.
A régi építészek komolyan vették, hogy az építés szent dolog, s an-
nak szent törvényeit egy tisztességes építésznek minden körülmé-
nyek között be kell tartania.
Ha rákattintunk az interneten a „Mezõföld kastélyai” címre, ott
sorakoznak az Úri utca (mai nevén Tompa Mihály utca) híres,
szép kúriái. Ez az épület, amely most a sárbogárdi önkormányzat
gondozóházaként mûködik, ott látható a többi szép épület közt,
az internetes portálon, régi formájában, fehérre meszelt oszlopos
ámbitusával, s ez a szép ámbitus jól harmonizál kerítésének fehér
oszlopaival.
Mint megtudhatjuk a leírásból, ez az épület a XVIII. században
épült Mészöly-kúriák egyike volt, melynek falai közt oly sok híres-
ség megfordult hajdanán.
A háború elõtt Mészöly Hermina, a híres író, Mészöly Miklós
nagyanyja lakta. Néhány évvel ezelõtt a Sárbogárdra látogató
unoka, Mészöly Miklós meghatottan járta be a régi szobákat, s pi-
hent meg egy kis idõre az ámbituson, hallgatva a lombok közt
éneklõ csalogányt.
A háború után sokáig Rácz doktor lakta az épületet, s itt volt a
rendelõje is. Az önkormányzat a 80-as években vásárolta meg, s
alakította ki benne az idõsek napközi otthonát.
Ekkorát még soha nem rontottak ezen az épületen, mint most. S
mindez 11 millióba került!!!
A kivitelezõhöz az volt az elsõ kérdésem, hogy ugye, ez a beépítés
könnyen visszabontható lesz, ha egyszer Sárbogárdnak más szem-
léletû vezetése lesz, amely tiszteli a múlt értékeit, és azokat meg-
õrizni igyekszik. Mert aki rombol, annak nincs jövõje.
Jövõje csak annak van, aki a múlt tiszteletben tartott értékeire
alapozza tetteit.

Hargitai Lajos

Akadálymentesítés 11 millióból

A kúria az átalakítás elõtt A kúria az átalakítás után
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Teljesítménytúra a mezõföldi csodavilágban
Túrázáshoz kellemes idõben indultam kerékpárommal hétvégén
a nagylóki turistaháztól (becenevén Tavi Palotától) a Mezõföld
lankáinak meghódítására. Már többször bejártam két keréken
szülõföldemet, s kíváncsi voltam, tartogat-e még számomra újat e
rejtélyes vidék. Aki nem ismeri, annak sivár képet, elsõsorban
intenzíven mûvelt kukoricatáblákat mutat meg magából a Me-
zõföld. Igazi látványosságai, apró csodái szinte csak ritkán járt
utakon, dûlõkön közelíthetõk meg. Nos, a mezõföldi teljesít-
ménytúrák útvonalai éppen ilyen csodavilágba vezetnek el ben-
nünket.
Kezemben a térkép: 50 kilométernyi tekerés, 9 ellenõrzõpont, s a
végén még egy finom babgulyás ígérete – no, induljunk! Könnyû
dolgom van, mert rajtam kívül már mindenki elrajtolt, csak a nyo-
mukat és a piros kereszt jelzést kell követnem. Egy órányira va-
gyok a többiektõl, s még fényképezni is szeretnék út közben –
remélem, hagynak még a kajából :-)
Sebesen suhanok a keresztúri dûlõutat övezõ fák lombjai közt…
de hopp, satufék, majdnem orra bukom: egy munkagép boronája
betörte a csipkebokrokat az útra. Vállamon kell vinnem egy dara-
bon a gépet. Földmérési torony mellett haladok el: kiváló kilátó-
pontok lennének ezek az építmények, de néhány baleset miatt
már mindrõl eltávolították a lépcsõket, nem lehet fölmenni.

Sárkeresztúr határában két gólya lépked fenségesen a lápmezõn:
békákra vadásznak. A Sárkány-tó az ország legsósabb tava, me-
lyet körbeölelnek a szikes puszták; itt más a növényzet is. A nyu-
godt látványt egy illegális szemétlerakóhely zavarja meg. A tiltó
tábla és a díjmentes lomtalanítási akciók ellenére még mindig hal-
mokban hozzák ide ismeretlenek a szemetüket. Az ostobaság
százméternyi szilánkján ismét átemelem a bicajt.

A Malom-csatornán túl illatos, nemes vadakkal teli, buja erdõk
jelzik: a Sárvíz völgyének mélyén járok. Káloz után belekapaszko-
dom a hátszélbe, mely a sima aszfaltúton úgy repít, hogy a
nagyhörcsöki csatornahídnál be is érem a többieket. Itt van a táv
fele, étellel, itallal kínál bennünket a szervezõk csapata. Ha kör-
benézek, a Toldi elsõ énekébe illõ síksági idillt látom. Számomra

ez a mezõföldi rónaság: asztalsima legelõ, gémeskút, szürkemar-
hák és vándormadarak, forró napokon délibáb. Egy darutollas al-
földi betyár, persze, jót mulatna az összehasonlításon: liliputi vi-
lág ez a hatalmas Hortobágyhoz képest.
Sárbogárdra érkezve jön a meglepetés: eddig precízen követtem a
térképet, de hol tévednék le a jelzésrõl máshol, mint a saját szülõ-
városomban! Persze az ok, hogy a piros kereszt és piros csík jelzés
a szõlõhegyen ér össze. Az ember mindig akkor jár pórul, ha okos-
kodik :-) Közben összetalálkozok azzal a gyalogos csapattal, akik
60 km-es távot járnak be. Egyiküknek akkora szerencséje volt,
hogy talán ez a hét poénja: Sárkeresztúron, a színesfém-kereske-
dõk mekkájában elhagyta alumínium túrabotját. Ám csodák cso-
dájára a bot – mint Aladdin lámpása – egy óra múltán is ugyanott
várta a porban!
A táv utolsó szakaszában egyre több túrázó tûnik fel – ezek szerint
maratoniban még mindig jó gyerek vagyok :-) Kislók és Nagylók
között vár az út legmegkapóbb része, a Lóki-patak völgye. Szá-
momra ez a világ legszebb vidéke. Minden kis völgy egy-egy cso-
da: lenyomata a múltnak, õsi fûfélékkel, saját állatvilággal és
mélyre ható csenddel. A lankák úgy nyújtózkodnak lágyan kacs-
karingózva, mint hatalmas istennõk érzéki vonaglásának lenyo-
matai. Talán a világszép Afrodité istennõ titkon itt adott randevút
Árész istennek? Talán…
Nekem pedig itt ér véget barangolásom, mert a patak az Iringó
tanösvény mentén a nagylóki Piroska-tóhoz visz. Ott vár engem a
cél: a Tavi Palota, ahol a helyi lányok, asszonyok hozzák elébem a
jól megérdemelt oklevelet és az illatosan gõzölgõ gulyáslevest.
A túra kellemes testi-lelki felfrissülést jelentett mindenkinek.
Nappal 66-an álltak rajthoz, az éjszakai körre pedig 39-en nevez-
tek, fõleg helyi fiatalok.
A szervezõk ezúton is köszönik a nagylóki önkormányzat, a pont-
õrök, a helyi fiatalok és minden segítõ, különösen Magdi néni és
Etus néni részvételét!

Kiss Balázs
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III. Vajtai Strandfesztivál
Múlt hét szombaton, azaz 16-án került
megrendezésre Vajtán a strandfesztivál,
amelyet még vasárnap is élvezhettek az
oda kilátogatók.
Szombaton a kissé borongós idõ sem vette
el a kedvet, hisz szép számmal jelentek
meg fogatosok, felvonultak pónisok, népi
és kettes fogatok is az akadályhajtó-verse-
nyen.
E nemes eseményt Térmeg György vajtai
polgármester nyitotta meg e szavakkal:
„Jó sport a lósport!”
A bográcsokban finom ételek fõttek, mely-
rõl Markó Norbert gondoskodott, s finom
csülkös babját mi is megkóstolhattuk.
Elõször a népi fogatosok indultak. A gyö-
nyörû lovak szépen felnyergelve, vígan
húzták a lovas kocsikat, amik után a póni-
sok következtek, s a kis lovak hihetetlen
fürgeséggel vették az akadályokat, akár-
csak a kettesfogatosok, akik meseszép hin-
tókkal ejtettek ámulatba mindenkit.
Az eredmények a következõképpen ala-
kultak:

Népi fogatosok:
I. helyezett: Závodi László (Nagydorog)
II. helyezett: Lang János (Cece)
III. helyezett: Závodi Szilvia (Nagydorog)
Kettesfogatosok:
I. helyezett: Orsós Ignác (Németkér)
II. helyezett: Nemes György (Szekszárd)
III. helyezett: Czigler Károly (Komló)
Pónifogatok:
I. helyezett: Horváth László (Bikács)
II. helyezett: Érsek Sándor (Vajta)
III. helyezett: Stemler Ákos (Komló)
Vadászhajtás a kettes fogatnál, az elsõ há-
rom helyezett: Semjén Attila, Oszkó Zsolt,
Link Gábor.
A pónis vadászhajtásnál: Horváth László,
Érsek Sándor, Tímár Zoltán.
Szinte egész nap élvezhettük ezt a progra-
mot.
Másnap — akkor már a strand területén —
a Szedtevette zenekar lépett fel, s a kicsi-
ket is dalra fakasztották. Aztán Buci Bo-
hóc elõadása következett, a gyermekek
nagy örömére, ügyességi játékokkal, gyer-
mekszépségversennyel. A szülõk sem
unatkoztak, hisz õket is táncversenyre invi-
tálta a bohóc. Mindenki kitûnõen mula-
tott.
Végigmentünk az „Ízek utcáján”, ahol fi-
nomabbnál finomabb ételek fõttek a bog-
rácsokban; Rucz Jánosné halászlevét és
õzpörköltjét ízlelhettük, vagy Markó Nor-
bert pacalpörköltjét és slambucát kóstol-

hattuk, s Lestárék kemencéjébõl akár fris-
sen sült kenyeret is falatozhattunk hozzá.

Aztán jó ebédhez szólt a nóta. Nem is akár-
hogyan! Meg is jött tõle mindenki étvágya.

Késõbb az ünnepi köszöntõ alkalmával
Térmeg György díjakat adott át. Horváth
Lajos Vajta irodalmára díjat kapott mun-
kásságáért, Vadász Károly pedig a Vajta
kertésze díjjal büszkélkedhetett.

Fellépõkben sem volt hiány. Sõt, strando-
lás közben is kitûnõen lehetett látni és hal-
lani a színpadi mûsorokat. Többek között
remek hangulatot teremtett a Los An-
dinos együttes, akik perui, bolíviai és ecua-
dori zenét játszottak, hozzá illõ népviselet-
ben. Hallhattuk a Sárbogárdi Fúvószene-
kart, amire még a vajtai Õszirózsa Népdal-
kör tagjai közül néhányan táncra is perdül-
tek. Szintúgy jókedvre derülhettünk a he-
lyi Dance Forever hiphop táncegyüttes
elõadásától.

Színielõadást is láthattunk, mégpedig az
István, a király címû rockoperát, a simon-
tornyai színjátszók közremûködésével. A
darab osztatlan sikert aratott. Itt is renge-
teg ember volt jelen, akárcsak a többi
programon.

Volt kirakodóvásár, légvár, s az est megko-
ronázásaként tûzijáték.

Szép volt, jó volt, kedvünkre való volt! Jö-
võre ismét találkozunk!

Tudósítónktól
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Lebontani az óvodát?
A polgárok korábbi tiltakozását semmibe
véve Sárbogárd polgármesteri hivatala el-
határozta a Hõsök terén lévõ 105 éves óvo-
da lebontását. Mivel erre saját hatáskör-
ben nincs joga, Székesfehérvár jegyzõjé-
hez került az ügy. Minthogy akadályozó
okot a székesfehérvári építési szakhatóság
nem ismert, kiadták a bontási határozatot.
Akkor még nem volt tudomásuk a sárbo-
gárdi polgárok tiltakozásáról, s arról, hogy
az épületet — építészeti és szellemi kultu-
rális értékeire tekintettel — a helyi polgá-
rok inkább meg szeretnék õrizni.

A realizálódott bontási szándékról a sár-
bogárdi polgármester nem tájékoztatta a
lakosságot. Pedig nyilvánvalóan tudomása
volt arról, hogy ezzel a polgárok jelentõs
csoportja nem ért egyet. Hiszen a város-
központ rehabilitációjával kapcsolatos pá-
lyázat okán számos vitában, fórumon és a
városvezetésnek hivatalosan eljuttatott le-
vélben illetve javaslatban is megfogalma-
zódott a polgárok részérõl, hogy ellenzik a
Hõsök terén az óvoda és a mûvelõdési köz-
pont eldózerolásának tervét.
A bontási engedélyrõl csak véletlenül érte-
sültek a javaslattevõ civil szervezetek kép-
viselõi, sárbogárdi polgárok. Az óvoda
egyik szomszédja hivatalból kapott a hatá-

rozatból, és ezt ismerõsei tudomására hoz-
ta. Így jutott el a hír a civil mûhelyhez, még
idõben.

Mindenkit megdöbbentett ez a nagyfokú
arrogancia, a polgárok véleményét lekeze-
lõ stílus, amely a sárbogárdi városvezetés
részérõl megnyilvánul. Pedig számtalan
fórumon határozottan kérték a polgárok
azt, hogy ez a klasszicista stílusban épült
óvodaépület kapjon helyi védelmet, mert
ez a régi tanácsháza épületével és a pártás-
házzal együtt õrzi a kisváros XIX. századi
hangulatát. Semmilyen észérv nem igazol-
ja egyébként sem, hogy a jó állapotban lévõ
óvodaépületet lebontsák. A benyújtott pá-
lyázatról, melynek részét képezik az óvo-

dával kapcsolatos elképzelések is, még
nem született döntés. Ráadásul ennek az
épületnek az építészeti és szellemi értékei
a város számára nagy jelentõségûek. Ma-
riska néni százöt éves óvodájához számos
idõs ember, sok-sok sárbogárdi család ezer
érzelmi szállal kötõdik.
Felvetõdik a kérdés, hogy ami a város lako-
sainak kár, ugyan miért haszon mégis a vá-
ros jelenlegi vezetõinek? Ez olyan kérdés,
amelyre egyelõre nincs válasz.
A civil mûhely tagjai természetesen nem
hagyták annyiban a dolgot, hanem ügyfél-
ként bejelentkeztek a székesfehérvári pol-
gármesteri hivatalnál, és a megfelelõ do-
kumentumokkal alátámasztva hivatalosan
is fellebbezést nyújtottak be a bontási
határozat ellen.
A civil mûhely a végsõkig kitart elhatáro-
zása mellett, és minden eszközzel meg kí-
vánja akadályozni az óvodaépület lebontá-
sát.
Ha ezzel kapcsolatban minden jogi esz-
közt kimerítve sem sikerül a célt elérni, a
polgári tiltakozás alkotmányosan biztosí-
tott egyéb eszközeivel — akár a dózer elé
fekve, élõlánccal, tüntetéssel tiltakozva —
védik meg az esztelen rombolási szándék-
kal szemben ezt a fontos helyi értéket.
Kérik ezúton is a város polgárait: ha jogi
úton nem sikerülne megakadályozni az
épület elbontását, minél nagyobb számban
csatlakozzanak az épület megmentéséért
szervezõdõ tiltakozó megmozduláshoz!

Hargitai Lajos

Útavató Mezõszilason
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 35 millió Ft támogatással új aszfaltbur-
kolatot kapott Mezõszilason a Széchenyi utca.

Ennek ünnepélyes avatására augusztus 20-án került sor Szent István király napja
alkalmából.

Az utcát átadta Szabados Tamás, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
elnöke.

A program keretében adták át a „Rendezett, virágos porta” elismeréseket.

Köszöntõt mondott Magyar József polgármester.
/H/

A cecei Illyés Gyula
Általános Iskola

pályázatot hirdet

az iskolai büfé
üzemeltetésére.
A pályázatot az iskola igazgatójának

címezve, augusztus 25-éig kell
leadni postán, vagy személyesen:

7013 Cece, Árpád u. 3.
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Jurtaünnep Hantoson
Régi hagyomány már Hantoson, hogy a helyi közösség egy fölállí-
tott jurta körül ünnepel augusztus derekán. A múltban gyökerezõ
lovasprogramok, népzene, néptánc mellett helyet kapott a mû-
sorban például a székesfehérvári és nagylóki mazsorettcsoportok
bemutatója is. De számos érdekességgel várták az érdeklõdõket
szombaton.

A gyermekeknek és az ügyes kezû felnõtteknek egy kis
kézmûveskedésre nyílt lehetõségük az iskola elõterében. Az egyik
tanteremben Mányoki Zsolt rendezett kiállítást Hantos plébániá-
jának történetérõl. Itt megismerhettük a község egykori plébáno-
sait, a templom és harangjainak históriáját, valamint szemügyre
illetve kezünkbe vehettük azokat a csodálatos, 1700-as évekbõl
származó köteteket (zsoltároskönyveket, imakönyveket stb.),

melyeket az enyészettõl mentett meg a fiatal pedagógus. A jurtá-
ban helyi termelõk — Simon Kft., Horváth Imre kertész, ifj. Hor-
váth Imre méhész, Léhner József és Virág József — mutatkoztak
be zöldséggel, gyümölccsel, mézzel, különféle magvakkal és fû-
szerpaprikával. A Faház sörözõ egyik termében Parádi Lászlóné
Polányi Ilona lenyûgözõ festményei kaptak helyet, körülvéve a
hajdani világ emlékeit: szövõszéket, berlinerkendõt, porcelán-
edényeket és nagyszüleink más használati tárgyait. Mi több,
úttörõnyakkendõvel díszítették az egyik sütõlapátot.
Közben a sportpályán zajlott a fogathajtóverseny, mely a közön-
ség szórakoztatására és a bátor hajtók kedvére kiegészült még egy
tét nélküli vadászhajtással is. Sajnos az egyik fogat a nagy lendü-
letben felborult, ám szerencsére az ijedtségen kívül nem esett ba-
ja sem a hajtónak, sem a segédjének.
Az eredmény a következõképpen alakult. Akadályhajtásban I.
lett Kiss Olga (Nagylók), II. Vadócz Zsolt (Káloz), III. László Já-
nos (Sárkeresztúr), IV. Kovács Zoltán (Sárkeresztúr), V. Penczer
László (Seregélyes), VI. Tóth Zoltán (Nagylók).
Az illatos ebédhez a mazsorettek szolgáltatták a hangulatot, majd
a díjugratók bemutatójának tapsolhatott a közönség. A hagyo-

mányõrzõ csoportok az õsi magyar világot, virtust elevenítették
meg. Bemutatójukat kulturális mûsor követte a színpadon a
pákozdi illetve hantosi néptáncosok, citerások fellépésével. A két
település zenészei és táncosai között a Koncz család tagjai: Fe-
renc, Mária és Tímea jelentik a kapcsot, hiszen mindkét helyen

részt vesznek oktatóként, muzsikusként illetve táncosként a nép-
zene továbbörökítésében. A hantosiak koreográfiája Molnárné
Miklán Jolán keze munkáját dicsérte.
Ezen a délutánon vette át gyémántdiplomáját Weywara Vilmos-
né, a hantosi iskola nyugalmazott tanítónõje a község apraja-
nagyja elõtt Virág József polgármestertõl. A szépkorú pedagógus
nagy-nagy tapsot kapott, és nemcsak õ hatódott meg ettõl a rend-
kívüli pillanattól, hanem volt tanítványai, családjának tagjai is.
A nap a tavaly nyáron debütált dán-norvég-lengyel-magyar szín-
házi mûhely elõadásával, valamint táncházzal és egy sárosdi
együttes koncertjével ért véget.
Vasárnap a futballisták vették birtokba a sportpályát a Jurta Ku-
páért folytatott küzdelem idejére.

Hargitai Kiss Virág
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Falunapon Udvariban
Sárbogárdtól alig 50 kilométerre, a hegyháti dombok közt meg-
bújó ötszáz lelkes kis Tolna megyei falu, Udvari minden évben
megrendezi az elszármazottak találkozóját és a falunapot. Ilyen-
kor messzi földrõl hazajönnek azok, akik itt éltek valaha. Az idén
még az egyik régi nyolcadikos osztály is erre az idõpontra idõzítet-
te a találkozóját. Nagy nevetgélések közepette, boldogan sétáltak
õk is végig a falun, bejárva a régi ismerõs helyeket, megszólítva az
utcán szembe jövõket, akikben régi iskolatársakra, szomszédok-
ra, barátokra ismertek. Egy közös képen megörökítettem õket is a
vásári sokadalomban.
A gyönyörû kis település hajdan szebb napokat látott. Két temp-
loma közül a katolikus templom van jobb állapotban. A háború
után kitelepítették a svábokat, így az evangélikus templom elnép-
telenedett, annak tornya beomlott. Lehet, hogy még a háborúban
kapott belövésre emlékeznek a csupaszon meredezõ toronyge-
rendák.

A falu azonban minden nehézség ellenére élni akar. A svábok he-
lyére bukovinai székelyek, felvidéki menekültek települtek, így a
helyi lakosság szinte teljesen katolikus vallású. Aki itt élt, itt járt
iskolába, itt töltötte gyermekkorát, vágyik annak szíve ide vissza.
Az itthon maradottak mindenkit nagy szeretettel fogadnak és
várnak. Ennek jele ez az augusztusi vendégváró ünnep is, amelyre
nemcsak a helyiek és az innen elszármazottak kíváncsiak, de
jönnek Fejér megyébõl is.

Sárbogárdról Nagy Dezsõ, Farkas Pityu, Tar Jani évek óta itt van-
nak a polgármester meghívására. Most halászlét fõztek. De jöttek
Alapról, Perkátáról is. Itt árusítottak a sárbogárdi kosarasok és
vendégként ellátogattak ide Horváth Misiék is. Lovas kocsi vitte
körbe a faluban a vendégeket egész nap. Amire elkészült 900 fõre
az ebéd, addigra teljesen megtelt a völgy. Ekkor lehetett választa-
ni vaddisznópörkölt, marhapörkölt, sertéspörkölt, halászlé, bir-
kapörkölt közül. Mindezek óriási kondérokban készültek a közös
faluebédre. Délután énekes mûsorral szórakoztatták a vendége-
ket a falu nyugdíjas asszonyai, akik délelõtt fehér kötényben szor-
goskodtak a faluebéd elkészítésénél. Tökéletesen sikerült a sár-
bogárdi mesterszakácsok halászléje is. Aztán megérkeztek a tán-

cosok Gyönkrõl, Kistormásról és Miszláról, mert ilyenkor ebben
is összefognak a környezõ kis települések. Minden falu elküldte a
focicsapatát is, akik egész nap barátságos meccseken mérték
össze erejüket. Este szabadtéri bálon szórakoztak az emberek, és
tûzijáték tette feledhetetlenné ezt a napot.

A helyiekkel beszélgetve, persze, a gondokról is szó esett: hogy
öregszik a település, itt se tudják fenntartani az iskolát, de akik itt
laknak, azt mondják, Udvari a világ közepe, a legszebb nekik az
egész világon, és a nehézségek ellenére se költöznének el innen.
Nem csoda, hisz itt körül mindenütt erdõk vannak, jó a levegõ. És
mi kell ennél több a nyugalomra vágyó városinak? Ezért aztán
egyre többen költöznek ide a környezõ városokból, Szekszárdról,
Pécsrõl. Van, aki innen jár be inkább naponta Pécsre dolgozni, de
nem adja fel az itteni életét.

Nagy Dezsõ is csak azt mondja, ide minden évben nagy örömmel
jön barátaival együtt, hogy ebben a vendégszeretõ, baráti körben
eltöltsenek egy szép napot.

Hargita Lajos
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Bomba Rácalmáson
Befejezték a feltárást és a talált robbanószerkezetek megsemmi-
sítését a tûzszerészek a Fejér megyében lévõ Rácalmás települé-
sen.
A délelõtt folyamán a Madách utcában lévõ építkezésen partfal-
ból fordította ki a munkagép az elsõként fellelt, 100 kg körüli sú-
lyú, világháborús robbanótestet. A helyszínre érkezett tûzszeré-
szek 100-150 méteres körzetben kérték lezárni és kiüríteni a terü-
letet. A kiürítés 5-6 házat érintett a településen. A gyújtószerke-
zet hatástalanítását követõen mûszerekkel vizsgálták át a hon-
védség tûzszerészei az építkezés területét, amikor újabb robbanó-
testet találtak. Hasonlóan az elsõként fellelthez, egy száz kilo-
gramm súlyú, II. világháborús, szovjet gyártmányú FAB 100-as
repülõbombát is kiemeltek a partfalból, majd a benne lévõ gyújtó-
szerkezetet megsemmisítették.
14.05 perckor fejezték be a munkát a helyszínen a tûzszerészek. A
rendõrség 14.20 perckor feloldotta a terület lezárását.

Falhoz vágta a játékgépet,
mert nem nyert

Szerdán délután bejelentés érkezett egy sárkeresztúri presszóból,
hogy egy férfi megrongálta a játékgépet. A bejelentés nyomán
elõállításra került a rongáló. A férfi több alkalommal a falhoz vág-
ta a játékgépet. Gyanúsítottként hallgatták ki elõállítását követõ-
en.

Elfogták a villanypásztor
tolvajait

Halászattal foglalkozó gazdasági társaság tett feljelentést lopás
miatt. A május elseje és június 30-a közötti idõszakban Sáreg-
res—Rétimajor nagylegelõrõl elvitték a villanypásztor adapterét
a hozzá tartozó akkumulátorral. A százezer forintos kárral járó
bûncselekmény elkövetésével két férfit gyanúsítanak a nyomo-
zók. A sáregresi és simontornyai vélt elkövetõket elõállították,
gyanúsítottként hallgatták ki õket. A két férfi elismerte a terhére
rótt cselekményt. A házkutatás során lakásukról elõkerült az
adapter és az akkumulátor is.

Lopott kocsit találtak
Augusztus 15-én 13.00 órakor a 6307-es út 5+400 km szelvényé-
nél lévõ napraforgótáblában egy rendszám nélküli Opel Kadettet
találtak. Megállapítást nyert, hogy az autó eltûnését augusztus
14-én 3.30 perckor észlelte a tulajdonosa. A jármûvet Budapest
XI., kerületbõl vitte el ismeretlen tettes. A szemlét követõen a
tulajdonos meghatalmazottja az autót átvette.

A nyílt utcán halt meg
Augusztus 18-án Sárkeresztúr, Dózsa György út 81. szám elõtt
délután összeesett egy 56 éves helybéli férfi. Hozzátartozói orvost
hívtak hozzá, de már nem tudták megmenteni a férfi életét. Az új-
raélesztés nem járt eredménnyel. A haláleset nem igényelt rend-
õri intézkedést, idegenkezûség nem állt fönn, a halál tényleges
okát a szakértõi vizsgálat mondja ki.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

KÉK HÍREKPályázati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzata versenytárgyalás útján történõ értékesítésre
meghirdeti az alábbi ingatlanait:
1. Sárbogárd, Ady E. út 162. fsz. 2. szám alatti, társasház földszintjén található,
összesen 162 m2 nagyságú, több helyiségbõl álló, szociális blokkal ellátott volt
iroda. Az ingatlan frekventált helyen, a város központjában helyezkedik el,
szomszédos a Kereskedelmi Bank egységével. Közvetlen környezetében szol-
gáltató- és kereskedelmi egységek, a központi autóbuszállomás található. A
szabályozási terv az ingatlant a Vt/K-Int építési övezetbe sorolja, ami település-
központi vegyes, kialakult intézményterületet jelent. A kikiáltási ár: bruttó
17.900.000 Ft.
2. Sárbogárd, József Attila u. 15/B. szám alatti, „HEMO”-ként ismert volt mû-
velõdési ház épülete, 509/5 hrsz-on. Az ingatlan az Ln/k építési övezetbe sorolt,
ami kialakult nagyvárosi lakóterület. A telek területe: 2966 m2. Az épület föld-
szint + 2 emeletes. Alapterülete: 696 m2 Kikiáltási ár: bruttó 100.861.900
Ft.
3. Sárbogárd, Árpád u. 819/1 hrsz-ú, három épületbõl álló ingatlan. Alapterüle-
te: 1063 m2. A telek 3200 m2 területû. Az ingatlan a VK/HM jelû építési övezet-
be sorolt, ami központi vegyes, honvédségi terület volt. Kikiáltási ár: bruttó
65.557.200 Ft.
4. Sárbogárd—Kislókon található kultúrház-imaházként használt, 0454/7
hrsz-ú, 119,80 m2 alapterületû ingatlan, ami az Lf/K jelû építési övezetbe sorolt,
falusias lakóterület, kialakult oldalhatáron álló beépítéssel. Kikiáltási ár: brut-
tó 2.700.000 Ft.
5. Sárbogárd, Vörösmarty úti 4802/2 hrsz-ú, 1626 m2 területen lévõ lakóházas
ingatlan, mely az Lke/K jelû építési övezetve sorolt, ami kertvárosi lakóterületet
jelent, kialakult oldalhatáros beépítéssel. Kikiáltási ár: bruttó 2.820.000 Ft.

A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:
A fizetendõ kikiáltási ár 3 %-ának megfelelõ pályázati biztosíték befizetése Sár-
bogárd város polgármesteri hivatalánál, vagy átutalással a 11500092-
11100001 Városi Önkormányzat KT pénzforgalmi bankszámla Sárbogárd nevé-
re 2008. szeptember 4-én, 8—10 óráig, melynek megtörténtét a helyszínen
igazolni kell.
A pályázati ajánlat benyújtása, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, pon-
tos címét, jogi személy esetében adószámát, 30 napnál nem régebbi cégkivo-
natot, és arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a versenytárgyalási feltételeket el-
fogadja.
A pályázónak 30 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia.
Amennyiben a pályázó helyett a versenytárgyaláson annak képviselõje vesz
részt, úgy csatolni kell a közjegyzõvel ellenjegyzett megbízási okiratot.
A pályázati ajánlatokat 2008. szeptember 4-én, 8—10 óráig kell leadni a sárbo-
gárdi városi polgármesteri hivatal 6. számú irodájában.
A pályázati biztosítékot a vesztes pályázónak visszafizetjük, az átutalással tel-
jesítõnek a versenytárgyalás napján visszautaljuk, nyertes pályázónál a vételi
díjba beszámítjuk.
Amennyiben a pályázat nyertese az ajánlati kötöttség ideje alatt az ajánlatát
visszavonja, úgy a biztosítékként befizetett összeg a pályázat kiíróját illeti meg.
A versenytárgyaláson a licitlépcsõ 1.000 Ft. Az értékesítésre meghirdetett in-
gatlanok elõzetes idõpontegyeztetés szerint megtekinthetõk.
Érdeklõdni a polgármesteri hivatalban, vagy telefonon a 25/520-260-as szá-
mon Fehér Mihálynénál lehet.
Konzultációs idõpont: 2008. szeptember 3-án, 8—10 óráig.
A konzultáció helye: Sárbogárd város polgármesteri hivatala, I. emelet 6. sz.
iroda.
A versenytárgyalás ideje: 2008. szeptember 4-én, 10.30 óra, a pályázati felhí-
vásban szereplõ sorrendben.
A versenytárgyalás helye: Sárbogárd város polgármesteri hivatalának díszter-
me (Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

Juhász János polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2008. augusztus 25-én
(hétfõn) reggel 6.00 órától 12.00 óráig a Hõsök terei közparko-
ló burkolatjel-felfestési munkálatok miatt lezárásra kerül.
Kérem szíves türelmüket!

Juhász János polgármester
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Vegyük fel a harcot az idõs emberek
megkárosítóival szemben!

A rendõrség nyomatékkal kéri, hogy soha, semmilyen körülmények között ne
engedjenek be lakásaikba idegeneket, amikor egyedül tartózkodnak otthon!

Az idõs emberek értékeire vadászó
bûnelkövetõk leggyakoribb bejutási trükkjei:

1. Nyugdíjfolyósító alkalmazottjának adja ki magát az idegen, adategyeztetést
végez, kéri a legutolsó havi nyugdíjszelvényt. Ezt általában a megtakarított
pénzzel együtt tartják.
2. Víz-, gáz, vagy villanyszámla-túlfizetés volt, azt vitték vissza, de nagyobb
címletbõl kell visszaadni.
3. Postától ellenõrzik az utoljára kézbesített nyugdíjat, mert a postás hamis
pénzt adott át.
Elõzõleg telefonon felhívják, hogy nagyobb összegû tárgynyereményt fognak
kézbesíteni, csak a kézbesítési költséget kell fizetni, majd rövid idõn belül meg-
jelennek az értékesnek tûnõ, de értéktelen „nyereménnyel”.
3. Viszonylag kis értékû tárgyakkal (háztartási gép, edény-, késkészlet, ágyne-
mûgarnitúra) házalnak, a tényleges ár többszöröséért adják.
5. Gépjármû-meghibásodást színlelve közvetlen hozzátartozó barátjának adják
ki magukat, javításra kérnek pénzt.
6. Üzemanyag-vásárlásra hivatkoznak, otthagynak aranynak mondott ékszere-
ket, amelyekrõl késõbb derül ki, hogy értéktelen réztárgy.
7. Tollfelvásárlást színlelve a magukkal vitt molyos tollat mutogatják, így a sér-
tettõl ingyen megkapják az egyébként jó minõségû tollát.
8. Magukat rendõrnek kiadva arra hivatkoznak, hogy hamis pénz ügyében nyo-
moznak, elkérik az otthon tartott pénzt megvizsgálásra, majd azzal hirtelen el-
menekülnek.
9. Kerítésépítés, vagy telekvásárlás ürügyén a telket kívánják megszemlélni,
és amíg a hátsó kertbe csalják a tulajdonost, az utcán autóban várakozó társuk
a lakásba bemegy és összeszedi az elrejtett értékeket, ékszert, készpénzt,
bankkártyákat.
10. Különbözõ ürügyekkel a lakásba bemenve alaposan körülnéznek, és elõfor-
dulhat, hogy rövid idõn belül visszatérve vagy betörnek, vagy az idõs személyt
álmában meglepve kirabolják.
A trükkök száma szinte végtelen, de az elkövetõk célja minden esetben az,
hogy a lakásba bejutva ott információkat szerezzenek a megtakarított pénz tá-
rolási helyére vonatkozóan, majd az idõs személy figyelmét elterelve, vagy ké-
sõbb a lakásba erõszakos módon behatolva az értékeket megszerezzék.

A sértetté válás elkerülése érdekében a rendõrség részérõl álljon itt néhány
megszívlelendõ jó tanács:

1. Idegent ne engedjenek be a lakásba, családi ház esetén még az udvarra se!

2. Mindig tartsák zárva az utcai kaput, ha a kertben dolgoznak, a lakásajtó(ka)t
is!

3. Lakáson kívüli mérõóra-leolvasás esetén semmilyen indokkal ne engedjék
be az idegen személyt. Ha bizonytalanok, nem a megszokott leolvasó megy,
hívják át a szomszédot!

4. A rendõrnek magukat kiadó személyek igazolványát nézzék meg alaposan,
kérjék bemutatni a sorszámozott azonosító jelvényt, ami egyenruhás esetén a
ruházaton, polgári ruhás esetén az igazolványtokkal együtt van!

5. Amennyiben hozzátartozóra hivatkoznak pénz kölcsönkérésekor, hívják fel
telefonon a rokonukat. Ha ez nem sikerül, pénzt semmiképpen ne adjanak át!

6. Idegenek megjelenése esetén figyeljék meg jól ruházatukat, külsejüket, az
esetleges jellegzetességeket (tetoválás, mûtéti heg stb.), az általuk használt
gépkocsi típusát, színét, rendszámát!

7. Még a legjobb ismerõsöknek se mondják el, ha készpénzt tartanak otthon,
de célszerûbb azt pénzintézetben elhelyezni!

8. Amennyiben rendelkezik mobil- vagy vezetékes telefonnal, éjszakára azt
tartsa kézközelben, ismerje a rendõrség 112-es és 107-es ingyenes segélyhí-
vószámát, hogy szükség esetén bármikor tudjon segítséget kérni!

9. Amennyiben gyanús személy megjelenését észlelik lakókörnyezetükben, a
fenti telefonszámok valamelyikén tegyenek bejelentést!

10. Ha bármilyen aggály merül föl a lakásajtó elõtt álló személlyel kapcsolat-
ban, mielõtt még beengednék a lakásba, jelezzék a 107-es, vagy 112-es se-
gélyhívószámok bármelyikén, és kövessék az ügyeletes tiszt utasításait!

A környezet is sokat tehet az idõsekért. Figyeljünk jobban az egyedülálló, idõ-
sebb korú személyekre, ha idegen, házaló, vagy egyéb okból gyanús szemé-
lyeket látunk a környezetükben, tegyünk bejelentést a rendõrség bármelyik se-
gélyhívószámán!

Ne felejtsük el, hogy bármelyikünk hozzátartozója bármikor sértetté, áldozattá
válhat a gátlástalan, lelkiismeretlen személyek tevékenysége miatt.

A rendõrség kéri, hogy ezekre a körülményekre hívják föl idõs, egyedül élõ hoz-
zátartozóik figyelmét!

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Marihuánától a lopott halig…
Péntektõl hétfõ éjfélig a kábítószeres bûnözés jegyében ellenõrzés-sorozat zajlott Fejér megye közútjain,
közterületein. A kiemelt figyelem apropóját a közelmúlt sajnálatos halálesetei szolgáltatták. Az ellenõr-
zés-sorozat eredményeként hétfõ éjfélig kilenc személlyel szemben indult eljárás vagy történt intézkedés
kábítószeres bûncselekménnyel összefüggésben. A rá következõ kedden további hat személy elõállításá-
ra intézkedtek a megye területén. A hatból három személy bûnügyi õrizetben várja sorsa további
alakulását.
Az akció hozományaként 23 olyan intézkedést is elkönyvelhetnek a megyében dolgozó rendõrök, amelyek
nem kifejezetten a kábítószerrel vannak összefüggésben. Az ellenõrzés során akadtak horogra azok a fiata-
lok is, akik tiltott eszközzel orvhalásztak, és már majdnem hazaértek a csomagtartóban lévõ zsákmányuk-
kal, amikor a rendõröknek gyanússá vált az autó. De jó néhány körözött személy feltalálását is köszönhetik
a kiemelt gondossággal megszervezett hétvégi akciósorozatnak.
Fejér megye rendõrei nem kevesebb mint 150 helyszínen közel kilencszáz személyt és négyszáz jármûvet
ellenõriztek, és a kábítószer-fogyasztók mellett terjesztõt is sikerült eljárás alá vonniuk.
Fejér megye rendõrsége folyamatos felderítõmunkát végez a kábítószeres bûnözés visszaszorítása érde-
kében. Ennek eredményeként az elmúlt másfél évben 60 fogyasztóval és öt terjesztõvel szemben indítot-
tak eljárást, az esetek zömében csekély, öt esetben viszont jelentõs mennyiségre elkövetett kábítószerrel
való visszaélés bûntett megalapozott gyanúja miatt.
A kábítószerfajták legváltozatosabb formáit foglalták le az eljárások alkalmával a rendõrök. A hatóanyag
tartalmát tekintve 10.734,17 gramm súlyú amfetamin mellett az elmúlt másfél évben kokaint, heroint,
több mint 25.000 darab extasy tablettát, hasisgyantát, LSD-t, gombát és a mostanában sokat emlegetett
ketamint is találtak egy-egy ügyben végzett házkutatás alkalmával.

R. Szabó Ágnes, FMRFK-szóvivõ

A Szent István Általános
Iskola története 1926-2005

Horváth Lajos:
Iskoláskönyv;
Almádi Sándor:

Labdarúgó kisokos(kodó)

Szõnyegi Hajnalka szerkesztésében:
Sárbogárdi Iparos Olvasókör

jegyzõkönyve

Hargitai Lajos szerkesztésében:

Sárbogárd 1956
Leszkovszki Albin:

Kompországi szerelmek
Hargitai Ildikó:

Likból lett leány
dr. Lendvai Gábor és
dr. Horváth András:

Mezõföld rejtett kincsei
Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda,

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
telefon: 06 (25) 508 900.
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ELÕRETEKINTÉS ÉS MÉRLEG
AZ ÚMVP-RÕL

Ez év õszétõl újabb lendületet kap az Új Magyaror-
szág Vidékfejlesztési program (ÚMVP), ugyanis új
intézkedések kerülnek elõtérbe, elsõsorban a vi-
dékfejlesztési projektek – húzta alá Forgács Barna-
bás, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési minisz-
térium (FVM) területért felelõs helyettes államtit-
kára.
Elmondta: a közeljövõben az ÚMVP keretében a
harmadik és negyedik intézkedéscsoport kerül elõ-
térbe, vagyis a vidékfejlesztési projektekre, illetve
a LEADER-program végrehajtására helyezõdik a
hangsúly.
A vidékfejlesztést célzó intézkedéscsoport kereté-
ben októbertõl kaphatnak támogatást mindazok,
akik mikrovállalkozást szeretnének létrehozni, vagy
ilyen nagyságú vállalkozásukat szeretnék fejleszte-
ni a vidéki Magyarországon. Emellett uniós forrá-
sokhoz juthatnak azok is, akik a turisztikai tevé-
kenységet, a falusi turizmust kívánják fejleszteni
térségükben. A falufejlesztésre és a vidéki örökség
megõrzésére szintén októbertõl lehet támogatási
kérelmet benyújtani. Erre az intézkedéscsoportra
összességében csaknem 230 milliárd forint áll ren-
delkezésre.
Forgács Barnabás külön is kiemelte, hogy az or-
szágban megalakult 96 helyi közösség, amelyek
mûködése lefedi az ország egész területét. Ezek a
közösségek a már említett négy októberben induló
intézkedéscsoportra alakították ki nemrégiben a
helyi vidékfejlesztési stratégiájukat. Így a rendelke-
zésre álló forrásokat a helyi igények figyelembe vé-
telével lehet majd felhasználni a leghatékonyabb
módon a kisebb területi egységek, régiók érdekei-
nek maximális érvényesítésével.
A helyi források felhasználása a LEADER-szemlélet
érvényesítésével történik majd meg. Mindez azt je-
lenti, hogy ott hozzák a döntéseket a pénzek elosz-
tásáról, ahol azt valóban el tudják dönteni, hogy
szükség van-e egy adott program, beruházás meg-
valósítására, vagy sem. Ezért a szóban forgó 96 he-
lyi közösséget a késõbbiekben – de belátható idõn
belül – jogi személyként is el kívánják ismerni an-
nak érdekében, hogy döntéseik háttere megalapo-
zott és jogilag is rendezett legyen. Várhatóan a
LEADER-program jövõ év elején kezdõdik, ugyan-
úgy, mint az integrált közösségi és szolgáltatóterek
(IKSZT-k) kialakításához igénybe vehetõ támoga-
tás igénybevételének lehetõsége is. A jövõ év ta-
vaszán elkezdõdik az állattenyésztés fejlesztésére
szánt források odaítélése is, továbbá folytatódik az
agrár-környezetgazdálkodási programok finanszí-
rozása is.
Eddig az ÚMVP keretében több mint 500 milliárd fo-
rint támogatási igény érkezett. Ezt valamivel több
mint 35 ezer támogatási kérelem tartalmazta. Ed-
dig a szakértõk több mint 277 milliárd forint támo-
gatási igényt hagytak jóvá, mintegy 20 ezer pályá-
zó számára. A megítélt források csaknem 10 száza-
lékát több mint 24 milliárd forintot már ki is fizettek
az igénylõknek. Ez utóbbit igen jelentõs ténynek
tartotta a helyettes államtitkár, mivel ilyen mértékû
kifizetésre még nem volt példa az unióhoz újonnan
csatlakozott tagországok körében.
Forgács Barnabás emlékeztetett arra: Magyaror-
szág hét évre szóló vidékfejlesztési programját, az
ÚMVP-t múlt év õszén fogadták el a brüsszeli illeté-
kesek. Utalt ugyanakkor arra, hogy már az elfoga-
dás elõtt meghirdette a magyar agrárkormányzat

az ÚMVP két intézkedését: a gépbeszerzés támo-
gatását, illetve az állattartó telepek korszerûsítésé-
nek segítését. Az utóbbi intézkedéssel kapcsolat-
ban elmondta: a modernizáció 2.500 telepet érint
és 1.876 kedvezményezettnek mintegy 220 milli-
árd forint támogatási forrást ítéltek oda. Mindez a
helyettes államtitkár becslése szerint mintegy 400
milliárd forint beruházási összeget jelent.

Az ÚMVP elsõ évében még forrásokat lehetett sze-
rezni a mezõgazdasági területek erdõsítésére, az
energiaültetvények és gyümölcsösök telepítésére,
továbbá a kedvezõtlen adottságú területek támo-
gatására, valamint a szaktanácsadás segítésére.
Forgács Barnabás külön is beszélt az agrárgazda-
ság kedvezõtlen korösszetételének megváltoztatá-
sát célzó két intézkedésrõl: a fiatal gazdák támoga-
tásáról és a gazdaságátadási folyamat segítésérõl,
ösztönzésérõl. Egyben utalt arra, hogy a fiatal gaz-
dák támogatása egyértelmûen sikertörténet, mivel
több mint 3.500-an pályáztak e pénzügyi forrás el-
nyerésére. Ezért a 8,2 milliárd forintos forrást –
amelyet e terület finanszírozására elõzetesen ter-
veztek – átcsoportosítással megnövelték mintegy
18 milliárd forintra. Így várhatóan mintegy 1.000 fi-
atal gazdálkodó juthat munkája megkezdéséhez il-
letve fejlesztéséhez vissza nem térítendõ többlet-
forráshoz. A gazdaságátadási program azonban
nem hozta meg a várt sikert, mivel összesen 62 tá-
mogatási kérelem érkezett. Ezt a folyamatot a pro-
jekt feltételeinek ismételt átgondolásával szeret-
nék az eddiginél jobban támogatni.

Forgács Barnabás sikeresnek ítélte a harmadik in-
tézkedéscsoport, a vidékfejlesztés célját szolgáló
úgynevezett tanyabusz-program megvalósítását. E
projekt keretében több mint ezer település kapott
támogatást mintegy 16 milliárd forint értékben.

Hasonló sikernek minõsítette a helyettes államtit-
kár a kertészeti gépberuházások támogatását, va-
lamint a növénytermesztést szolgáló létesítmé-
nyek – szárítók, tisztítók – korszerûsítését, vala-
mint a kertészeti termelõ- és tároló-létesítmények
modernizációját is. E három jogcím esetében több
mint 120 milliárd Ft forrás állt rendelkezésre.

Forgács Barnabás szerint az ÚMVP projektjei iga-
zodnak a gazdálkodók igényeihez, és a vidékien
élõk életminõség-javító elvárásaihoz. Ezért is vol-
tak sikeresek eddig és lesznek azok a jövõben is.

(Forrás: ÚMVP)

TÁJÉKOZTATÓ
Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

tájékoztatója a 2008/2009-es tanév
indításáról

Javítóvizsga:
2008. augusztus 26., kedd, 9 óra.

Tankönyvárusítás:
2008. augusztus 29-30. 8-14 óráig.

VÁLTOZÁS! Pénteken a nem ingyenes körbe
tartozók, szombaton az ingyenes körbe tar-
tozók számára lesz könyvosztás.

Tájékoztató jellegû tankönyvárak:
1. osztály 10.000 Ft
2. osztály 8.500 Ft
3. osztály 11.000 Ft
4. osztály 15.000 Ft
5. osztály 15.000 Ft
6. osztály 15.000 Ft
7. osztály 16.500 Ft
8. osztály 15.000 Ft

Tanévnyitó ünnepély és elsõ tanítási nap:
2008. szeptember 1., hétfõ, 8 óra

(ünneplõruha).

A Violin Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

Sárbogárdi Zeneiskolája

beiratkozást tart

a következõ idõpontokban:

ZENEISKOLA
(Sárbogárd, József A. u. 10.)

Választható tanszakok: szolfézs elõ-
képzõ, furulya, zongora, szintetizátor,
hegedû, magánének, klarinét, trombita,
tenor, ütõ, gitár.

Beiratkozás:
2008. szeptember 1-2., 12—17 óra.

SÁRSZENTMIKLÓSI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Zenemûvészeti ágon választható tan-
szakok: szolfézs elõképzõ, furulya, zon-
gora, klarinét, trombita, tenor, ütõ.

Beiratkozás:
2008. szeptember 1-2., 12—16 óra.

Az oktatás szeptember 8-án kezdõdik.

Érdeklõdni lehet telefonon:
06-25/500-005.

Tel./fax: 06-25/500-006,
e-mail: violin@vnet.hu.

Szeretettel várjuk a régi és leendõ
növendékeinket!

Puskásné Radnó Ágnes igazgató
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A Femol-csoport
eredményei:

Baracs–Seregélyes 2-0 (0-0)

Gólszerzõ: Szabó (2). Ifjúsági mérkõzés:
1-5.

Káloz–LMSK 7-0 (4-0)

Gólszerzõ: Stivi V. (3), Májer D. (2), Mol-
nár, Fazekas. Ifjúsági mérkõzés: 10-1.

Sárbogárd SE–Mezõfalva 1-2 (0-2)

Gólszerzõ: Csuti, illetve Szepesi, Virág. If-
júsági mérkõzés: 5-2.

Dég–Enying 1-1 (0-1)

Gólszerzõ: Horváth, illetve Paluska. Ifjú-
sági mérkõzés: 0-6.

Tác-Csõsz–Mezõszilas SE 1-1 (1-0)

Gólszerzõ: Kovács A., illetve Szepesi. Ifjú-
sági mérkõzés: 6-0.

Jenõ–Lajoskomárom 2-2 (1-1)

Gólszerzõ: Kormány, Horváth, illetve
Reichardt, Pleiber. Ifjúsági mérkõzés: 6-2.

Cece–Kisapostag SE 1-0 (1-0)

Gólszerzõ: Tóth. Ifjúsági mérkõzés: 4-1.

Nagyvenyim–Adony 0-5 (0-3)

Az adonyi gólszerzõk nem ismertek. Ifjú-
sági mérkõzés: 1-2.

Szabadegyháza–
Sárszentmiklós

1-3 (0-2)
Szabadegyháza, 250 nézõ, vezette: Rózsa.

Szabadegyháza: Kiss G., Pinke, Billig,
Gódány, Jónás, Tóth P., Vízi, Rapai, Imre
(Németh), Vida, Porvázsik (Baló). Edzõ:
Bozai Attila

Sárszentmiklós: Papp Z., Csanaki, Papp
A., Szabó L., Palotás, Vámosi, Szarka,
Markovits, Právics (Szabó Z.), Berényi
(Emperger), Král (Bakos). Edzõ: Horváth
Csaba

25. perc: egy szabadrúgást követõen Beré-
nyi célozta meg a hálót sikerrel, 0-1. 33.
perc: megint Berényinél a labda, és nem
hagyja ki, 0-2. 42. perc: Král sárga lapot
kap. 48. perc: Vida elõtt szabad a pálya,
mégsem a kapuba, hanem a kapusba lõ. 49.
perc: Berényi célt téveszt. 51. perc: Král fe-
jessel gyarapítja a miklósi gólokat, 0-3. 60.
perc: Bakos is a kobakjával próbálkozik,
de nem éri utol Krált. 75. perc: Baló nem
jól számítja ki a szöget, és a labda kapu fölé
száll. 80. perc: Vida szépít, 1-3.

Ifjúsági mérkõzés:
Szabadegyháza–Sárszentmiklós 3-2.

A Femol-csoport
állása:

1. Káloz 1 1 - - 7-0 3
2. Adony 1 1 - - 5-0 3
3. Baracs 1 1 - - 2-0 3
4. Mezõfalva 1 1 - - 2-1 3
5. Cece 1 1 - - 1-0 3
6. Lajoskomárom 1 - 1 - 2-2 1
7. Jenõ 1 - 1 - 2-2 1
8. Mezõszilas 1 - 1 - 1-1 1
9. Tác-Csõsz 1 - 1 - 1-1 1
10. Enying 1 - 1 - 1-1 1
11. Dég 1 - 1 - 1-1 1
12. Sárbogárd 1 - - 1 1-2 0
13. Kisapostag 1 - - 1 0-1 0
14. Seregélyes 1 - - 1 0-2 0
15. Nagyvenyim 1 - - 1 0-5 0
16. LMSK 1 - - 1 0-7 0

A Roneko-csoport
állása:

1. Sárosd 1 1 - - 4-2 3
2. Sárszentmiklós 1 1 - - 3-1 3
3. Kápolnásnyék 1 1 - - 4-3 3
4. Alba Regia 1 1 - - 3-2 3
5. Martonvásár 1 1 - - 2-1 3
6. Pálhalma 1 1 - - 1-0 3
7. Sárszentmihály 1 - 1 - 2-2 1
8. Polgárdi 1 - 1 - 2-2 1
9. Aba-Sárvíz 1 - 1 - 2-2 1
10. Pusztavám 1 - 1 - 2-2 1
11. Kisláng 1 - - 1 3-4 0
12. Bicske 1 - - 1 2-3 0
13. Pákozd 1 - - 1 1-2 0
14. Bakonycsernye 1 - - 1 0-1 0
15. Etyek 1 - - 1 2-4 0
16. Szabadegyháza 1 - - 1 1-3 0

ÓVODÁBA KÉSZÜLÕ
gyermekek szülei figyelem!

A Flóra bababoltba megérkeztek
az oviszsákok, ágynemû-
garnitúrák, tornazsákok,

oviscsomagok és az õszi ruhák!
Felicitas csomagok átvehetõk!

Kicsiknek nagyra szabva!

Sárbogárd, Tompa M. u. 25.
(Gréta Bútorbolttal és Szõnyegbolttal

egy udvarban.)

Nyitva: H-P: 8-12-ig, 13-17-ig, SZO.: 8-12-ig.

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!

Kell egy jó CUCC?
Gyere el Miklósra,

vedd meg olcsón a CUCCOS-ban!

Francia, angol, extra minõségû
használtruha, gyerekCUCCOK,

divatCUCCOK és egyéb CUCCOK
Sárszentmiklóson, a Posta mellett!

Nyitási akció:
–10-20%-os kedvezmény!
Nyitva: H-P: 8-12-ig és 14-17-ig,

szombaton 8-12-ig.

Szeptember 6-ától
a Légió 2000

Security Kft.-nél

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR

tanfolyam indul.
Részletfizetés és munkalehetõség!

Jelentkezés: 06 (25) 508 980,
vagy Sárbogárd, Ady E. út 29.

(AN8EA0006389)

BETANÍTOTT
MUNKA

székesfehérvári nagyvállalatnál,

azonnali
munkakezdéssel.

Érdeklõdni a 22/501-660 és a
30/820-6355-ös telefonszámokon.

Nytsz.: 12132-1/2007.

Megjelent Hargitai
nagymama szakácskönyve
Ételed az életed címmel.
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A királyok királya
„...ama boldog és egyedül hatalmas, a
királyok Királya és uraknak Ura, kié egye-
dül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen
világosságban lakozik.” (I. Timótheus, 6,
15-16.)

„Augusztus huszadika a magyar nép törté-
netében elsõ István magyar király emlék-
ünnepe. Illõ, hogy minden magyar ember
életében, szívében és ajkán megnyilvánul-
jon a hála. Hálát kell mondanunk szívünk
teljességébõl Istennek. István királynak
már nem tudjuk megköszönni, ami jót cse-
lekedett népéért. Elment õ is a minden
élõk útján. Embereknek csak addig kö-
szönhetünk meg valamit, amíg életben
vannak. Emberi gyarlóság, hogy életében
senkit sem becsülnek meg cselekedetéért,
sõt ellene vannak és irigykednek reá. A ha-
lál után szobrot állítanak, ünnepelnek...
sokszor emberfölöttivé magasztosítanak
egyeseket, amikor pedig nem embereket
kell már ünnepelni, hanem hálát adni az
élõ Istennek, aki eszközül választ magának
kicsinyeket és nagyokat egyaránt.

Meg kell tanulnunk ezen az ünnepen is azt,
hogy Jézus Krisztus a királyok királya és
uraknak ura, kié egyedül a halhatatlanság.
A földi királyok sem mások, mint az élõ Is-
ten eszközei, Isten használja õket úgy és
addig, amíg akarja.
Hálát adhatunk Istennek ma István kirá-
lyért, a nagy és bölcs uralkodóért, és kér-
hetjük Õt, hogy vegyen kézbe újabb eszkö-
zöket a maga dicsõségére és népe javára.
Isten alkotta és rendezte be úgy az életet,
hogy embereket állított a nemzetek élére
is, de a királyok értéke csak annyiban nagy,
annyiban érték, amennyiben Isten eszkö-
zei és Istentõl veszik uralkodói fényüket.
A tudósok azt mondják, hogy a holdnak
nincs külön fénye, hanem a naptól nyeri vi-
lágosságát. A királyok életében csak annyi
az igazi világosság, amennyit a naptól, a ki-
rályok királyától, Jézustól vettek.”

(Dr. Ecsedi Aladár: „Mindennapi kenyér”
c. kötetébõl, Tahitótfalu, 1941.

Közzétette: Jákob Zoltán)

Múzeum-alapítás Sárbogárdon
A régi tanácsháza épületében három helyiséget

bocsátott rendelkezésre múzeumi kiállítás céljára
a sárbogárdi önkormányzat.

Indításként megtekinthetõ az egyik teremben:

Gelencsér Ferenc fotómûvész kiállítása

„Római istenek és istennõk” címmel.
Itt zömében Sárbogárd térségébõl és Gorsiumból

származó régészeti leletekrõl készült felvételek láthatók.

Egy másik teremben Huszár József
órásmester gyûjteménye és Ángyán József
a múzeum céljára adományozott régi órái

láthatók, valamint Francsics József
festményei a Szent István Király Múzeum

gyûjteményébõl.
A harmadik teremben:

„Töredékek Sárbogárd (Bogárd-Tinord-
Töbörzsök és Miklós) régmúltjából”

Megnyitó: augusztus 20-án délelõtt,
a 10 órakor kezdõdõ ünnepség után.

A kiállítást megnyitja Juhász János polgármester,

ismerteti: dr. Fülöp Gyula régész.

Nyitva: augusztus 20-ától folyamatosan, hétköznap
10-17 óráig. Sárbogárd, Hõsök tere 2.
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Készül a kislóki faluház
Nekiálltak a faluház bontási és építési munkálatainak Kislókon.
Mint azt Ferencz Kornéltól, a településrész képviselõjétõl megtudtam: már három éve
megvannak a tervek az épületre, ám pénzt csak nemrégiben szavazott meg a testület e
célra. Összesen bruttó 5 millió Ft kerettel gazdálkodhatnak. Eredetileg augusztus végére
szeretett volna végezni a kivitelezéssel a megbízott Közév Kft., ám a terv néhány módosí-
tása miatt elõreláthatólag szeptember végén vehetik birtokba a kislókiak a közösségi
teret.
A fõépületben egy körülbelül 55 m2-es nagyterem kerül kialakításra, míg a hátsó mellék-
épületbõl közlekedõ és kiszolgálóhelyiségek lesznek. A nyári összejövetelekhez a meg-
hosszabbított tetõ alatt is lesz egy fedett rész.
A faluház az uniós elõírásoknak megfelelõen, akadálymentesítve épül meg. A berende-
zési tárgyakra egy érdekeltségnövelõ pályázaton kívánnak támogatást nyerni.
Hogy ki mûködteti majd a faluházat, az egyelõre még tisztázatlan. Ez ügyben Ferencz
Kornél külön tárgyalásokat szeretne folytatni a polgármesterrel. Hiszen nem szeretné-
nek úgy járni, mint a pusztaegresi klub, és jó lenne egy gondnok, aki folyamatosan fel-
ügyeli a megújult építményt.

Hargitai Kiss Virág

Lizi & Yeti — Egy király sztori
Színes, magyarul beszélõ, német animációs film

Lizi és Ferenc császár — csodálatos pár
egy csodálatos világban. Életüket harmó-
nia, egyetértés, sõt, szinte a legtökélete-
sebb összhang jellemzi. Minden a legna-
gyobb rendben. Bankjegyekkel fûtenek és
csokigolyókkal golfoznak. Persze, néha-
nap egy kicsit uralkodnak is, de leginkább
csak sétálgatnak kedvükre a kastélykert-

ben. Ámde egy nap sötét felhõk borítják el
az örökkön kék eget a schöngrüni kastély
felett: Lizi császárnõt elrabolják! A bátor
Franci azonnal felesége és az emberrabló
nyomába ered, s természetesen vele tart
császári édesanyja és hûséges tábornagya

is. Kezdetben sötétben tapogatóznak, ám
hamarosan ráakadnak egy üzenet töredé-
keire, melyet Lizinek sikerült hátrahagy-
nia. Az üzenet tartalma csak nehezen
értelmezhetõ, de ami kihámozható belõle,
az sokkolja Ferencet.

MEGHÍVÓ

Szeretettel várjuk Önt és kedves
családját a

rétszilasi szüreti
felvonulásra

2008. szeptember 6-án,
szombaton.

A felvonulás 14 órakor kezdõdik.

Este 20 órakor szüreti mulatság
veszi kezdetét. A zenét szolgáltatja:

Rozgonyi Tibor.

Támogatói jegy: 500 Ft.

Mindenkit szeretettel várunk!

Rétszilasért Egyesület

Mai történet

András gazdának annyira elromlot-
tak a szemei, hogy már a megvakulás
veszélye fenyegeti. Elmegy az orvos-
hoz, aki eltiltja az alkoholtól. Javul is
szépen a látása.

Fél év múlva azonban megint megje-
lenik az orvosnál, aki megállapítja,
hogy teljesen megvakult.

– Miért ivott? – ordít rá az orvos.

– Hallja-e, doktor úr, két hónapig
nem ittam, de amit ezalatt láttam, az
nem ér meg annyit, mint egy pohár
pálinka.

A MÁRAI-VÉLETLEN
Két szobor, egy autó és egy író a véletlen halálos játékában...

A krimi fõszereplõje Pamela Taylor, a San Diegó-i Salk Intézet csinos, fiatal biológusa. Egész élete megváltozik, amikor
egy gazdag család hagyatékából rendezett árverésen megvásárolja álmai autóját, egy 1960-as acélkék Pontiac
Catalinát. Pamela nem is sejti, hogy a korábban egy föld alatti garázsban elrejtett autónak milyen sötét a múltja, miért
temette el korábbi tulajdonosa, és arról sincs fogalma, hogy hamarosan õ is része lesz az egykori tragédia következmé-
nyeinek. A háttérben pedig két titokzatos szobor, egymás tökéletes másai... A szobrok romba döntik az õket hajszolók
életét, másokat viszont a végtelen szerencse erejével ruháznak fel. De senki nem tudja, hogy melyik szobor van a kezé-
ben. Még az utolsó pillanatban is fordulhat a kocka. Thomas Johnston, a világhírû szívsebész, az egyik szobor megérin-
tésének köszönheti életét, de ugyanez a találkozás okozza néhány perc múlva édesapja halálát. A démoni Max Fibione
sikeres mûkereskedõként a véletlen szolgája, õ hajt végre minden ítéletet, amit a sors a kiszemelt ártatlanokra mér. A
regénybeli Márai Sándor fiatalkorában, egy párizsi kiállításon kerül kapcsolatba az egyik szoborral, és ez a találkozás
még élete végén, Kaliforniában is beavatkozik sorsába. Különleges helyszíneken, különös szereplõkkel, Pamela elme-
sélésébõl bontakozik ki a misztikus történet.
A Márai-véletlen olyan kiszámíthatatlan és izgalmas, mint A Da Vinci-kód, úgy futnak össze benne a szálak, mint
Agatha Christie regényeiben.
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Vegyes gyümölcsleves
Hozzávalók: 20 dkg ringló, 50 dkg
meggy, mazsola, 1 cs vaníliás puding-
por, egész fahéj, szegfûszeg, tejföl.
Elkészítés: a gyümölcsöket kb. 3 liter
vízben feltesszük fõni. Befûszerezzük.
A vaníliás pudingport egy kevés vízzel
és a tejföllel kikeverjük. A levesbe ha-
barjuk, felforraljuk. Hidegen tálaljuk.

Sajtos tészta
ínyenc módra

Hozzávalók: fél csomag penne tészta.
Köret: 15 dkg füstölt sajt, 15 dkg trap-
pista sajt, 15 dkg tarja, 300 ml fõzõ-
tejszín, só, bors, majoránna ízlés sze-
rint.
Elkészítés: enyhén sós vizet teszünk fel
forralni a tésztának. A tarját vékony csí-
kokra vágjuk, és wokban kevés olajjal
sütni kezdjük. Közben a kétféle sajtot
egy tálba nagylyukú reszelõn lereszel-
jük, hozzáöntjük a fõzõtejszínt, majd
hozzátesszük a sót, borsot és a majorán-
nát. Ha a víz felforrt, beletesszük a tész-
tát. Amikor a tarja enyhén megsült,
hozzáöntjük a sajtos keveréket. Miután
a sajt elolvadt, sûrû keverés mellett pár-
szor rottyanni hagyjuk. Ha a tészta ki-
fõtt, leszûrjük, és a wokba öntjük. Ösz-
szekeverjük a sajtszósszal. Melegen tá-
laljuk.
Mivel a tarja és a sajtok is elég sósak,
óvatosan bánjunk a sóval!

Angol süti
Hozzávalók: 25 dkg margarin, 25 dkg
cukor, 25 dkg liszt, 5 db tojás, 1 citrom
héja, 1 sütõpor, lekvár, 1 nagy doboz
tejföl.
Elkészítés: a margarint habosra kever-
jük a cukorral, hozzáadjuk a tojást,
majd a lisztet, sütõport. Nagy gáztep-
sibe öntjük, megsütjük. Amikor kihûlt,
kettévágjuk, az egyik felét megkenjük
vastagon lekvárral, majd a tejfölt is rá-
kenjük, végül a másik piskótalappal be-
takarjuk. Pár órára a hûtõbe tesszük. A
piskótát vízszintesen vágjuk egy hosszú
késsel. A töltelék olyan lesz benne,
mintha joghurttal töltöttük volna meg.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

Leánybúcsú a hegyen
Régen nem volt divat a leány-, csak a le-
génybúcsú. Így, amikor nagyanyámnak
megemlítettem, hogy lánybúcsúba me-
gyek, kissé furcsállta a helyzetet. Hát miért
csak a legénynek legyen jó? Igazából a lány
is búcsúzik, nemde?
A szervezés érdekesre sikeredett a helyvá-
lasztás szempontjából, hiszen egy szõlõhe-
gyen és egy napra tûztük ki a búcsúkat.
Elérkezett a nagy nap, s amint alkonyo-
dott, megkezdõdött a buli, ami nálunk, lá-
nyoknál kimerült annyiban, hogy elfo-
gyasztottunk némi kólát, szendvicset és
csipszet. Egy igen szûk présháznál voltunk,
így nem is mentünk be, kint üldögéltünk
elõtte. Annyi autó járt arra estefelé, hogy
nincs ilyen forgalom nappal még a mi ut-
cánkban sem. A fiúk ránk is telefonáltak,
hogy nem chippendale fiút rendeltünk-e.
A polgárõrség biztosan nézett volna egyet,
ha meglátott volna egy kigyúrt pasit bõr-
szerkóban táncolni az asztal tetején. Egész
jó a közbiztonság, hisz többször elmentek
mellettünk — gondoltuk.
Mikor már teljesen beesteledett, csak ke-
vés fény szûrõdött ki a házból, s némi neszt
véltünk felfedezni a „susnyásból”. Miután
kellõen beijesztettük egymást, hogy biztos
valami gyilkosféle, aki itt gyûjti az áldoza-
tait, a menyasszonyunk elõvett egy nagy-
kést, s kikiáltott a messzeségbe, hogy mi
ugyan nem félünk tõle, mert nálunk is van
fegyver. Volt egy javaslat arra, hogy hú-
zódjunk be a présházba, de aztán úgy dön-
töttünk, mégsem tesszük, hisz ha oda be-
zárnak minket, akkor a vastag fal és ajtó
miatt még a kiabálásunkat sem hallják
meg. Így hát kint maradtunk a koromsötét-
ben, és minden egyes fûszál zizzenésére
felkaptuk a fejünket.

Nem akartunk a srácokhoz átmenni. Vé-
gül mégis arra kényszerültünk. Meg kell
hagyni, nem nagyon hatotta meg õket zilált
lelkiállapotunk. Õk szerintem azt sem vet-
ték volna észre, ha egy ilyen késes közibük
áll táncolni. Mikor már kezdtek magukhoz
térni, egész jó kis közös bulit hoztunk
össze. Táncoslányok ugyan náluk sem vol-
tak, bár úgy éreztem, ital nélkül is tudnék
az asztalon táncolni, olyan jó lett a hangu-
lat.
Tényleg nem szokás e két alkalmat együtt
ünnepelni, mégis úgy vélem, egyikõnk sem
bánta meg. Összekapaszkodva, hangosan
dalolva búcsúztattuk a legény-, illetve le-
ányéletet, és megszûnt körülöttünk egy
kicsit a világ.
Azóta már túl vagyunk a lakodalmon is.
Ugyanilyen jó hangulat uralta a táncpar-
kettet és az események sorozatát. S bebi-
zonyosodott, hogy nem csak a húszéveseké
a világ; fiatal és idõsebb is remekül tud
együtt szórakozni.
Tündi, Attila, ezúton is
nagyon sok boldogságot
kívánok nektek!

Hepp Zsuzsi

A kép illusztráció



Bogárd és Vidéke 2008. augusztus 21. GYEREKSAROK 15

Heti idõjárás

Szombaton érkezik az újabb hidegfront
a Kárpát-medencébe, addig csütörtö-
kön és pénteken újból egyre melegebb
idõjárás valószínû. A szombati napon
vonul át megerõsödõ északnyugati szél-
lel a hidegfront, ám csak szórványos
csapadékot adva. Mögötte újból mérsé-
kelten meleg idõjárás látszik. A várható
nappali felmelegedés csütörtökön 21,
36, pénteken 28, 33, szombaton 25, 32,
vasárnap és hétfõn 25, 30 fok körül
alakul.

www.metnet.hu

CSINOS VITÉZ
2. rész

Elérnek egy rézmezõbe. Azt mondja Csinos vitéz:
– No, bátyáim, etessünk meg, igyunk, együnk,
nyugodjunk, mert meg vagyunk fáradva.
Mikor innának, ennének, feltartja Csinos vitéz a
kardját, s azt mondja:
– No, bátyáim, esküdjünk meg hárman, hogy min-
denütt én leszek az elsõ, amíg együtt utazunk.
Most lefekszem, ti õrizzetek engem, amíg én al-
szom.
Kivont karddal õrzik a bátyjai, amíg Csinos vitéz al-
szik. Egy szellõ megfújja a két legényt, elalusznak,
Csinos vitéz pedig felébred, elmegy onnan, s rátalál
egy rézhídra. A rézhíd deszkái között kiüti a kardját.
A tizenkétfejû sárkánynak a fia megy által a hídon,
megbotlik a lova a kardban, elkáromkodja magát.
– Cu, ország-világ kutyája megegyen, ezernyolc-
száz esztendeje, hogy itt járok, sohasem botlottál
meg velem. Hallottam Csinos vitéznek a hírét, mi-
kor még az anyja világra sem hozta, hogy vitám lesz
vele, de ha itt volna is, mi volna énnekem, mikor a
két ujjamra sem elég.
Kiszökik Csinos vitéz a híd alól.
– Mi bajod énvelem, te kutya sárkány? Én kiállot-
tam az utadból, mit bajolsz énvelem?
Azt mondja a sárkánykirályfi:
– Jere ki, állj ide elõmbe!
Kiszökik Csinos vitéz, összeszólalkoznak:
– Megküzdjünk-e, vagy megvagdalkozzunk?
Ölre mennek, megküzdenek annyira, hogy a kettõ
kétfele dõl. Csinos vitéz felugrik, összevagdalja a
sárkánykirályfit. Behányja a híd alá lovastól. Megy
vissza a bátyjaihoz, azt mondja:
– Keljetek fel, bátyáim, már eleget aludtatok.
Megindulnak, elmennek hetedhét országon keresz-
tül. Elérkeznek egy ezüsterdõbe. Azt mondja Csi-
nos vitéz a bátyjainak:
– Eresszünk meg, bátyáim, mert megfáradtunk.
Együnk, igyunk, aludjunk.
Hogy letelepedtek, ettek, ittak, hát a két bátyja elal-
szik, Csinos vitéz pedig elmegy odébb. Elér egy
ezüsthidat. A híd alá beül, a kardját a híd között ki-
dugja. Arra megy a sárkánykirálynak a második fia,
egy szivárványos paripán. Megbotlik a lova.
– Cu, ország-világ kutyája megegyen, ezernyolc-
száz esztendeje, hogy ezen a hídon járok, sohasem
botlottál meg! Hallottam hírét Csinos vitéznek,
még mikor az anyja világra sem hozta, hogy vitám
lesz vele, de mit gondolok vele! Még ha az egész vi-
lág a háta megett volna is, úgy se félnék!
Kiszökik Csinos vitéz, azt mondja a sárkánykirályfi-
nak:
– Mi a bajod énvelem, félreállottam az utadból! Hát
megküzdjünk-e, vagy megvagdalkozzunk?
Vagdalkozni kezdenek, csakhamar összevágja Csi-
nos vitéz ezt a sárkánykirályfit is, s lovastól együtt
behányja az ezüsthíd alá. Megy a két bátyjához, azt
mondja nekik:
– Keljetek fel, bátyáim, induljunk útnak, már eleget
nyugodtunk.
Megindulnak, mennek hetedhét országon keresz-
tül, érnek egy aranymezõbe. Azt mondja Csinos vi-
téz a két bátyjának:
– No, bátyáim, eresszünk meg, igyunk, együnk,
nyugodjunk, mert meg vagyunk fáradva.
Lenyugosznak a bátyjai, Csinos vitéz megy az
aranyhíd alá, a kardját kidugja. Arra megy a sár-
kánykirály harmadik fia szivárványszínû paripán.
Megbotlik a ló, azt mondja neki a sárkány:

– Cu, egyen meg az ország-világ kutyája, ezer-
nyolcszáz esztendeje, hogy veled itt járok, soha-
sem botlottál meg! Hallottam hírét Csinos vitéznek,
mikor még az anyja világra sem hozta, hogy vitám
lesz vele. De mit gondolok én vele, mert ha az egész
világ háta megett volna is, akkor sem félnék tõle.
Kiszökik Csinos vitéz a híd alól:
– Mit bajolsz velem? Az utadból kiállottam! Meg-
küzdjünk-e, vagy megvagdalkozzunk?
Összefogóznak, küzdeni kezdenek. Addig küzde-
nek, hogy kétfele dûlnek. Felszökdösnek, kardot
rántanak, addig vagdalkoznak, hogy megint kétfele
dûlnek. Mikor nyugodtak, mind a kettõ feláll, s azt
mondja a sárkánykirályfi:
– No, nem gyõzzük le egymást, változzunk! Legyen
belõled egy érckerék s belõlem egy acélkerék.
Menjünk a világnak a két szélére, mikor össze-
ütünk, akkor valamelyik meghal.
Összefutnak, s olyan szikrát vet a két kerék, hogy a
csillagokat érte a tüzük. Nem lett semmi baja
egyiknek se. Azt mondja a sárkánykirályfi:
– No, belõled legyen kék láng, belõlem legyen ve-
res láng, addig égessük egymást, amíg valamelyik
legyõzi a másikat.
Amint égetnék egymást, hát két hollófiú repül el fö-
löttük. Megszólítja a veres láng a hollófiakat:
– Menjetek el, be a híd alá, hozzatok két száj vizet,
öntsétek le a kék lángot, mert ha legyõzhetem,
adok nektek egy dögöt.
De azt mondja hirtelen a kék láng is a hollófiaknak:
– Nehogy megszánjátok, mert megcsal bennete-
ket. Nekem hozzatok két száj vizet, s a szárnyatokat
is mártsátok meg s szánjatok meg, mert ha legyõz-
hetem, adok én nektek hat dögöt.
A két hollófiú viszen két száj vizet, s a szárnyukat is
televiszik vízzel, legyõzi a veres lángot a kék láng, s
összevágja a veres láng lovát is, igazítja a hollókat
az ezüst- s a rézhíd alá, s átadja a többi dögöket is a
hollófiaknak. Akkor megy a két bátyjához Csinos vi-
téz, s azt mondja:
– Keljetek fel, bátyáim, fogjunk útnak, már eleget
nyugodtunk.
Útnak indulnak, mennek, országolnak, elérnek egy
havasba, s találnak egy aranykastélyt. Azt mondja
Csinos vitéz a két bátyjának:
– No, testvéreim, álljatok meg, hogy nézzem meg,
ki a lakója ennek az aranykastélynak.
Amint bemegy, hát ott van hat királykisasszony,
három, akit kerestek, s három a sárkánykirályfiak
testvére. A három sárkány-királykisasszony kár-
tyázott, a másik három õrt állott, udvarolt mellet-
tük. Csinos vitéz, mikor meglátta a három királykis-
asszonyt, szedi a köpenyegébe, viszi a bátyjainak,
teszik a nyereg fejébe, megindulnak hazafelé. Men-
nek hetedhét országon keresztül, mondja Csinos
vitéz:
– Nézzetek széjjel: mit láttok, mit éreztek?
Mondják a bátyjai:
– Érzünk nagy hévséget, látjuk a sárkánykirályt
véghetetlen tûzbe jönni. A felsõ ajaka az eget hasít-
ja, az alsó ajaka a földet szakítja, s olyan földeket
von fel, mint egy-egy épület.
– Ne féljetek, bátyáim, mert egybe megállítom.
Egy kis ruhával visszaint, s lesz egy olyan kõfal,
hogy éppen az eget érte a magassága. A sárkányki-
rály, hogy odaérkezik, hogy által nem mehetett, ha-
ragjában kettéhasadt, s nyomban elpusztult. Csi-
nos vitéz pedig a két bátyjával s a három királykis-
asszonnyal elment haza. Nagy lakodalmat csaptak,
s máig is élnek, ha meg nem haltak. Holnap legye-
nek a kegyelmetek vendégei.
Vége.

Székely népmese

Rejtvény
1. Mi az?

Elöl kettõ, hátul három.

2. Az okos sárkány

Van egy vár, amelyet egy olyan sárkány
õriz, aki minden állításról el tudja dön-
teni, hogy igaz, vagy hamis. Ha valaki
igazat mond, akkor az illetõt megégeti,
ha hazudik, akkor megeszi. Arra megy
egy vándor, mond valamit a sárkány-
nak, mire az beengedi õt a várba. Mit
mondott a vándor?

Beküldési határidõ: augusztus 26.

Megfejtés
A helyes válasz a nagyságrendet követ-
ve: házi feladat.
Sajnos megfejtés most sem érkezett
szerkesztõségünkbe.

Õ már most készül az iskolába...
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Augusztus 23., SZOMBAT
MTV: 1.45 XXIX. Nyári olimpiai játékok 6.00 Híradó
8.00 Híradó 12.00 Hírek 17.35 A zsidónegyed – Pest
zsidó arca 18.00 Reguly Antal északi utazása 19.00
Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balato-
ni nyár 20.05 Ötöslottó-sorsolás 20.20 XXIX. Nyári
olimpiai játékok 22.20 Pop, csajok, satöbbi 0.15 Hírek
0.25 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Digimonok 6.40
Kölyökklub 8.30 Disney-rajzfilmek 9.20 Receptklub
9.35 Így készült: Férfi és nõ 10.00 Játék 10.55 XXI.
század – A legendák velünk élnek 11.30 Ötletház
12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Trópusi nyomo-
zók 13.40 Forma-1 15.25 Kung-fu 16.25 Segítség, el-
raboltam magam! 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz
19.30 Salamon király kincse 23.00 Stephen King: A fû-
nyíró ember 0.15 Rúzsnyomok 2.55 Egy rém rendes
család 3.15 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.15 Mókás állatvilág 10.50
Kalandjárat 11.15 Babavilág 12.00 Nagyon különle-
ges ügyosztály 12.35 Ed 13.30 Charlie – Majom a csa-
ládban 14.30 Bûbájos boszorkák 15.30 Az elveszett
ereklyék fosztogatói 16.30 Hajrá, csajok! 18.30 Té-
nyek 19.00 Magellán 19.30 Szegény embert az Amish
húzza 21.50 Equilibrium – Gyilkos nyugalom 23.50 A
Szem 2. 1.30 Mentõhelikopter 2.20 Huncut fiúk
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Halló itt Peking! 11.05 Olim-
piai összefoglaló 12.00 Krónika 12.22 Olimpiai össze-
foglaló 13.05 Halló itt Peking! 14.05 Olimpiai össze-
foglaló 16.04 Rádiókabaré 17.10 Világóra 17.30 Króni-
ka 18.05 Olimpiai összefoglaló 19.05 Nyár a városban
és a városon kívül 19.50 Mese 20.04 Olimpiai össze-
foglaló 20.08 Rádiószínház 20.57 Ágnes énekel 21.05
Olimpiai összefoglaló 21.08 Rádiószínház 21.50 Ág-
nes énekel 22.00 Krónika 22.20 Olimpiai összefoglaló
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ
0.10 Éjszaka

Augusztus 24., VASÁRNAP
MTV: 1.21 XXIX. Nyári olimpiai játékok 6.00 Híradó
8.00 Híradó 12.00 Hírek 12.05 Olimpiai közvetítés
17.40 A zsidó negyed – Pest zsidó arca 18.30
BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Bala-
toni nyár 20.00 XXIX. Nyári olimpiai játékok 22.00 Hí-
rek 22.10 Nyári olimpiai játékok
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Digimonok 6.40
Kölyökklub 8.50 A tini nindzsa teknõcök kalandjai 9.15
Receptklub 9.35 Játék 10.35 MeneTrend 10.55 Bará-
tok közt-maraton 12.00 Híradó 13.15 Magyar autó-
sport-magazin 13.30 Forma-1 16.15 A Mick Jagger-
projekt 16.40 Szép szõke herceg 18.30 Híradó 19.05
Cobra 11 20.00 Nem férek a bõrödbe! 22.10 Törvény-
re törve 23.55 Portré 0.40 Az idegen 2.25 Medikusok
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.15 Joey 9.50 Ingatlanbróker 10.25
Két testõr 11.00 Stahl konyhája 11.35 Walker, a texa-
si kopó 12.35 Rémvadászok 13.30 Gyilkos körök
14.30 A parti õrség 15.30 Afrikai kaland 16.30 D’
Artagnan és a három testõr 18.30 Tények 19.00 Napló
20.00 Apádra ütök 22.15 48 óra 0.10 Képírók 2.20
Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Hajnali népzene 5.35 Határok
nélkül – a kultúráról 6.03 Halló itt Peking! 11.05 Olim-
piai összefoglaló 12.00 Krónika 12.22 Olimpiai össze-
foglaló 17.05 Olimpiai összefoglaló 17.30 Krónika
18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.05 Olimpiai összefog-
laló 21.04 Evangélikus istentisztelet közv. 22.00 Króni-
ka 22.20 Olimpiai összefoglaló 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 24.00 Éjszaka

Augusztus 25., HÉTFÕ
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.00 Bûvölet 10.55 Ötcsillagos szere-
lem 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sport-
hírek 12.20 A palota ékköve 13.25 Az esély 14.25 Jó
kis bagázs 14.50 Derek, a fenegyerek 15.15 Roma ma-
gazin 15.45 Domovina 16.20 Pénz-vidék 16.45 Kárpát
expressz 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40 Ufók
a Harmadik Birodalomban 18.30 Te szent ég! 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 A tv ügy-
védje 21.10 Kék fény 22.10 Hétfõ este 22.45 Nyugat

100 – Nyugat mesék 23.10 Hírek 23.15 Sporthírek
23.25 Rajzolt gyilkosság
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 Maradok! 12.00 Hírek 13.45 Disney-rajz-
film 14.10 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Kungfu
16.20 A Grace klinika 17.25 A harc törvénye 18.30
Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.40 Bará-
tok közt 21.15 A szökés 22.10 Született nyomozók
23.20 Totál szívás 1.10 Reflektor 1.25 Bundesliga
2.40 Autómánia
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Stahl konyhája 9.05
Kvízió délelõtt 9.35 Teleshop 11.05 Kvízió 11.45 Bát-
rak szövetsége 13.50 Az ügyosztály 14.45 Dokik
15.30 Zorro 16.30 Rex felügyelõ 17.30 Cápák 18.30
Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal
a tortán 21.10 NCIS 22.10 Gyilkos számok 23.10 Kü-
lönleges ügyosztály 0.10 Tények este 0.45 Zavaros
vizeken 2.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 5.00 Hajnal 6.00
180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ
világ 11.24 Vendég a háznál 11.43 Vacka rádió 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Rádióka-
baré 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45
Zöldövezet 17.30 Krónika 18.30 Közéleti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.35 Vacka rádió 19.47 Zene
19.55 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30
Kultúrkör 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

Augusztus 26., KEDD

MTV: 5.50 Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru 10.15 Bûvölet
11.15 Ötcsillagos szerelem 12.00 Híradó 12.10 Sport-
hírek 12.20 A palota ékköve 13.25 Daruvonulás a Hor-
tobágyon 14.25 Jó kis bagázs 14.50 Derek, a fenegye-
rek 15.15 Srpski ekran 15.45 Unser Bildschirm 16.20
Sírjaik hol domborulnak 16.45 Kárpát expressz 17.15
Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.35 Az ufók története
18.35 Te szent ég! 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Életképek 21.50
Kedd este 22.25 Hungarikum 22.55 Hírek 23.00
Sporthírek 23.10 Lopakodó lelkek
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 Éretlenek a tengerparton 12.00 Hírek 13.25
Disney-rajzfilm 13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25
Kungfu 16.20 A Grace Klinika 17.25 A harc törvénye
18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.15 Pluto Nash – Hol volt, hol nem
volt… 23.15 XXI. század – A legendák velünk élnek
23.45 Róma 0.50 Reflektor 1.05 Küldetés 2.40 Egy
rém rendes család
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Jóban-Rosszban
9.25 Stahl konyhája 9.30 Kvízió délelõtt 10.05
Teleshop 11.35 Kvízió 12.20 Szerelem a prérin 13.50
Az ügyosztály 14.45 Dokik 15.35 Zorro 16.30 Rex fel-
ügyelõ 17.30 Cápák 18.30 Tények 19.00 Jóban-
Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10 Hegy-
lakó 3. – A mágus 23.10 A médium 0.10 Tények este
0.45 Alfred Hitchcock bemutatja 1.15 Kísértések 2.45
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-
közben 11.05 Élhetõ világ 11.24 Vendég a háznál
11.43 Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó
13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közel-
rõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió
19.47 Zene 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kul-
túrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Augusztus 27., SZERDA
MTV: 5.50 Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru 10.10 Bûvölet
10.10 Ötcsillagos szerelem 12.00 Híradó 12.10 Sport-
hírek 12.20 A palota ékköve 13.25 Élet a magasban
14.20 Jó kis bagázs 14.50 Derek, a fenegyerek 15.15
Kormányváró 15.45 Hrvatska krónika 16.20 Ecranul
nostru 16.45 Kárpát expressz 17.15 Körzeti híradók
17.30 Hírek 17.40 Az öregek lázadása 18.30 Te szent
ég! 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Agathe esküvõi 22.10 Szerda este 22.45
Whisky 0.25 Hírek 23.30 Sporthírek
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 Hová tûnt Vonnie? 13.25 Disney-rajzfilm
15.10 Receptklub 15.25 Kungfu 16.20 A Grace klinika
17.15 A harc törvénye 18.30 Híradó 19.05 Vacsora-
csata 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15 Félholt
23.25 Az egység 0.20 Tereprali sprint-vk, Magyaror-
szág 0.25 Reflektor 0.35 Tereprali Sprint Vk 0.50 A ku-
korica gyermekei 5. – A sikolyok földje 0.20 Harcos
utcák
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Jóban-
Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.30 Kvízió délelõtt
10.00 Teleshop 11.30 Kvízió 12.00 Várlak nálad va-
csorára 13.50 Az ügyosztály 14.45 Dokik 15.30 Zorro
16.30 Rex felügyelõ 17.30 Cápák 18.30 Tények 19.00
Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10
Doktor House 22.10 Hõsök 23.10 Eureka 0.10 Tények
este 0.45 Féktelen vírus 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 11.24 Vendég a háznál
11.44 Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó
13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórá-
ja 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl
15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30
Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió 19.47
Gyermekdalok 19.55 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30
Kultúrház 21.04 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

Augusztus 28., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.50 Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru 10.10 Bûvölet
11.10 Ötcsillagos szerelem 12.00 Híradó 12.10 Sport-
hírek 12.20 A palota ékköve 13.25 A kincs 14.30 Jó
kis bagázs 14.55 Derek, a fenegyerek 15.20 Rondó
16.20 Esély 16.45 Kárpát expressz 17.15 Körzeti hír-
adók 17.30 Hírek 17.40 Az öregek lázadása 18.30 Te
Szent Ég! 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Szempont 21.10 A ’la carte 22.10 Csütörtök
este 22.45 Euro taxi 23.15 Mtv hangerõ 0.05 Hírek
0.15 Sporthírek
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 Madeline, a csínytevõ csitri 12.00 Hírek
13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub
15.25 Kungfu 16.20 A Grace klinika 17.25 A harc tör-
vénye 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.15 Egyik kopó, másik eb 23.25
Házon kívül 24.00 Boszorkák 1.05 Reflektor 1.20 Alias
2.15 Infománia 2.40 Házon kívül 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Jóban-
Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.30 Kvízió délelõtt
10.05 Teleshop 11.35 Kvízió 12.20 Hüvelyk Matyi
13.50 Az ügyosztály 14.45 Dokik 15.30 Zorro 16.30
Rex felügyelõ 17.30 Cápák 18.30 Tények 19.00
Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10
Az elveszett gyémánt nyomában 23.15 Csillagkapu
0.15 Tények este 0.50 Csillagkapu 1.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 3.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-
közben 11.05 Élhetõ világ 11.24 Vendég a háznál
11.44 Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó
13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közel-
rõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
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A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN minden programcsomagban a C5-ös
csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Ce-
ce környékének mûsora a bogárdi mûsor alatt olvasható!
Augusztus 23., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Megszorított sárbogárdi focisták (25’), Sárbogárd—Mezõfal-
va foci, Halország hírei 2. (35’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Beszélgetés Zocskár Zsuzsával, majd Kovács Istvánnal
(ism.) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Motorosok Alapon
(50’), Piszkeri 2008 (70’), A hely szelleme (50’)
Augusztus 24., V: 0.00 Lapszemle, Sziréna 7.00 Heti híradó
8.00 Beszélgetés Zocskár Zsuzsával, majd Kovács Istvánnal
(ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Fogathajtás (40’) és falunap
(40’) Nagylókon, Falunap Kálozon (60’), Filmszemle (35’),
London—Bristol (40’) 19.00 Heti híradó 20.00 Ünnepi isten-
tisztelet Sáregresen (80’), Dr. Szabó István: Gyermekkorom
két fele (35’)
Augusztus 25., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Motorosok
Alapon (50’), Piszkeri 2008 (70’), A hely szelleme (50’) 13.00
Heti híradó 15.00 Megszorított sárbogárdi focisták (25’), Sár-
bogárd—Mezõfalva foci, Halország hírei 2. (35’) 19.00 Heti
híradó 20.00 István, a király rockopera (120’), Káloz története
4. (63’)
Augusztus 26., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Ünnepi isten-
tisztelet Sáregresen (80’), Dr. Szabó István: Gyermekkorom
két fele (35’) 13.00 Heti híradó 15.00 István, a király rockope-
ra (120’), Káloz története 4. (63’) 19.00 Heti híradó 20.00 A
Ten Dance táncklub bemutatója (30’), Augusztus 20-a Sárbo-
gárdon (45’), Jurtanap Hantoson (35’), Vajtai Strandfesztivál
összefoglaló (45’), Csók István-kamarakiállítás (40’), Házi-
mozi: Sárkányrepülés (45’)
Augusztus 27., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 A Ten
Dance táncklub bemutatója (30’), Augusztus 20-a Sárbogár-

don (45’), Jurtanap Hantoson (35’), Vajtai Strandfesztivál
összefoglaló (45’), Csók István-kamarakiállítás (40’), Házi-
mozi: Sárkányrepülés (45’) 13.00 Heti híradó 15.00 A Vajtai
Strandfesztivál mûsorai 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle
20.00 Sárszentmiklós—Pákozd foci, Halország hírei (35’)

Augusztus 28., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Sárszentmiklós—Pákozd foci, Halország hírei (35’) 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 A Ten Dance táncklub bemutatója
(30’), Augusztus 20-a Sárbogárdon (45’), Jurtanap Hantoson
(35’), Vajtai Strandfesztivál összefoglaló (45’), Csók Ist-
ván-kamarakiállítás (40’), Házimozi: Sárkányrepülés (45’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Ünnepi istentisztelet Sár-
egresen (80’), Dr. Szabó István: Gyermekkorom két fele (35’)

Augusztus 29., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 A
Vajtai Strandfesztivál mûsorai 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Ünnepi istentisztelet Sáregresen (80’), Dr. Szabó Ist-
ván: Gyermekkorom két fele (35’) 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 A Ten Dance táncklub bemutatója (30’), Aug. 20-a Sár-
bogárdon (45’), Jurtanap Hantoson (35’), Vajtai Strandfeszti-
vál összefoglaló (45’), Csók István-kamarakiállítás (40’), Házi-
mozi: Sárkányrepülés (45’)

***

Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ inter-
netes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli ese-
ményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban adunk tájékoz-
tatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A
mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a
Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere
12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig.
Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ számokat: 06 (40)
200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445!

A Bogárdi TV mûsora Cece térségében:
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, CECÉN,
VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden programcso-
magban, az O 05-ös csatornán, a 93.25 Mhz-es frek-
vencián.
Augusztus 21., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Kovács István és az olimpiai láng (48’), Stern Aranka éle-
te 2. (55’), Káloz története 3. (51’) 13.00 Heti híradó (14-18
óra között mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Szi-
réna 20.00 Az én kis falum: Cece (17’), A hely szelleme (49’),
Káloz története 4. (63’), London—Bristol (45’)
Augusztus 22., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Motoros találkozó Alapon (44’), Piszkeri 2008 Cece (70’), Aba
Napok 2007 1. (99’) 13.00 Heti híradó 14.00 Golgota bibliaóra
(37’), Beszélgetés Szabó Imrével 8. (86’), Gyermekkorom két
fele (31’), Ópusztaszer (30’), 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Fogathajtó Nagylókon (33’), A nagylóki talpa-
sok (33’), Sárkányrepülés a Mezõföld fölött (37’), Filmszemle
(28’), Falunap Kálozon (60’)
Augusztus 23., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Lélekút Zocskár Zsuzsa kézmûvessel (60’), Orgonakon-
cert Kálozon (62’), A cecei juliális (116’) 13.00 Heti híradó
14.00 Fogathajtó Nagylókon (33’), A nagylóki talpasok (33’),
Sárkányrepülés a Mezõföld fölött (37’), Filmszemle (28’), Fa-
lunap Kálozon (60’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Motoros találkozó Alapon (44’), Piszkeri 2008 Cece
(70’), Aba Napok 2007 1. (99’)
Augusztus 24., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Az én kis falum: Cece (17’), A hely szelleme (49’), Káloz törté-
nete 4. (63’), London—Bristol (45’) 13.00 Heti híradó 14.00 A

bogárdi focisták panasza (40’), Sárbogárd–Mezõfalva (90’),
Fekete László erõs ember (53’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Golgota bibliaóra (37’), Beszélgetés Szabó Im-
rével 8. (86’), Gyermekkorom két fele (31’), Ópusztaszer (30’)

Augusztus 25., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Motoros találkozó Alapon (44’), Piszkeri 2008 Cece (70’), Aba
Napok 2007 1. (99’) 13.00 Heti híradó 14.00 Lélekút Zocskár
Zsuzsa kézmûvessel (60’), Orgonakoncert Kálozon (62’), A
cecei juliális (116’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Fogathajtó Nagylókon (33’), A nagylóki talpasok (33’),
Sárkányrepülés a Mezõföld fölött (37’), Filmszemle (28’), Fa-
lunap Kálozon (60’)

Augusztus 26., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Golgota bibliaóra (37’), Beszélgetés Szabó Imrével 8. (86’),
Gyermekkorom két fele (31’), Ópusztaszer (30’), 13.00 Heti
híradó 14.00 Az én kis falum: Cece (17’), A hely szelleme
(49’), Káloz története 4. (63’), London—Bristol (45’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 A bogárdi focisták pa-
nasza (40’), Sárbogárd–Mezõfalva (90’), Fekete László erõs
ember (53’)

Augusztus 27., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Fogathajtó Nagylókon (33’), A nagylóki talpasok (33’),
Sárkányrepülés a Mezõföld fölött (37’), Filmszemle (28’), Fa-
lunap Kálozon (60’) 13.00 Heti híradó 14.00 Motoros találkozó
Alapon (44’), Piszkeri 2008 Cece (70’), Aba Napok 2007 1.
(99’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Lélekút
Zocskár Zsuzsa kézmûvessel (60’), Orgonakoncert Kálozon
(62’), A cecei juliális (116’)

17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.35 Vacka rádió 19.47 Zene
19.55 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történe-
tei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 29., PÉNTEK

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-
kelte 9.00 Max, a zsaru 10.10 Bûvölet
11.10 Ötcsillagos szerelem 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve
13.30 Alekszandra Pavlovna, a magyarok
királynéja 14.25 Körzeti magazinok 15.20
Fórum 16.05 Ablak 16.45 Kárpát expressz
17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40 Az
öregek lázadása 18.30 Te Szent Ég! 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Szívtörvény 22.00 Péntek este 22.35
Múlt-kor 23.05 Hírek 23.15 Sporthírek
23.20 Vasárnapi ebéd

RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Regge-
li 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05
Top Shop 11.15 Receptklub 11.35 Martin
és Lewis 12.00 Hírek 13.30 Disney-rajzfilm
13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25
Kungfu 16.20 A Grace Klinika 17.25 A harc
törvénye 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsa-
ta 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15
CSI – Miami helyszínelõk 22.15 Váltságdíj
23.20 A Mars Szelleme 1.15 Reflektor 1.30
Itthon 1.55 Harcos utcák 2.50 Fókusz

TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények
reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes
mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl
konyhája 9.30 Kvízió délelõtt 10.00
Teleshop 11.30 Kvízió 12.00 Lakat alatt
13.50 Az ügyosztály 14.45 Dokik 15.30
Zorro 16.30 Rex felügyelõ 17.30 Cápák
18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban
19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10 Õld
meg Rómeót! 23.30 Holló: Út a mennyor-
szágba 0.30 Tények este 1.05 Veszélyes
vágyak vonzásában 2.35 Vak igazság 3.25
Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Ha-
tárok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ
világ 11.24 Vendég a háznál 11.43 Vacka
rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó
13.04 Rádiószínház 13.30 Az unitárius egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tu-
domány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.35 Vacka rádió 19.47 Zene 19.53 Mese
20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kul-
túrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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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. Füstölésre alkalmas fûrészpor
kapható. Telefon: 06 (30) 986 2623.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) 557
6509. (051241)

Töbörzsökön 130 m2-es, négyszobás, kétféle fû-
téses, sarokkádas, beépített konyhás ház eladó.
Azonnal költözhetõ. Telefon: 06 (20) 333 6009.
3000 m2-es telek egyben vagy külön eladó. 06
(25) 463 621. (051215)

Eladó satupad, hastokok, üstházak, kerti trak-
tor+kocsi, 30 db betonoszlop, szõlõprés, szõlõ-
daráló (kicsi, nagy). Telefon: 06 (30) 361 1210.
Automata mosógép, gáztûzhely, hûtõszekrény
eladó. 06 (30) 361 1210.
Sárbogárdon négyszobás, két fürdõszobás,
nagy családi ház eladó. Lakást vagy nyaralót be-
számítok. 06 (30) 361 1210.
Lada Samara, 1.3-as, 95-ös évjárat, 5 ajtós, vo-
nóhorgos, 91.000 km-rel, jó motorikus állapot-
ban, mûszaki nélkül eladó. Érdeklõdni: 06 (70)
315 3714.
Kétszobás, gázkonvektoros ház az iskolaközben
eladó vagy kiadó. Miklóson fõút mellett sátorte-
tõs téglaház eladó. Bevezetett ingatlanközvetí-
tõ-iroda kiadó. 06 (30) 9364 371.
Családi ház eladó Töbörzsökön. 06 (20) 5492
021, 06 (25) 461 083.
Sárszentmiklóson, Köztársaság út 163., Sárbo-
gárd, Nyíl u. 10. alatt családi házak eladók. 06
(30) 352 2810, 06 (30) 237 1944. (051216)

LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és
környékén. A legtöbb sárbogárdi eladó ingatlant
megtalálja irodánkban. Vevõinknek szolgáltatá-
saink ingyenesek; díjmentes hitelügyintézés: la-
káscélú, szabad-felhasználású, személyi hitelek.
Spórolja meg az ügyintézéssel, sorban állással
járó kellemetlenségeket, elintézzük Ön helyett!
06 (30) 491 5363. (051743)

Felújított lakás eladó. 06 (70) 240 9535. (051742)

Sárszentmiklóson két és félszobás családi ház
sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06 (25) 460 532-es
telefonon. (051737)

C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ munka-
társat keresünk raktáros munkakörbe. Krencz
Nagyker, Sárbogárd, Ady E. út 48. (051736)

Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde au-
gusztus 14-étõl pálinkafõzést vállal. Érdeklõdni:
06 (30) 9275 627. (051735)

Idõs hölgy ápolására bentlakással, megbízható,
leinformálható hölgyek jelentkezését várom. 06
(30) 4338 449.

Renault Megane Classic 1,6-os, 1998-as, benzi-
nes, friss mûszakival, zöldkártyával, extrákkal el-
adó. Ár: 880.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (20) 594
6204. (051250)

Albérlet kiadó. 06 (30) 9392 157. (051248)

Sárbogárd központjában kétszintes családi ház
eladó. 06 (30) 970 7349. (051246)

Bontott téglát vásárolnék. 06 (70) 774 2717.

Szõlõdaráló, prés (25 literes), 200 literes kád
(mûanyag) eladó. 06 (30) 604 2754. (051234)

OMV töltõállomás nõi és férfi munkaerõt keres az
M6-os autópályán Dunaújvárosnál. 06 (30) 3850
414, 06 (30) 505 6561. (051749)

Földet bérelnék Sárbogárdon és környékén. 06
(20) 5373 712. (051831)

Virágboltba szakképzett virágkötõt felveszünk.
06 (20) 9376 156. (051830)

Sárbogárdon háromszobás családi ház ipari
árammal, medencével eladó. 06 (30) 845 2423.
(051829)

Sárszentágotán családi ház eladó. 70 m2, ve-
gyes falazatú, kétszoba, közlekedõ, spájz, kony-
ha, fürdõ, vécé; fûtés: gázkonvektor és cserép-
kályha; vízellátás: vezetékes és fúrt kút; kert és
melléképületek. Érdeklõdni: Dani Erika: 06 (30)
362 3016, illetve Gõdér János: 06 (20) 484 3059.

Sárszentmiklós, Jókai u. 30. szám alatti három-
szobás, összkomfortos családi ház eladó. Érdek-
lõdni a helyszínen. (051328)

Sárbogárdon panellakás sürgõsen eladó. Irány-
ár: 5,7 millió Ft. Telefon: 06 (30) 2694 276. (051817)

Irodai munkára munkatársakat keresünk. 06 (70)
453 7289.

Vezetõ bankok hitelei egy helyen. Profi
hitelügyintézõnõ megoldja minden hitelproblé-
máját. 06 (20) 447 2994.

Autóhitel ügyintézés. 06 (70) 453 7448.

Mûanyag nyílászárók olcsón és rövid határidõ-
vel, 40 %-os kedvezménnyel, akár áruhitellel is.
06 (70) 453 7448.

Sárbogárdon lakások, házak vétele, eladása tel-
jes körû hitelügyintézéssel a City Korzó Ingatlan-
irodánál. 06 (20) 447 2994.

Sárbogárd központjában összközmûves építési
telek, jogerõs építési engedéllyel, tervekkel,
2.100.000 Ft-ért, ugyanitt hétvégi háznak megfe-
lelõ, 20 m2-es ház, kis telekkel 800.000 Ft-ért el-
adó. 06 (30) 398 2075. (051841)

Sárbogárd központjában új és régi építésû csalá-
di házak eladók, teljes körû hitelügyintézéssel,
költségátvállalással. 06 (30) 662 7756. (051841)

Budmil márkával bõvítettük árukészletünket.
Adidas iskolatáskák 15 %-os kedvezménnyel
kaphatók az Atlanta sportboltban. (051837)

Malacok eladók. 06 (30) 271 5710.

Köztársaság úton, a Lidltõl 100 méterre, 100
m2-es, összkomfortos családi ház eladó. 06 (30)
573 5528. (051836)

Sárbogárdon lakás és telek eladó. 06 (30) 225
2067. (051835)

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

BEÉPÍTHETÕ TELEK eladó SÁRBOGÁRD
KÖZPONTJÁBAN. 06 (20) 9729 845

Foglalkozás-egészségügyi szolgálat
SZAKKÉPZETT ÁPOLÓNÕT keres

heti 1x2 órában. Rugalmas idõbeosztás.
Érdeklõdni: 7017 Mezõszilas, Fõ u. 113.

06 (30) 555 0687

Üzlet bezárása miatt ÜZLETI POLCOK,
PULT ELADÓ. Levendula-kert.

06 (30) 279 6487

ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
06 (30) 9161 704

ARABELLA CIPÕBOLTBAN
30 %-os AKCIÓ!

KÖZPONTBAN CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
06 (30) 3302 615

AKÁC és EGYÉB kemény TÜZIFA ELADÓ.
06 (30) 9470 899

1 fõ NEHÉZGÉP-KEZELÕT lánctalpas
forgókotróra, valamint 10 fõ

SEGÉDMUNKÁST felveszünk.
(Elõnyben 5+5 fõs brigádok.)

FIZETÉS MEGEGYEZÉS szerint.
Jelentkezni személyesen SÁRBOGÁRDON

A BETONÜZEMBEN vagy telefonon:
06 (30) 9392 026

KÜLFÖLDRE AZONNALI BELÉPÉSSEL
homlokzati hõszigeteléshez FESTÕKET

felveszünk. 06 (30) 305 3031

ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ
ALAPON, a Dózsa utca 189. szám alatt

eladó. Érdeklõdni a helyszínen.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
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NYÁRI KAMATSZÜRET
a Sárbogárd és Vidéke

Takarékszövetkezetnél!
SZEMÉLYI HITELEK: szabad felhasználású
THM: 16,34-20,67 %

LAKÁSCÉLÚ HITELEK: (felújítás, házvásárlás, házépítés).
Akár 20 évre! THM:12,94–13,55 %

A fenti adatok tájékoztató jellegûek, a Takarékszövetkezet részérõl nem minõsülnek ajánlattételnek!

Hitelbírálati díj, szerzõdéskötési díj,
folyósítási jutalék nincs!

Kirendeltségeink készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi
településeken: Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz,
Lajoskomárom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég, Sárosd, Nagylók, Sza-
badegyháza, Sárszentmiklós.
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Kérdezték

Ki fizeti a kárt?
A 63-as úton Sárszentmiklós-
tól Székesfehérvár felé a
jobboldali útsáv végig jobban
nyomvályús, mint a másik ol-
dal. Miklóson a Magyar utcá-
tól Szekszárd felé pedig a má-
sik oldal ilyen. Akinek van
szeme, láthatja, hogy ennek
mi az oka. Folyamatosan vi-
szik a követ a kõbányából út-
építésekre. Nyilván ebbõl a
rabló kitermelésbõl valaki
nagy hasznot tesz zsebre.
Szerintünk, ha már egyszer a
közlekedésfelügyelet enge-
délyezte ezeknek a nehéz jár-
mûveknek a forgalomba állítását, ennek a
haszonnak egy részét arra kellene fordíta-
ni, hogy ha megépül az M6-os sztráda, meg
a Fehérvár körüli utak, meg kellene csinál-
ni a 63-ast is, mert amikor autóval sávot
vált az ember, igencsak balesetveszélyesek
ezek a nyomvályúk és a padka melletti asz-
faltfelgyûrõdések. Persze a kõszállító sofõ-
rök azt mondják, hogy a súly után fizetnek
igen nagy súlyadót az államnak. Akkor pe-
dig természetes lenne, hogy ebbõl a pénz-
bõl a 63-ast újítsák föl.

Hol van a sárbogárdi önkormányzat, ami-
kor emiatt szót kellene emelni? Miért nem
verik a képviselõk a tamtamot az illetékes
helyen? A polgármesternek is az lenne a
dolga, hogy tegyen valamit a megyénél,
kormánynál. Ha már el kell viselnünk ezt a
hatalmas forgalmat, amibe beleremegnek
az út melletti házak, legalább kapjon ez a
szegény Bogárd valami jóvátételt!

Ha ez így megy tovább, elõbb vagy utóbb
oda jutunk, hogy Sárbogárdon is lassító de-
monstrációt kell szervezni a 63-ason, hogy
megépüljön végre az elkerülõ, amit a poli-
tikusok mindig csak a választások elõtt tûz-
nek keménykedve a zászlajukra.
Azon is elgondolkodhatnának tisztelt kép-
viselõink, hogy vajon megéri-e nekünk az a
pár millió, amit a kõbányánk kirablásáért
fizet a vállalkozó, miközben tönkremen-
nek az útjaink.
Persze az se mellékes, amit Sárbogárdon
mindenki tud, hogy az itt bányászott kõ
nem útalapba való, mert szétfagy. Milyen
lesz az M6-os sztráda, ha ebbõl a kõbõl ké-
szül az alapja? Ezt ugyan ki ellenõrzi?
Vagy betapasztják valamivel az ellenõrök
szemét, hogy ne lássák azt, amit a vak is
lát?
A korrupció teszi tönkre ezt az országot!

Sárbogárdi polgárok, akiknek már nagyon
elegük van ebbõl az egészbõl

Nyílt
tér

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SZABÓ LÁSZLÓ

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

özv. SZABÓ GYULÁNÉ
temetésén részt vettek,

sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet a Szentlélek
temetkezés dolgozóinak

lelkiismeretes munkájukért.

Gyászoló család

„Elmúlt, mint száz másik pillanat,
mégis múlhatatlan,
mert szívek õrzik, s nem szavak.”

(Hemingway)

Kiss Lajos és
Gráczer Mária

sárszentmiklósi lakosok
35 esztendõvel ezelõtt,

1973. augusztus 25-én kötöttek házasságot.
Évfordulójuk alkalmából köszöntik õket és

további sok boldogságot kívánnak
még legalább 35 évre:

Attila, Csaba és hitvese Szilvi,
Lajos, Gráczer mama és

Kiss mama

Meghalt
Garamvölgyi Lajos

Kedden reggel szomorú helyi vonatko-
zású hírt hallottunk a Kossuth rádió-
ban: hosszan tartó, súlyos betegség
után, 56 éves korában elhunyt Garam-
völgyi Lajos, a Debrecen labdarúgócsa-
patának korábbi vezetõ edzõje.
Garamvölgyi Lajos Alapon született,
1976-ban tagja volt az NB I-ben ezüstér-
mes Videoton csapatának. 1979-ben
került Debrecenbe, és elõbb a DVSC-
ben, majd a Debreceni Kinizsiben ját-
szott. Ez utóbbi csapatban a védelem
biztos pontjának számított. Játékával,
sportszerû magatartásával hamar el-
nyerte a szurkolók szimpátiáját, de neve
mégis edzõként vált igazán ismertté.
Több éves sikeres játékos tapasztalatait
a csapatépítésben kamatoztatta. A
Debrecennél 1988 óta látott el — ki-
sebb megszakításokkal — feladatokat.
A Loki trénereként 1995-ben a klub ak-
kori történetének legnagyobb sikerét
érte el: bronzérmet nyert az általa felké-
szített csapat a bajnokságban, 1999-ben
pedig elhódította a Magyar Kupát is.
Dolgozott a Zalaegerszeg és a Békés-
csaba élvonalbeli labdarúgócsapatánál
is.
Nyugodjon békében!

Internetes hírek nyomán lejegyezte:
Hargitai Lajos

Helyesbítés
Elõzõ lapszámunkban Kiss Pál temeté-
se kapcsán Mészáros János plébános úr
nevét elírtam. A tévedésért elnézést
kérek!

Hargitai Lajos


