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Kétmilliárd
a déli térségnek
Fejér megye hátrányos helyzetû déli térsége különösen nehéz
helyzetbe került az utóbbi években. Az önkormányzatoknak
évek óta nincs pénzük az intézmények fenntartására. Most viszont a hírek szerint uniós pénzekbõl jelentõs fejlesztések
várhatók. Mennyi jut ezekbõl a pénzekbõl a megye déli térségébe?
Errõl kérdeztem Szabados Tamást, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (KDRFT) társelnökét.
Szabados Tamás: — A kormány egy igen jelentõs, az országban
450 oktatási intézményre kiterjedõ fejlesztést határozott el. Nagy
öröm számomra, hogy ebbõl a fejlesztési programból a megye déli
térsége jelentõs támogatáshoz jutott. A KDRFT javaslatára a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola a VÁTI
szakmai javaslata alapján 244 millió Ft-ot kapott iskolafejlesztésre, Mezõszilas mintegy 500 milliót, Mezõszentgyörgy mintegy 500
milliót, Mezõfalva 250 milliót. Elmondhatom, hogy a déli térség
2010-ig mintegy 2 milliárd forint iskolafejlesztési támogatáshoz
jut az EU-s ROP-alapból. A Közép-dunántúli régióban, amely
három megyét ölel föl, Fejér megye déli térsége kapta a támogatások zömét. Ebbõl a fenti települések iskoláit korszerûsítik. A településeknek 6 hónap áll rendelkezésre, hogy felkészüljenek, beszerezzék a pályázati dokumentációkat. Állítom, hogy az elmúlt
20 év alatt ebben a térségben nem valósult meg ekkora fejlesztés.
Hargitai Lajos: — A kis iskolák fejlesztését is támogatják ebbõl a
programból?
Szabados: — Erre példa Mezõszentgyörgy, ahol egy 200 fõs iskola
fejlesztése történik.
Hargitai: — Szerdán délután dönt a déli térség öt hátrányos helyzetû
településének képviselõ-testülete közös testületi ülésen arról, hogy
társulásban mûködtessék a jövõben az oktatási intézményeiket,
óvodáikat. Nekik lesz-e lehetõségük a jövõben, hogy fejleszteni tudjanak?
Szabados: — Mindenképpen. A kormány az iskolatársulásokat
támogatja, hiszen együttmûködéssel jobban ki tudják használni a
települések a lehetõségeiket. A települések önállósága ezzel nem
sérül, de a pályázatokon igazán társulásban van esélyük sikert elérni. Nem az a cél, hogy megszûnjenek iskolák, hanem az, hogy a
társulásban rejlõ lehetõségeket kihasználják. Azt mondom, ha az
öt déli település társulásának lesz kidolgozott, jó koncepciója, a
pályázataik sikerre vannak ítélve. Jó pályázat kell, ez a lényeg!
Hargitai Lajos

Sáregres Csókja
A Szentlélek munkája
egy festõmûvészben
Egy évvel ezelõtt emlékezetes sáregresi eseményrõl adtunk hírt
lapunkban. Csók István „Az Úrvacsora” címû képének az eredeti
méretével megegyezõ másolatát hálaadó istentiszteleten adta át
az örökösök nevében Csók István fogadott unokája, Palotainé
Kali Gabi.

Most, augusztus 20-án az istentisztelet után a polgármesteri hivatalban rendezett kiállításon mutatták be a Csók István életérõl
készült könyvet.
Írásunk a 2. oldalon olvasható.

KÉK HÍREK — Mesébe illõ eset
Egy cecei lakos tett bejelentést, hogy augusztus 21-én, az éjszaka folyamán ismeretlen tettes az udvarából burgonyát és hagymát lopott el. A tolvaj kissé figyelmetlen volt, s nem vette észre,
hogy a zsák, melyben „nehezen” megszerzett hagymái lapultak, lyukas volt, s így a gazda hazáig követhette az „alig feltûnõ” nyomok alapján meglovasított terményeit. Így a rendõrségnek könnyû dolga volt, mert a bejelentés után gyorsan felelõsségre tudták vonni a tolvajt, udvarában az ellopott terményt
is lefoglalták, és a jogos tulajdonosnak visszaszolgáltatták.
Mint a mesében. Kár, hogy nem minden történet így ér véget!
A gyanúsítottat õrizetbe vették és elõállították a rendõrkapitányságon, ahol aztán rendre beismerte tettét.
(További hírek a 6. oldalon.)
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Sáregres Csókja
A Szentlélek munkája
egy festõmûvészben
Polgár Tibor lelkipásztor köszöntõje után igét hirdetett vendéglelkészként Bagi László lelkipásztor. Kali Gabi és Mocsár Eleonóra beszélt a könyv létrejöttének körülményeirõl. Meghatott
szavakkal próbálták érzékeltetni azokat a megrendítõ élményeket, amelyekben részük volt az anyaggyûjtés során.
A hálaadó istentisztelet után a polgármesteri hivatal elõterében
rendezett kiállítást tekinthették meg a vendégek, melyen a könyv-

Egy évvel ezelõtt emlékezetes sáregresi eseményrõl adtunk hírt
lapunkban. Csók István „Az Úrvacsora” címû képének az eredeti
méretével megegyezõ másolatát az újkenyér hálaadó istentiszteleten adta át az örökösök nevében Csók István fogadott unokája,
Palotainé Kali Gabi.

höz kapcsolódó dokumentumokat, Csók István életének a család
tulajdonában lévõ tárgyi emlékeit mutatták be. Ezt követõen
Rétimajor konferenciatermében adott Mocsár Eleonóra és Lévai
Ferenc ünnepi fogadást, melyen sor került az újkenyér megszegésére is.
Mint a könyv címébõl is sejthetõ, Csók István és a szülõföld kapcsolatának emlékeit gyûjti egybe ez a kötet. A címlapon Csók István világhírû, a sáregresi református templom elõterében is kiállított festménye, az „Úrvacsoraosztás” látható. Ez a kép a párizsi
világkiállításon aranyat kapott. Feltehetõen a nemzetközi zsûrit
is megérintette a képbõl sugárzó csodálatos erõ, amelyet Palotainé Kali Gabi úgy öntött szavakba, hogy a mûvészben a Szentlélek munkált, míg e képet festette.
A könyvet olyan dokumentumokkal, személyes emlékekkel, haza
írt levelekkel, képeslapokkal, családi fotókkal illusztrálták, amelyek eddig nem voltak ismertek a nagyközönség elõtt. A könyvet a
családtagok személyes visszaemlékezéseivel is gazdagították. Helyet kaptak a kötetben Csók Istvánhoz kapcsolódóan a sajtóban
megjelent írások is.
Hargitai Lajos

Akkor, azon az istentiszteleten, miközben Kali Gabi
arról mesélt, hogyan munkált a festõmûvész életében a
Szentlélek, egyszer csak beszállt az ajtón egy galamb.
Elõször a szószék tetejére ült, majd a karzaton kifeszített magyar nemzeti zászlón pihent meg. A történtek
hatására mindenki megrendült. Különösen mély nyomot hagyott az esemény Mocsár Eleonóra polgármester asszonyban, aki elhatározta, hogy ennek az eseménynek az emlékére Palotainé Kali Gabival közösen
egy szép kötetet jelentet meg Csók Istvánról.
A könyv egy évre ezután elkészült „Sáregres Csókja —
A Szentlélek munkája egy festõmûvészben” címmel.
Ennek átadására került sor augusztus 20-án délelõtt,
Szent István ünnepén, az istentisztelet keretében.
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Nyomozás a lovagrend ügyében
Egyre nagyobb port kavar az országos médiában a Szent Ouen és
Csillag Lovagrend. A Népszava és a HVG mellett több más médiumban is jelent meg hír azzal kapcsolatban, hogy már a Nemzeti
Nyomozó Iroda is foglalkozik a lovagrenddel, mely állítólag hamis diplomatarendszámokat illetve diplomata-útleveleket bocsátott ki. A zöld, CD betûjellel kezdõdõ táblák Magyarországon
ugyanis nem léteznek.
Akkor derült erre fény, amikor a rendõrök Ferencz Kornélt, Sárbogárd alpolgármesterét ellenõrizték, aki a fent említett diplomata-útlevél birtokában diplomáciai mentességére hivatkozott.
Kiderült, hogy a jármû Sárbogárd és Polgárdi közös önkormányzati cégének tulajdona, és rendelkezik magyar rendszámmal is.
Ezt követõen egy másik hasonló autót is találtak a nyomozók,
mely Bruno Hamard, a lovagrend magyarországi képviselõjének
tulajdona.
A rendõrség egyedi azonosító jel meghamisításának bûntette miatt indított nyomozást.
A magyar hatóságok adatgyûjtést folytattak a lovagrenddel kapcsolatban. Ennek során a francia nagykövetség úgy tájékoztatta a
magyar hatóságokat, hogy a lovagrend egyszerû társasági státussal rendelkezik Franciaországban, mely csupán kijelentésen
nyugszik, a társasági szabadság alapelveire való tekintettel. Azaz
a lovagrend alapítóinak elég volt kiállítani egy egyszerû nyilatkozatot a Párizsi Rendõr-fõkapitányságon ahhoz, hogy létrehozzák
a Saint-Ouen és Csillag Szuverén Lovagrendet.
A lovagrend semmilyen hivatalos engedélyt nem kapott a francia
hatóságok részérõl. A nagykövetség közlése szerint a lovagrend
tagjai nem iratkoztak fel a Magyar Köztársaság területén berendezkedett francia állampolgárokat nyilvántartó konzuli listára
sem.
A lovagrend több együttmûködési megállapodást is kötött Magyarországon. Így Sárbogárd önkormányzatával, illetve a helyi
középiskolával, valamint a székesfehérvári Kodolányi János Fõiskolával.
A lovagrend állandó képviseletet létesített a Közép-Afrikai Köztársaságban. Ez azonban csak virtuálisan létezik. Az interneten
szereplõ követségi névsor szerint 44 diplomata teljesít itt szolgálatot, közülük 40 magyar. A testületet egy francia márki vezeti, 14

Gondolkodjunk!
Múlt héten csütörtökön fél 7-kor csörgött a telefonom — mint késõbb kiderült, az egész városban égtek a vonalak —, hogy kapcsoljak az RTL-re. Merek én vitatkozni? Átkapcsoltam.
Alig néhány perc múlva polgármesterünk évekkel ezelõtt készült
fényképe jelent meg a képernyõn és vitte jó hírünket a világba.
Közben hebegett, habogott, de valahogy nem tudta érthetõen
megmagyarázni, hogy kerülhettek kapcsolatba a „hamisnak minõsülõ” diplomata-útlevéllel és -rendszámmal.
Amikor elõször olvastam a hírt az interneten, elõször nem tudtam, hogy a kultúrbizniszes, vagy a szemétszállításos alpolgármesterrõl van-e szó. Nagy volt a bizonytalanságom. Aztán a hírekben
már névvel hallottam, nem lehetett kétségem. Ettõl aztán rémálmom lett. Ül szegény városvezetõnk a pesti kaszinóban, és csak
veszít, veszít… Odamegy hozzá egy talpig talárba öltözött
ló-vag-ember és megkérdi:
— Gróf uram, le vagy égve? (Mert grófi rangban van ám a mi kis
lovagunk!) Kell pénz?

helyettese herceg, illetve gróf — köztük a sárbogárdi alpolgármester —, a többi báró, lovag, illetve úrdáma.
A Nemzeti Nyomozó Iroda csalás bûntette miatt folytatja a nyomozást a lovagrend ügyében.
Jelenleg úgy tûnik, ingatlanügyekben és pályázati pénzekben
utaztak a lovagok.
„A bûncselekmény kísértetiesen hasonlít a Batthyány Társaság esetére. Ott V. Péter a hírességek, filmrendezõk bizalmába férkõzött,
majd késõbb az õ oldalukon jutott be cégvezetõk és politikusok
irodájába. Végül mindenkit lehúzott” — fejtette ki az NNI egyik
munkatársa.

Hozzászólások az internetrõl
„Én is fontolgatom a középkori spanyol Feinhold lovagrend
újjáélesztését. Ha lenne autóm, akkor soron kívül mehetnék át a
határon a diplomáciai sávban. Sõt, a Ferihegyen a VIP-váróban
sétálnék, nem gyötörném magam a démosz között.”
„Lehet szigetet venni. Összedobunk pénzt, alakítunk egy államot, és
kitalálunk valami egészen különleges politikát. Lesz parlamentünk,
de nem fogjuk egymás haját tépni. Csekélységem lesz az államfõ, ennek terhét magamra vállalom. Én beszállok 7,5 millióval, ennyit ér a
panellakásom. Na? Benne vagytok? Poliandia lehetne az ország neve, vagy Polilandia.”
„De mi ebben a biznisz a bírságok elkerülésén túl? Vagy olyan ez,
mint amikor a gyerekek királyost játszanak?”
„Negyven közép-afrikai lovag van Magyarországon, de magyar diplomata egy szál sincs Kelet-Afrikában.”
„Sérülnek a jogok, sérül az igazság, aggályos adatvédelmi szempontból. A ’demokrácia’ nevében irány a szlovák és közép-afrikai rendszám. Aki nem szerez ilyet, az pedig vessen magára és fizessen regisztrációs adót meg áfát, meg egyéb mindenféle csúnya adókat.”
Forrás: internet (HVG, Népszava), www.forum.index.hu, www.stop.hu

— Pénz? Kell hát, mert még mindig nem elég!
— Na, akkor kössünk együttmûködési megállapodást, hogy neve
legyen a gyereknek!
— Kössünk! Ne piszkáljuk, hogy mi lesz a mögöttes cél, minek a
bonyodalom!
Felébredtem, amikor azt mondták a hírekben, hogy a Nemzeti
Nyomozó Iroda vizsgálódik az ügyben, mert nemzetközi bûnszövetkezetet sejtenek a háttérben. Na fene! Már megint sikerült
olyan igazi, sárbogárdi, utánozhatatlan, törvényi kereteket szaggató tettet végrehajtani. A „tízeknek” nem kell elmagyarázni, mi
az a megállapodás, amit elfogadtak. Nekik elég, ha felteszik a kezüket és elteszik a pénzünket. Remélem, ha vizsgálódnak, meg is
állapítanak valamit. Kitekinthetnének például a miklósi kõbányába, vagy a kislóki úton máig is csak gazt termõ baráti ipari parkra,
vagy esetleg a városközpont szétbarmolásának
pályázati ügyére. Mert eddig Sárbogárdon
ellenõrzés volt, de ha probléma adódott, azt
átlépték az illetékesek: „Ne piszkáljuk! Jobb a
békesség!”
Na de a vizsgálódás talán mást jelent, mint az ellenõrzés…
Csibegép (alias Csizmadiáné Boros Edit Gréta)
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A SÁRSZENTMIKLÓSI ISKOLA HÍREI
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Köveskál környékén
A Sárszentmiklósi Általános Iskola 32 diákja idén nyáron a Balatonfelvidék nevezetességeivel ismerkedett. A tábor július
elsejétõl kilencedikéig tartott.
Sárbogárdról vonattal mentünk Székesfehérvárig, ahol átszálltunk, majd onnan
egészen Köveskálig utaztunk. A vasútállomástól a nagy zsákokat már nem kellett tovább cipelnünk, mivel Zoli bácsi autóval
elszállította a szálláshelyig. Csak nekünk
kellett az utat gyalog megtenni. Mire megérkeztünk a turistaházba, mindenki elfáradt. Tetszett a szép hely, a tágas udvar és a
szobák. Idén nagyon sok új táborozó volt,
még a felnõttek között is akadt egy (Péter
bácsi), aki újoncnak számított. Este a tábortûz mellett a hagyományos avatásra került sor, majd megbeszéltük a tábor napirendjét, az elõttünk álló napok programjait.
Másnap korán keltünk, mivel fürdeni
mentünk a révfülöpi strandra. Természetesen gyalog mentünk. Az út odafele hoszszúnak tûnt, de a táj szépsége mindenkit
elbûvölt. A déli órákban végre csobbanhattunk egyet a Balcsiban. Kellemes volt a
forróságban ez a program. Visszafelé jó
volt inkább buszozni az egész napos strandolás után. A meleg vacsora és tisztálkodás
után még sokáig beszélgettünk a szálláshelyen régi és új szobatársainkkal.
Csütörtökön vonattal értük el Badacsonyt.
A hegyre felnézve erõt gyûjtöttünk és nekivágtunk a gyalogtúrának. Megküzdöttünk az emelkedõkkel, a nagy meleggel, a
sziklából és kõbõl épült lépcsõkkel. Az itt
található Rózsa-kõ nagyon érdekes, és Péter bácsitól azt is megtudtuk, mi a szerepe.
A hagyomány szerint, ha egy fiú és egy leány a Balatonnak háttal fordítva leül rá,
még abban az esztendõben jegyesek lesznek. Tovább haladtunk a Páholy kilátóhoz,
majd a Hertelendy Károlyról elnevezett
emlékmûhöz, ahonnan a csodálatos kilátás kicsit feledtette a hosszú lépcsõsor fáradalmait. A visszaúton ismét megtöltöttük üvegeinket finom forrásvízzel, ami
enyhítette szomjúságunkat. Vacsora elõtt
a közeli focipályán játszottunk, pihentünk,
és természetesen fociztunk.
Pénteken megnéztük a falu nevezetességeit, a helytörténeti múzeumot, a mosókutat, amiben még 30 évvel ezelõtt is kézzel
mostak. Este a legnagyobbak által szervezett vetélkedõre került sor. A csapatok
egy-egy felnõttbõl és 5-6 gyerekbõl tevõdtek össze. A feladatok megoldása közben
mindenki jól szórakozott. Végre 15 év után
eljött az a pillanat is, amikor Zoli bácsi
csapata mindenkit maga mögé utasított.
Szombaton távolabb utaztunk busszal Tapolcára. A messzi városban próbára tehettük a bátorságunkat, ugyanis csónakázni
mentünk a Tavas barlangba. A város közepén található ez az egyedülálló látványosság. Mintegy 300 méteres szakaszt csónakkal lehet körbejárni. Felnõttek vezetésével
ültünk be legtöbben, mivel egy evezõvel

haladva a néhol alacsony és keskeny részeken nem könnyû biztonságosan haladni. A
tó vize tiszta, a mélysége változó, valahol
még két méter is lehet. Ezután a belvárosba mentünk körülnézni. Itt található Tapolca másik nevezetessége, a Malom-tó,
amelyben még színes, óriás aranyhalak is
voltak. Megpihentünk, jóllaktunk az általunk készített útravalóval. Ezt követõen a
közeli Iskolamúzeumot néztük meg, ami
visszavitt egy múltbeli iskolába. Beülhettünk egy régi osztály régi padjaiba. Péter
bácsi rendhagyó földrajzórát is tartott a
régi, 1930-as évekbõl való térkép elõtt.
Fülöp Anita ezen a térképen is jól tájékozódott Kis Feri segítségével.
A vasárnapot újra a révfülöpi strandon töltöttük. Ennek nagyon örültünk, mert
egész nap a vízpart örömei vártak. A zsebpénzünk egy részét is elkölthettük. Estig
maradtunk, majd újra busszal tértünk viszsza a táborhelyre.
Hétfõn elvonatoztunk a Nemesgulács—
Kisapáti vasúti megállóhelyig. Innen már
láttuk is a következõ célunkat, a Szent
György-hegyet, s országszerte híres képzõdményeit, a bazaltorgonákat. Elõször el
kellett érnünk a hegyet, majd felmászni rá.
Ez a túra nehéznek és hosszúnak ígérkezett, így ügyesen be kellett osztani az innivalónkat, ami igazi kihívás volt sok társunknak. Az erdészháznál megpihentünk,
mivel ezután következett a legmeredekebb szakasz. Az út során egészen közelrõl
láttuk és meg is foghattuk a bazaltorgonákat. Felérve a csúcsra csodálatos kilátás tárult elénk. Nagyon magasan álltunk. A
hegyrõl látni lehetett az egész Káli-meden-

cét. Érdemes volt kitartóan
küzdeni, mert ilyet nagyon ritkán láthat bárki. Többen
mondtuk, hogy jó lenne ezt
megmutatni az otthoniaknak is
egyszer. Sok fénykép is készült,
így részben õk is részesülhettek
a táj szépségében. A lefelé
vezetõ úton segítettünk a
kisebbeknek, mivel a „lejtmenet” nehezebb volt még a hegy
megmászásánál is.
A következõ napi túra célja
Szentbékkála volt. A falu fölött
emelkedõ Kõ-hegyen ház nagyságú kövek is találhatók. Szép
volt az út végig, amit ugyan hosszúnak találtunk, de kitartottunk. A hegynek fel kicsit meredek volt az út a kilátóig, de lefele
szélsebesen mentünk. Megnéztük a kõtengert is. Itt volt egy ingó kõ, amire ha ráálltunk, megbillent alattunk, mint egy mérleg
serpenyõje. Nagy csodálkozással néztük.
Ide szinte mindenki felmászott, és kipróbálta.
Este a már hagyományos Ki mit tud?-ra
került sor. Nagyon jó mûsorokat, elõadásokat láttunk egymástól. Voltak, akik a tábor egy-egy emlékezetes pillanatát elevenítették fel, mások vicceket adtak elõ. A
táborvezetõség az „Öreg halász és a tenger” címû mesét helyezte át a Balaton
partjára. A Ki mit tud? után mindenki átvehette az oklevelét, amely bizonyítja,
hogy 2008 nyarán az oklevél tulajdonosa
bebarangolta Köveskált és környékét.
Az utolsó napon Révfülöpig busszal utaztunk. Lehetett még nézelõdni, ajándékot
vásárolni. Egy étteremben finom ebédet
kaptunk, majd vonatra szálltunk. Késõ este értünk a sárbogárdi vasútállomásra,
ahol a szüleink már türelmetlenül vártak
bennünket.
Pacai Marietta ÁMK
Sárszentmiklósi Általános Iskola

Köszönetet szeretnénk mondani azon támogatóinknak, akik anyagi segítséget
nyújtottak táborunk megrendezéséhez:
Sárbogárd Város Önkormányzata, Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány, Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért Alapítvány.
A táborvezetõség
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Szent István ünnepe Sárbogárdon
A Hõsök terei városi ünnepséggel vette kezdetét az augusztus
20-ai programsorozat Sárbogárdon. A mûsor keretében beszédet
mondott Juhász János polgármester, fellépett Bíró Kriszti, és sor
került három városi kitüntetés átadására.

Bodó Zoltán vehette át „Az év utánpótlás-nevelõje” kitüntetést.
A sportember a Sárszentmiklósi SE ifjú játékosait képzi sikeresen
mintegy 20 éve.
Dr. Pátzay Istvánnak ítélte oda
a testület a „Pro urbe” kitüntetést. A nyugdíjasként is aktív állatorvos nemcsak szakmai munkájában állt helyt, hanem a közösségi, közéleti teendõkbõl is
kivette a részét. Az egyik ciklusban önkormányzati képviselõnek is megválasztották. Szabadidejében a galambászat hódolója.
Dr. Bakács Tamást Sárbogárd
díszpolgárává választották a városatyák. A szülész—nõgyógyász szakértelmének, emberszeretetének köszönhetõen soksok egészséges sárbogárdi gyermek látott napvilágot az egykori
szülõotthonban, számos generáció világra jöttét kísérte végig.
A nagy tiszteletnek, megbecsülésnek örvendõ orvos jó kedélye
és páratlan memóriája, úgy tû-

nik, mit sem változott. Legalábbis ezt tapasztalhattuk, amikor a
szûnni nem akaró gratulációkat fogadta az ünnepséget követõen.
Az újkenyér megszentelése körül támadt némi zavar, mivel Mészáros János plébános még misén volt, és a másik két egyházfõ
sem volt jelen. Így Varga László hitoktató helyettesítette a plébánost megérkezéséig. A kenyér fölszentelése és megszegése után
rövid koszorúzással, illetve a Szózattal ért véget a rendezvény.
Ekkor a megjelentek átvonultak a régi városházára, ahol dr. Fülöp Gyula régész, A Fejér Megyei Múzeumok igazgatója nyitotta
meg az oly régóta várt sárbogárdi „múzeumot”, pontosabban kiállítóhelyet. Három termet biztosított e célra a testület. Az egyik-

ben idõszaki kiállítások tekinthetõk meg — jelenleg Gelencsér
Ferenc fotómûvész római istenszobrokról készült alkotásai —, a
másikban Ángyán József és Huszár József órásmester csodálatos
gyûjteménye, valamint Francsics József néhány festménye a
Szent István Király Múzeum gyûjteményébõl, a harmadikban pedig Sárbogárd õsi múltjának emlékei. Ez utóbbiból többet
még csak képeken láthatunk egyelõre, de a tervek szerint
nemsokára az eredeti leletek kerülnek a helyükre.
Szívesen fogadják a helyi gyûjtõk emlékeit is!
A múzeum minden hétköznap 10—17 óráig várja az érdeklõdõket.
Délután az Ifjúsági parkban kapcsolódhatott ki a város lakossága. Szabó László örökzöld slágerekkel csalogatta a
színpadhoz a közönséget, akik Bódi Csabi mûsorára szépen megszaporodtak. Az ifjú énekest a sárbogárdi Ten
Dance táncklub felnõtt és ifjabb csoportjainak, valamint
két versenyzõpáros: Radnai Zoltán és Adamek Anikó, illetve Klupács András és Horváth Dorina fergeteges elõadása követte. A táncos csapat a standard és latin-amerikai táncokból adott ízelítõt.
Sas József és barátai ugyancsak sok embert vonzottak a
parkba humorukkal. Nemkülönben a Sárbogárdi Fúvósok, majd Románcos Krisztofer, aki késõ estig, a tûzijátékig szórakoztatta a táncos lábú nézõsereget.
Hargitai Kiss Virág
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Vasaztak a laktanyánál

KÉK HÍREK
Vagyon elleni bûncselekmények

Augusztus 26-án 15.10-kor Sárbogárd területén, a régi honvédségi objektumban színesfémtolvajokat értek tetten. A három siófoki lakos vastartályt és vaslétrákat kísérelt meg eltulajdonítani,
amikor tetten érték õket. Elõállításukat követõen gyanúsítottként hallgatták ki a két férfit és a nõt.

Balesetek, ittas vezetés

„Baráti” beszélgetés
Egy cecei lakos bejelentést tett augusztus 18-án, hogy Kálozon
megtámadták. Ismerõseihez indult beszélgetni egy kölcsönkapott
személygépkocsival. Szóváltásba keveredtek, és elõkerültek különbözõ ütlegek is. Szerencsére neki és a gépjármûnek sem lett
komolyabb baja. A rendõrség a garázdák ellen eljárást indított.

Milyen mobil ez a mobil?
A sárszentágotai focipálya melletti teniszpályáról augusztus
19-én tulajdonították el egy kislány mobiltelefonját, amelyet a pálya mellett, a fûben hagyott, míg õ a pályán játszott. Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy ne hagyjuk õrizetlenül értéktárgyainkat!

Kerékpártolvajok
Két sárbogárdi lakos tett bejelentést a kapitányságon, hogy kerékpárjukat eltulajdonították. Egyiket a Plus, másikat a Lidl elõl
vitték el. A két eset érdekessége, hogy a kerékpárok lezárt állapotban voltak. Az ismeretlen tettesek után a rendõrkapitányság
nyomoz.
Arra kérnénk az újság olvasóit, hogy ha bárkivel hasonló történne, a kapitányságra hozza be a kerékpár összes iratát, különös tekintettel a sorszámra, egyedi azonosító illetve ismertetõjelre! Ha
bárkinek esetleg olcsón kerékpárt ajánlanak eladásra, errõl
értesítsék a rendõrkapitányságot.

Hûlt helyük
Kisgépeket tulajdonítottak el augusztus 24-én Alsószentivánról.
Egy helyi lakos tett bejelentést, hogy a garázsából tûntek el a gépek. Az épület nem volt zárva, így könnyen megvan a baj. Sõt, a
tolvajok a sikeren felbuzdulva vérszemet kaptak, és a szomszédot
is meglátogatták, ahol szintén szerencsével jártak, és onnan is kisgépeket és benzint vittek el. Minden esetben biztonsági felszereléssel lássák el azt a helyiséget, amiben ilyen nagy értékû
eszközöket tárolnak!

Az erõ velem van!
Személy elleni bûncselekmény is történt a héten.
Azok az igar-vámszõlõhegyi lakosok, akik összeverekedtek a minap egy véletlen találkozás során, mindketten úgy gondolták,
hogy az erõ velük van. Az esetet látó szemtanúk betelefonáltak a
rendõrségre. A két személyt gyanúsítottként kihallgatták, majd
lehûtve indulatukat, a jegyzõkönyv aláírása után távozhattak.
Ellenük eljárás indult.
Egy sárkeresztúri lakos tett bejelentést, hogy egy helybéli vendéglõ elõtt két általa ismert férfi baseballütõvel megrongálta gépkocsiját. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapították, hogy
a forgalmi okból megálló Ladát korábbi sérelmük megtorlásaként rongálták meg. A jármûben kb. 15.000 Ft kár keletkezett. A
két férfit gyanúsítottként kihallgatásukat követõen õrizetbe
vették a sárbogárdi nyomozók.

Csalót fogtak
Csalás miatt volt érvényben körözés az ellen a sárbogárdi férfi ellen, akit igazoltattak a járõrök egy helyi presszóban. A körözést
kibocsátó XV. ker. rk-gal egyeztetve a férfit kihallgatták a rendõrkapitányság épületében.

Részegen ki visz majd haza?
Van, aki olyan bátor, hogy ittas állapotban is motorra mer ülni.
Alapon augusztus 17-én egy ittas motorkerékpárost fogtak el, aki
ráadásul jármûvezetés eltiltása alatt áll. Ellene szabálysértési
eljárás indult.
Mezõszilason egy ittas kerékpárost állítottak elõ, ellene is eljárás
indult.

Iszik és vezet?
Közlekedési baleset történt Sárosdon. Egy Hantos irányába közlekedõ személygépkocsi haladása során nekihajtott az úttest szélén álló személygépkocsinak. Az autó vezetõje súlyosan ittas állapotban volt. Szerencsére személyi sérülés nem történt.

Elõzésbõl baleset
Augusztus 25-én 12.45-kor a 63-as számú fõúton, Felsõkörtvélyes
belterületén történt baleset. Egy Audi sofõrje lassított, és irányjelzõvel jelezte jobbra kanyarodási szándékát egy bekötõútra. A
kanyarodást már megkezdte, amikor egy mögötte haladó Fiat
Punto nekiütközött. A Punto utasa könnyen sérült.

A kósza eb
Szabadegyházán augusztus 18-án egy személygépkocsi villanyoszlopnak ütközött. A vezetõ elmondása szerint egy közepes testû
kutya futott ki elé, erre õ elrántotta a kormányt és az oszlopnak
ütközött.
Személyi sérülés nem történt.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Elismerték munkájukat
Gratulálunk!
A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere
szakterületén végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréséül,
nemzeti ünnepünk alkalmából soron kívül rendõr ezredessé
léptette elõ Lasancz Zoltán rendõr alezredes urat a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi igazgatóját, rendõrfõkapitány-helyettesét, Sárbogárd volt rendõrkapitányát.
Az Országos Rendõr-fõkapitányság vezetõjének parancsa értelmében szakterületén végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréséül soron kívül, 2008. szeptember 1-jei hatállyal r. õrnaggyá léptették elõ Kertészné Varga Piroska r. százados
asszonyt, a Sárbogárdi Rendõrkapitányság igazgatásrendészeti osztályának megbízott osztályvezetõjét.
Az elismerés átadására 2008. augusztus 19-én az Országos
Rendõr-fõkapitányságon került sor.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Bogárd és Vidéke 2008. augusztus 28.

Tájékoztató
Alábbi tájékoztatónkkal a Bogárd és Vidéke 2008. augusztus 21-ei számában megjelent „Ki fizeti a kárt?” címû cikk kapcsán
szeretnénk fölhívni a figyelmet a megnövekedett balesetveszélyre.
Az, hogy az M6-os autópálya építéséhez
szükséges nyersanyagot Sárbogárdon és a
környék több településén átszállítva juttatják el a felhasználási helyre (most valahol Szekszárd környékén tart a sztráda
építése), nyomot hagyott útjaink burkolatán. A többletterhelés miatt a közelmúltban keletkezett nyomvályúk és aszfaltfelgyûrõdések valóban balesetveszélyesek, és
ez nem kerülte el hatóságunk figyelmét
sem. Megfogalmazódott bennünk a gondolat, hogy az ilyen hirtelen bekövetkezõ
állapotromlás oka nem csupán a tehergépjármûvek számának ugrásszerû emelkedése, hanem az általuk végzett esetleges túlsúllyal történõ fuvarozás is. Az illegális
többletsúly szállítása pedig az útjaink rongálásán túl magában hordozza annak a veszélyét is, hogy a becsületes fuvarozók versenyhátrányba kerülnek a jogszabályokat
be nem tartó társaikkal szemben, hiszen a
többletsúly szállítása hatással van a költséghatékonyságra is.
Közös érdekünk, hogy közútjaink állapotát megóvjuk, ennek megfelelõen a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon már a kõszállító jármûvek megjelenésekor – hónapokkal ezelõtt — kidolgozásra került egy tanulmány, melyben megvizsgáltuk a jogszabályok által biztosított jogainkat, illetve a
ránk rótt kötelezettségeket a témával kapcsolatban. Megállapítottuk, hogy nemcsak
a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak van
joga eljárni az engedély nélkül túlsúlyt
szállító fuvarozókkal szemben, hanem a
rendõrhatóságnak is.
Hogy e tárgyban az ellenõrzéseket nem
tudtuk még megkezdeni, annak az az oka,
hogy az eljárások megindításához és a bizonyításhoz nélkülözhetetlen hiteles mérések elvégzéséhez szükséges mobil tengelysúly-mérõ ára 7.000.000 Ft, mely nem
áll hatóságunk rendelkezésére, és sajnos a
közeljövõben sincs reális esély arra, hogy
hatóságunk ezeket a drága eszközöket be
tudja szerezni. A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság – melynek támogatását élvezzük e tárgykörben – eseti jelleggel felajánlott hatóságunknak mérlegelési lehetõséget a fõkapitányság rendelkezésére álló
tengelysúly-mérõ berendezéssel, de végleges és megnyugtató megoldást az jelentene a problémára, ha hatóságunk is rendelkezne a fent említett mérõeszközzel.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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Meghívó
A Kishantosi Mezõföld Népfõiskolai
Társaság „Jövõnk a tét” címmel rendezvényt szervez a fenntarthatóságról és
fejlõdésrõl

2008. szeptember 5-6-án
Kishantoson.
A rendhagyó összejövetelen a résztvevõk rövid elõadásokon és az azokat követõ beszélgetéseken ismerkedhetnek
meg és cserélhetik ki gondolataikat a világ és benne hazánk jelenlegi fejlõdési
pályájának okairól, várható következményeirõl és a zsákutcából kivezetõ útról: Milyen jövõ vár ránk és utódainkra
jelenlegi életmódunk mellett? Mit
kellene tennünk a mindennapokban,
hogy legyen hosszú távon is élhetõ jövõnk?
A beszélgetéseket a téma ismert szakértõi (többek között Ertsey Attila, Lányi
András, Vida Gábor) vezetik.
Érdeklõdni és jelentkezni szeptember
3-áig lehet az alábbi címeken: Ács
Sándorné 06 30 3850 379, Virág Zsuzsanna 06 25 506 020, drótposta: kishantos@enternet.hu.

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

RUHAADOMÁNYOSZTÁST SZERVEZ
2008. augusztus 29-én
(PÉNTEKEN)
9.00—11.00 óráig.
(Kérjük, hogy reklámszatyrokat
hozzanak magukkal!)

Felhívás
Az Egyesített Szociális Intézmény felhívással él a lakosság felé, mivel intézményünk szolgálati kerékpárját 2008. augusztus 19-én 14.00 és 14.30 óra között a Penny Market kerékpártárolójából eltulajdonították.
Kérjük, hogy aki látott valami gyanúsat az említett idõpontban és helyszínen, szíveskedjék a 06-25/508-188-as telefonszámon, vagy a sárbogárdi rendõrkapitányságon jelezni.
A kerékpár adatai: Pannónia Lady típusú, 28-as nõi kerékpár, bordó színû, elöl-hátul kosár található, alvázszám: BCR0602930. Gyártmánya: BTST050
Köszönettel: Szakács Benõné ESZI-igazgató
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon
Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83.
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek

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

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

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

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

IV. Dr. Jarabin János
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.

V. Dr. Oroszlány László
Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25) 460-165:
H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.

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

Ha a lakásban áramkimaradás van:
DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés:
06(80)205-020,
mûszaki
szolgáltatások:
06(80)488-048 (H-P: 7.00-15.20), értékesítésiés számlázási ügyek: 06(40)545-545 (H-P: 7.3015.30). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85.

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

VI. Dr. Horváth Endre

Ha „süket” a telefon...!

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

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

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

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

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

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán
kívül, eldugult a kerítésen kívül
a szennyvízcsatorna:
Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres településeken a
Sárrétvíz KHT 06(25)460-187 telefonja hívható éjjel-nappal.
Körzetünk minden más településén a Fejérvíz Rt.
üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15 óráig) a
06(25)460-187, 06(25)508-190, 06(25)508191-es telefonon, éjjel, ügyeleti idõben a
06(25)460-101, 06(30)9575-277, 06(30)9970520, 06(30)6702-117-es telefonokon.

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

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

Ha megbetegszik háziállata:

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

hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta
közöljük az ügyeleti listát.)

Orvosi ügyelet:

Tömegközlekedés

(Havonta közöljük)

menetrendi információk:

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

III. Dr. Abdalla Roshdi
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12, Sze: tanácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: 9-11. Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H: 8-11, Sze: 8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.
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Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a
06(25)460-053-as számon.

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

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

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

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

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

Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig. Szeptember 5-én a rendelés
szünetel.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-18-ig.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés és tüdõszûrés: hétfõn, kedden, pénteken
8-14-ig, csütörtökön 12-18-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig.
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

SÁRVÍZ KISTÉRSÉG KÖZPONTI ÜGYELET:
ABA, KÁLOZ, SÁRKERESZTÚR, SÁRSZENTÁGOTA
Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

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

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

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet,
2008. szeptember hó
A belföldi szállítást is végzik.

I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök,
Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap,
Alsószentiván, Cece, Vajta,
Sáregres
szept. 6-7.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30., 06-20-3557-213;
szept. 13-14.: dr. Pátzay István, Sárbogárd,
Köztársaság út 156., 06-30-5208-877;
szept. 20-21.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd,
Ady E. út 50., 06-20-4719-054;
szept. 27-28.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629.

II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos,
Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza
szept. 6-7.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u.
30., 06-30-9939-404;
szept. 13-14.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977;
szept. 20-21.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30., 06-30-9939-404;
szept. 27-28.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-9749-065.

A hatósági állatorvosi ügyelet
a 06-30-9563-168 számú
telefonon érhetõ el.
(I. sz. körzet, II. sz. körzet, továbbá Igar,
Mezõszilas, Dég, Lajoskomárom, Mezõkomárom, Szabadhídvég, Pélpuszta)
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Móré Attila, a kamara elnöke

Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a Sárbogárd, Bercsényi utca—Rózsa Ferenc utca—Németh sarok—690/33 hrsz-ú közterület—Ady Endre út által határolt terület szabályozási tervének módosítását határozta el.
A rendezés általános célja: a fejlesztési elképzelésekhez illesztett közterület-lehatárolások
során kialakuló övezetek meghatározása. A telkekhez fûzõdõ jogok és kötelezettségek, a beépítés feltételeinek, szabályainak rögzítése. A
közlekedés rendjének, a fejleszteni kívánt terület infrastruktúra-hálózatának kialakítása, térbeli, fizikai kereteinek meghatározása. A jelenlegi funkciók (elsõsorban közösségi, igazgatási—ellátási és irodai, valamint lakófunkció és
kereskedelmi szolgáltató) megtartása, azok tervezési területen belüli átszervezésével.
Az Étv. 9.§ (6) bekezdése alapján a településrendezési eszközöket a közigazgatási szervek
véleményével, az el nem fogadott véleményekkel és azok indokolásával, valamint a véleményeltérõ egyeztetõ tárgyalás jegyzõkönyvével
egyetemben 2008. augusztus 25-étõl egy hónapra közzé tesszük a polgármesteri hivatal
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) elõterében (a
porta elõtt).
A kifüggesztett dokumentáció megtekinthetõ a
hivatali órák alatt. A dokumentációval kapcsolatos írásos észrevételeiket a polgármesteri hivatal mûszaki osztályán adhatják le.
Juhász János polgármester

ÁLLATORVOSI RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.
DR. BÖGYÖS GÁBOR,
tel.: 06 (30) 6257-807,
DR. SZÉNÁSI KÁROLY,
tel.: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2008. szeptember 5-én (pénteken)
9 órakor
ülést tart, melynek helye
a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
1. Tájékoztató a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság megelõzõ és mentõ tûzvédelmi tevékenységérõl, gazdálkodásáról, mûködésének személyi és tárgyi feltételeirõl. Elõadó: Varga Zoltán tû. alezredes, parancsnok.
2. A képviselõ-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról.
Elõadók: bizottsági elnökök.
3. A képviselõ-testület és szervei szervezeti és
mûködési szabályzatáról szóló 10/2007. (III.
19.) Ktr. sz. rendelet módosítása. Elõadó: jegyzõ.
4. A képviselõ-testület 2008. évi munkatervének módosítása. Elõadó: polgármester.
5. Házi gyermekorvosi szolgáltatás feladatellátása. Elõadó: polgármester.
6. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása. Elõadó: jegyzõ.
7. Házi gyermekorvosi munkakör pályázati kiírása. Elõadó: polgármester.
8. Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évre. Elõadó: polgármester.
9. Önkormányzati lakások bérleti díjának módosítása. Elõadó: jegyzõ.
10. Közbeszerzési eljárás kiírása villamos energia beszerzésére. Elõadó: polgármester.
11. Pályázat benyújtása a KDOP 2008-4.2.1/B
támogatásra. Elõadó: polgármester.
12. Az állattartásról szóló 11/2004. (III. 25.) Ktr.
sz. rendelet módosítása. Elõadó: jegyzõ.
13. Kérelem a sárbogárdi 5808/7 hrsz-ú ingatlan
tilalmainak törlésére. Elõadó: polgármester.
14. Forgalmi rend változása. Elõadó: polgármester.
15. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról. Elõadó:
jegyzõ.
16. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról. Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
17. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
18. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés 2008. évi
adományozása. Elõadó: az üjb elnöke.
2. Sárbogárd Város Sportjáért kitüntetés 2008.
évi adományozása. Elõadó: az üjb elnöke.
3. Védõnõ közalkalmazotti jogviszonyának
megszüntetése. Elõadó: polgármester.
4. I. számú gyermekorvosi körzetbe asszisztens
kinevezése. Elõadó: polgármester.
5. A KDV Hulladékgazdálkodási ZRT. felügyelõbizottságába képviselõ delegálása. Elõadó:
polgármester.
6. Elsõ lakáshoz jutók támogatása. Elõadó:
eszb-elnök.
7. Fellebbezések. Elõadó: eszb-elnök.
8. Bejelentések.
Juhász János polgármester
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Enying–Cece 0-3 (0-3)
Enying, 200 nézõ, vezette: Teuschler János.
Enying: Doben, Takács, Petõ, Nagy, Csókás, Vámi, Körmendi, Paliska, Kotrusz
(Rácz), Molnár, Gergics.
Cece: Kimiti Z., Hegedûs Gy., Hegedûs J.,
Király, Vámbró, Tóth, Németh (Simon),
Kimiti L., Sándor (Tángli), Huszár, Juhász.
A vendégtámadások vezették be a találkozót, a 4. percben Huszár hatalmas bedobását Király kapu mellé lövi. 6. perc: Sándor
indítását Juhász kapja, gólhelyzetbe a kapusba rúgja a labdát. A sorozatos támadások a 8. percben góllá érnek. Tóth megy el
a jobb oldalon, beadását Juhász fejeli a hálóba, 0-1. 13. perc: hazai szöglet után Molnár lõ kapu fölé. 14. perc: Huszár labdájával Juhász kilép a védõk közül, és a kifutó

kapus mellett lõ a hálóba, 0-2. 20. perc:
Tóth végez el szabadrúgást az alapvonal
közelétõl, lövése a védõkrõl kipattan, és a
jókor jó helyen lévõ Sándor a hálóba lövi,
0-3. 26. perc: Huszár bedobását Király kapu fölé emeli. 34. perc: egy kis figyelmetlenség a vendégek részérõl, így Gergicshez
kerül a labda, aki az üres kapu mellé lõ. 39.
perc: Huszár hosszú indítását Tóth kapja,
aki kapu mellé lövi a labdát. 42. perc: hazai
lehetõség, Körmendi szabadrúgását Gergics kapu fölé fejeli.
A II. félidõben a hazaiak mindent feltéve
támadtak, de az erõtlen támadásokkal
szemben védelmük jól helytállt. Egy ellentámadás során Sándor lövése száll kapu
mellé. Az 58. percben Körmendi szabadrúgását védi Kimiti Z. 65. perc: újra Körmendi veszélyezteti kapunkat, 16 m-rõl
lõtt szabadrúgását bravúrral védi Kimiti Z.

2008. augusztus 28. Bogárd és Vidéke
74. perc: hazai szöglet után Paliska fejel
kapu mellé. 80. perc: Huszár lép ki a védõk
közül, a 16-oson belül a kapus elüti, a bírói
síp néma. 84. perc: Tángli lövését szögletre
üti a hazaiak kapusa.
A szemre tetszetõsen és jól játszó csapatunk gyõzelme ilyen arányban is megérdemelt.
Ifjúsági mérkõzés:
Enying–Cece 3-4 (0-1)
Vezette: Bán Sándor.
Gólgazdag mérkõzésen, a helyzeteit jobban kihasználó ifjúsági csapatunk második
gyõzelmét szerezte.
Góllövõk: Budai, Farkas, Kovács István,
Kovács Nándor.
Augusztus 30-án 17.00 órakor ifjúsági csapatunk Dég csapatát fogadja, majd augusztus 31-én, vasárnap, 17.30 órakor felnõtt csapatunk Dég csapatát fogadja
bajnoki mérkõzésen.
Jó szurkolást! Hajrá Cece!
Pozsár László

Szilasi tornagyõzelem Horvátországban
Szép szilasi siker született a festõi szépségû horvátországi Senjben, ahol egy ötcsapatos nemzetközi tornát nyertek meg gyerekeink, három siófoki játékossal kiegészülve, mivel a torna 1993/94es korosztálynak volt megrendezve.

A tornát magabiztos játékkal nyerte meg a csapat — bár a döntõben már érzõdött a tenger bódítóan szépséges, de igencsak fárasztó hatása —, s a gyõzelem mellett a csapatok szimpátiáját is elnyerte, hisz kaptunk egy bosnyák és egy olasz meghívást, s a rendezõ horvát csapatot mi is meg fogjuk hívni egy tornára.

Eredmények:
Szilas KC Mezõszilas—Cassano Magnano (olasz) 18:10
Gól: Jakab (1), Schneider (2), Raffaeel A. (2), Csendes (3), Takács (2), Somogyi (1), Schmidt (1), Pinczési (1), Erdõs (2), Katona (3).

Szilas KC Mezõszilas—ZRK Senia (horvát) 16:8
Gól: Schneider (1), Raffael A. (2), Csendes (2), Káldi (2), Takács
(2), Somogyi (5), Schmidt (1), Pinczési (1).
Szilas KC Mezõszilas—ZRK Bihac (BIH) 19:8
Gól: Jakab (1), Schneider (3), Raffael A. (3), Csendes (8), Takács
(2), Erdõs (1), Katona (1).
Szilas KC Mezõszilas—RK Vinodol (horvát) 19:9
Gól: Schneider (3), Raffael A. (1), Csendes (1), Raffael B. (1),
Pincési (3), Erdõs (9), Katona (1).
Döntõ:
Szilas KC Mezõszilas—ZRK Senia 13:10
Gól: Schneider(5), Raffael A. (1), Csendes (2), Somogyi (1), Erdõs (4).
A torna legjobb kapusa Nagy Éva lett. Edzõ: Zámbó Tibor.
Köszönjük a Sokon Kft. segítségét, amellyel lehetõvé tette a gyerekeknek a horvátországi szereplést!
A csapat következõ állomása — egyhetes gárdonyi edzõtábor
után —, a Cell Cup. A csapattal elé komoly célt tûztünk ki, hisz
még Cell Cupot nem nyert az egyesület és elõdei sem.
NLÁI
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A Déli-csoport
eredményei:

Kettõbõl kettõ!
Sárszentmiklós—Pákozd 2-1 (0-0)
Sárszentmiklós: Papp V.—Papp A., Csanaki, Szabó L., Palotás, Huber (Arany),
Markovics, Emperger, Právics, Szabó Z.
(Bakos), Berényi. Edzõ: Horváth Csaba.
Pákozd: Major—Pöczesz, Dömsödi, Szabó, Kovács, Pöczesz G., Menus (Horváth),
Andorka, Schmikl (Rotmaskri), Szente,
Kervarits. Edzõ: Jurászik Zoltán.
Megkezdõdtek a labdarúgó-bajnokságok,
melybõl egyenesen következik, hogy a
Sárszentmiklós SE is lejátszott két bajnoki
mérkõzést.
Mint várható volt, a sárszentmiklósi szurkolók ki voltak már éhezve a meccsekre,
melyet igazol azon tény, hogy az elsõ fordulóban Szabadegyházára látogattunk,
ahol jelentõsen több volt a vendégszurkoló, mint a hazai.
Nagy valószínûséggel ezt nagyban befolyásolta csapatunk célkitûzése, mely az elsõ
három hely valamelyikének megszerzése,
és az újonnan érkezett játékosok bemutatkozása. Csapatunktól a bajnokság végén
távozott Salga, Káli és Zámbó és év közben
Szabó Z. Helyettük érkezett Huber és
Berényi. Meglátásom szerint az érkezett
játékosokkal reális a célkitûzésünk.
Az elsõ fordulóban Szabadegyházán Huber sérült volt, ezért nem játszott. Ezt leszámítva a legerõsebb összeállításban léptünk pályára, és ennek megfelelõen is fociztunk, mert három gólos vezetésünkig
egyetlen pillanatig sem adtunk esélyt az ellenfélnek. Majd a biztos vezetés tudatában
kiengedtünk, így kialakítva a 3:1-es végeredményt. Góljaink közül kettõt Berényi,
egyet Král vállalt magára.
A második fordulóban a most feljutott
Pákozd csapatát fogadtuk, amely komolyan gondolja a bent maradást, mert jelentõsen megerõsítette keretét.
Kényszerûségbõl kissé felforgatott csapatunk egy felejthetõ elsõ félidõ után a másodikban már azt az arcát mutatta, melyet a
szurkolók is szeretnének látni.

Ami szembetûnõ volt számomra, hogy a
szurkolók a bekapott gólunk után (mellyel
vezetett az ellenfél) nem estek kétségbe, és
szinte mindenki meg volt róla gyõzõdve,
hogy felállunk és gyõzünk, melyet Palotás
és Bakos tett egyértelmûvé, ezzel kialakítva a 2:1-es gyõzelmünket.
Az érkezett játékosok múltját, feltételezem, nem kell a közönségnek bemutatni,
így a két mérkõzésen nyújtott teljesítményük értékeléseként leírom, hogy Berényi
Szabadegyházán olyat focizott, amely már
élményszámba ment, míg hazai környezetben láthatóan a nagy bizonyítási vágy kissé
rányomta bélyegét teljesítményére, de így
is voltak biztató megmozdulásai. Szabadegyházán Huber sérülés miatt nem játszott, hazai környezetben a kezdeti megilletõdöttsége után folyamatosan lendült
játékba, és a második félidõben már azt
láttuk tõle, amiért igazoltuk.
Ami számomra pozitívum az elõzõ bajnoksághoz képest, hogy felgyorsult a játékunk,
mely különösen igaz a középpályánkra, és
ebben jelentõs érdeme van az érkezett
játékosoknak.
Két mérkõzés, két gyõzelem, 6 pont, 5 rúgott, 2 kapott gól. Mondhatni álomkezdés,
de az igazi értékmérõ mérkõzések most
következnek, mert egy nehéz sorozat elõtt
állunk, így elsõnek Kápolnásnyékre látogatunk, majd jön Martonvásár. Ezután
kétszer megyünk idegenbe, elõször Kislángra, majd Bicskére. Azt hiszem, nem
túlzok, hogy mindegyikkel kapcsolatban
dobogós álmaink vannak.
Ha ebbõl a sorozatból jól jövünk ki, akkor
célkitûzéseink szinte biztosan teljesülnek.
Ifi csapatunk két mérkõzésbõl egy döntetlent tudott produkálni, melyet a játékosok
csak önmaguknak köszönhetnek, mert két
verhetõ ellenféllel játszottak.
Szabó Béla

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

6-2
5-2
4-2
2-0
4-3
4-3
8-3
5-4
4-3
5-5
3-4
2-4
2-4
3-6
0-4
1-9

A Femol-csoport állása:
6
6
6
6
4
4
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2 - 2 - 2 - 1 1 1 1 1 - 1
1 - 1
1 - 1
1 - 1
1 - 1
- 1 1
-1 1
- 1 1
- 1 1
- - 2
- - 2

4-0
4-0
4-2
6-2
4-3
8-2
5-2
3-3
3-7
3-7
3-4
1-4
1-4
1-5
1-3
1-4

6
6
6
4
4
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0

Füle–Vajta 1-5 (0-3)
Gólszerzõ: Magda, illetve Simon (3), Pintér, Oláh.
Kulcs–Dunapentele 2-4 (1-3)
Gólszerzõ: Kéring, Horváth, illetve
Beretka, Viola, Bíró, Tóth.
Sárszentágota–Rácalmás 1-1 (0-1)
Gólszerzõ: Sütõ, illetve Bortkó.
Besnyõ–Nagylók SE 3-1 (1-0)
Gólszerzõ: Skultéti, Farkas, Becséri, illetve Horváth.
Zichyújfalu–Soponya SE 2-2 (0-1)
Gólszerzõ: Bondor, Káplár, illetve Varga
(2).
Alap–Mezõkomárom 4-0 (1-0)
Gólszerzõ: Imre, Fenekes, Bánóczki (2).
Perkáta–Elõszállás 6-2 (2-1)
A hazai gólszerzõket nem sikerült kideríteni, a vendégektõl Németh, Kiss talált a
kapuba.
A Déli-csoport állása:
1. Alap
2. Soponya
3. Zichyújfalu
4. Rácalmás
5. Nagylók
6. Vajta
7. Dunapentele
8. Besnyõ
9. Perkáta
10. Elõszállás
11. Sárszentágota
12. Kulcs
13. Mezõkomárom
14. Füle

2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
2
2
2

7-1
9-2
4-2
3-1
8-6
6-4
4-2
3-3
6-9
3-6
1-1
2-5
0-6
4-12

6
4
4
4
3
3
3
3
3
3
1
0
0
0

A Femol-csoport
eredményei:
Kisapostag–Sárbogárd 1-2 (1-1)
Gólszerzõ: Subi, illetve Bognár, Csuti. Kiállítva: Mezei (Sárbogárd). Ifjúsági mérkõzés: 1-3.
Mezõszilas–Nagyvenyim 2-3 (1-1)
Gólszerzõ: Kecskés, Fekete, illetve Pukánszki (3). Ifjúsági mérkõzés: 1-2.
Seregélyes SE–Jenõ 1-2 (1-2)
Gólszerzõ: Takács, illetve Kiss, Kormány.
Ifjúsági mérkõzés: 1-2.
Lajoskomárom–Dég 4-0 (1-0)
Gólszerzõ: Orosz (3), László. Kiállítva:
Horváth (Dég). Ifjúsági mérkõzés: 3-3.
LMSK–Tác-Csõsz-Gorsium SE 3-1 (2-0)
Gólszerzõ: Kovács, Teichel, Csizmadia. Ifjúsági mérkõzés: 2-1.
Enying–Cece 0-3 (0-3)
Gólszerzõ: Juhász (2), Sándor. Ifjúsági
mérkõzés: 3-4.
Adony–Baracs 0-2 (0-1)
Gólszerzõ: Szabó (2). Ifjúsági mérkõzés:
5-0.
Mezõfalva SE–Káloz 2-1 (0-1)
Gólszerzõ: Szepesi, Szilva, illetve Májer.
Ifjúsági mérkõzés: 3-2.
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Sok jó ember segítségével
sátorozás Döröskén
Május végén döntöttük el néhányan, hogy
szervezünk egy sátortábort a lakásotthonos gyerekeknek.
A tábor felverésére alkalmas helyszín
megtalálása jelentette a legkisebb problémát, mivel egy kedves házaspár, akikhez
rokoni illetve baráti szálak fûztek bennünket, felajánlották, hogy portájukon sátrainkat felverhetjük és eltölthetünk egy hetet náluk, otthonunktól több kilométernyi
távolságban.
Lázas készülõdésbe kezdtünk. Sátrakra,
hálózsákokra, de elsõsorban pénzre volt
szükségünk, hogy – mondhatjuk nyugodtan – álmainkat megvalósítsuk.
Ismerõseink, családtagjaink körében
kezdtünk bele a támogatások gyûjtésébe.
Nagyon sok segítõkész, jószívû emberre
akadtunk, akik önzetlenül segítettek, hogy
tervünk megvalósulhasson.
Július 7-én, hétfõn, reggel indult a csapat
vonattal a sárbogárdi vasútállomásról.
Hosszú-hosszú zakatolás és többszöri átszállás után délután 3 órakor érkeztünk
meg az Õrség kapujában fekvõ kicsi településre, Döröskére.
A táborozáshoz szükséges teljes felszerelést: sátrakat, tisztálkodáshoz szükséges
eszközöket, a gyermekek ruháit és az élelmiszerkészletet egyik kollégánk szállította
egy kis mikrobusszal. Ez a jármû volt a táborozás ideje alatt a kirándulóbuszunk.

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

A házigazdánk szíves fogadtatása után felépítettük sátrainkat a festõi környezetben.
11 sátrat vertünk fel a dombtetõre, ahonnan egy csodálatos kis tóra lehetett rálátni.
Mire az este elérkezett, mindenki szorgos
munkájának gyümölcseként minden a helyére került, kényelmesen berendezkedtünk az elkövetkezõ napok eltöltésére.
Bizony, nagyon szép, tartalmas, kellemes
hetet töltöttünk el ezen a csodálatos részén országunknak. Sok szép helyre látogattunk el a környéken. Elmentünk Sárvárra, ahol a gyerekek nagy örömére a termálfürdõben töltöttünk el néhány emlékezetes órát. Bejártuk az Õrséget, ahol ellátogattunk egy skanzenbe, melyben megismerkedhettünk az egykoron itt élõ emberek mindennapi életével és azzal is, hogyan
védték az országhatárt veszély esetén az
itteni lakosok.
Szép épületeket, várakat, templomokat látogattunk meg. Megtapasztaltuk, hogyan
élnek és dolgoznak az itteni gazdálkodók,
láttunk kecskét, birkát, lovat, szarvasmarhát is, de a legnagyobb sikert kis csapatunk
körében a csüngõ hasú malacok aratták.
Ellátogattunk a Vadása-tóhoz, ott a forrásnál megpihentünk és felfrissítettük magunkat.
Amikor pedig éppen nem kirándultunk,
akkor a táborunk melletti tó strandján lehetõségünk nyílt egy kis fürdõzésre, önfeledt kikapcsolódásra.
Finom falatok vártak bennünket minden
nap a táborhelyünkön. Elõfordult, hogy
házigazdánk már kész étellel várta az éhesen hazatérõ csapatunkat, de gyakran mi
magunk készítettünk jobbnál jobb ételeket. Ettünk finom babgulyást, palacsintát,
lángost, sõt, sütöttünk faszénen mennyei
kürtöskalácsot is.
Bár a hét folyamán az égiek próbára tettek
bennünket, és kétszer is óriási vihart zúdítottak a nyakunkba, mi „álltuk a sarat”!

Sátorbontásunkkor pedig még a földiekkel
is meggyûlt a bajunk, hiszen hazautazásunk napján nem közlekedtek a vonatok,
hát jöttünk busszal.
Ez a kis beszámoló megmutatja, hogy milyen nagy élményben, örömben volt részünk, ami nem jött volna létre a jóakaratú, segítõkész emberek támogatása nélkül.
Mindenkinek hálás szívvel köszönjük a
segítséget!
Köszönet házigazdánknak, Péter tatának,
kedves feleségének, Julikának, lányuknak,
Julcsinak! Köszönet mindazoknak, akik
anyagilag segítették nyaralásunkat: Bereczk Imre, dr. Szabadkai József, dr. Szabadkai Tamás, Fodor János, Hajba László
és családja, Hajba Gábor és Hajnalka, Hajba Mariann és Tibor, Hajba Pál, Hangyál
Noémi, Hakstock Istvánné, Horváth
Mihályné Évike, Horváth József, Kelemen
Béla, Kovács Béla, Mocsár Eleonóra és
Lévai Ferenc, Sáfrány Zoltán, Süle Hajnalka, Szarka Balázs, Szõnyegi József,
Szûcsné Egyed Erika, Takács István, Weisz György, Döröske polgármester asszonya, a szomszédok, Kálmán bácsi, a döröskei strand üzemeltetõje, a sárvári termálfürdõ üzemeltetõje és az õrségi skanzen
üzemeltetõje.
Köszönjük a helyi és felsõbb vezetõinknek
a bizalmat, hogy megadták a lehetõséget
és engedélyezték vállalkozásunkat!
Utoljára pedig köszönjük a gyerekeknek a
pozitív hozzáállást, lelkesedést, segítõkészséget! Dicséret mindenkinek a viselkedéséért, magatartásáért, kitartásáért!
Kívánjuk, hogy maradandó szép emlék legyen az eltöltött egy hét számunkra.
Az eltöltött idõ, közös munka, sok-sok nevetés hozza közelebb egymáshoz a gyerekeket, felnõtteket.
Lakásotthonos közösség
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Szoptatási világhét Pusztaegresen
A szoptatási világhét alkalmából 2008. augusztus 15-én 10 órakor
Pusztaegresen, az orvosi rendelõ várójában Kovács Istvánné védõnõ egy kis ünnepséget szervezett a pusztaegresi és a sárhatvani
várandósok és 0—1,5 éves korú gyermekes édesanyák részére. A
meghívottak közül a fele, azaz 11 édesanya és 11 gyermek jött el,
hogy közösen ünnepeljenek, és elmondják tapasztalataikat a
szoptatás örömeirõl, elõnyeirõl, nehézségeirõl egyaránt. Hadd
idézzem a védõnõ bevezetõ mondatait:
„Ez az ünnep Nektek, értetek, Édesanyákért van! Gratulálok,
hogy az itt jelenlevõk mindegyike felvállalta az édesanyai hivatást,
és a mai divatos ’szinglikorban’ nem sajnáltátok és féltettétek feláldozni alakotokat és melleteket egyaránt azért, hogy gyermeketeknek a legjobbat, legtökéletesebbet adjátok, az ANYATEJET,
amit a világ legjobb tudósai sem tudnak még tökéletesen másolni
és elkészíteni! A természet úgy alkotott meg minden élõlényt,
hogy minden utódot legtökéletesebben csak saját édesanyja tud
táplálni, gondozni. A kis gidának a kecske mamája, a kis bocinak a
tehén anyukája, a csecsemõnek pedig az édesanyja anyateje a legtökéletesebben emészthetõ, a fejlõdését a legjobban biztosító
táplálék. A kényelemrõl nem is beszélve, hiszen mennyivel kézenfekvõbb megoldás éjszaka, utazások során vagy bárhol egy pici babát mellre tenni, mint a tápszer elkészítésével, melegítésével bajlódni. Megfelelõ hõmérsékletû, megfelelõ fehérje-, vitamin-,
ásványianyag-tartalmú az anyatej, amely megvédi a gyermeket
sokféle betegségtõl és optimális testi, szellemi, lelki fejlõdést biztosít számára.

SÍC — hírek, eredmények
Egyesületünk versenyzõi az elmúlt hétvégén, 23-án és 24-én,
Debrecen városában a LETIZIA Íjász Sport Club által rendezett
felnõtt-, valamint gyermek- és serdülõ-íjászversenyen szerepeltek
sikerrel. Felnõttek és ifik 90-70-50-30 m-rõl teljesítették a versenyt, a kadetversenyzõk 70-60-50-30 méterrõl.

Eredmények
Ifi: Lovász Balázs 2. hely; kadet: Katona Alex 2. hely; felnõtt:
Gilicze Ferenc 8. hely, Gilicze László 10. hely, Széplaki Zoltán 11.
hely.
A gyermek és serdülõ versenyzõk esetében 10 és 20 méteren a diákolimpia III. fordulójára került sor.

A III. forduló eredményei
Gyermeklány: Katona Dorottya 1. hely; serdülõ lány: Kiss Regina
3. hely; serdülõ fiú: Horváth Tamás 3. hely.
A diákolimpia I-II-III. fordulója alapján összesítés a kettõ legjobb
eredmény figyelembevételével: gyermeklány: 1.helyezett Katona
Dorottya; serdülõ lány: 3. helyezett Kiss Regina, 4. helyezett Takács Anna (a III. fordulón nem indult), serdülõ fiú: 3. helyezett
Horváth Tamás.

A testi kontaktus, az anya bõrének illata, melege, az anya szívverése a szoptatások alkalmával a csecsemõt emlékezteti a magzati
életének 9 hónapjára, ahol a legnagyobb biztonságban érezhette
magát.
Az anya szemkontaktusa, beszéde, mosolya a gyermek késõbbi
lelki-szellemi fejlõdésének elengedhetetlen tápláléka.
Volt, aki sokáig, akár 2-3 évig is, de volt, aki csak néhány hétig tudott, vagy fog tudni szoptatni, de ez nem von le semmit az akarás
jelentõségébõl.
A terhesség 9 hónapja, a szülés, a gyermekágy, a szoptatás — ezek
mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Te legyél a világ legjobb Édesanyja a Te gyermeked számára!”
Nagyon oldott, családias hangulatban telt el a 2 óra, ahol az anyukák nyíltan és közvetlenül beszéltek tapasztalataikról.
Az önkormányzat anyagi támogatásával a védõnõ saját kezûleg
készített pogácsával, linzersüteménnyel, teával vendégelte meg
az összegyûlteket, majd a beszélgetés végén minden szoptatós
anyuka képeslapot vehetett át emlékül. Három szerencsés
egy-egy kis meglepetés ajándékcsomaggal gazdagodva térhetett
haza.
Mindenki egyhangúan pozitívan értékelte ezt a kis ünnepséget, és
más hasonló kezdeményezést is szívesen fogadnának az itt élõ
édesanyák.
/H/

A reneszánsz év programjai
Ozorán,
ozorai Pipo várkastélyában
A magyar borok reneszánsza
2008. augusztus 30., szombat
Mûsor:
10.00 kapunyitás;
11.00 magyar borlovagrendek bemutatkozása;
15.00 „A bor a reneszánszban” (Csoma
Zsigmond történész
elõadása);
16.00 Bor és menyasszony – régi magyar
mulatságok (Tabulatúra együttes);
18.00–21.00 óráig: reneszánsz táncház és
táncbemutató (Tabulatúra együttes).
Napközben:

reneszánsz borkóstoló és vásár;
11.00–17.30 óráig: gyerekprogramok – kézmûves-foglalkozás;
a várkastélyban óránként indul tárlatvezetés.
Még mindig várjuk 10 éves kortól az íjászkodni vágyó fiatalokat. Öregek is megmérettethetnek!
Sárréti Íjász Club

Díszvendég: hg. Esterházy Antal borlovag.
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

Nagymama
receptjei
Gyümölcsleves fõzés nélkül
Hozzávalók: 1 kg gyümölcs (õszibarack, málna, meggy, eper stb.), 2 db
natúr joghurt, 3 cs vaníliás cukor, 2 dl
tejszín, kevés reszelt citromhéj, 1-2 evõkanál méz.
Elkészítés: A gyümölcs felét összeturmixoljuk (ez adja a gyümölcsleves sûrûségét). Hozzáadjuk a 2 joghurtot, a vaníliás cukrot, a mézet, habosra keverjük, majd hozzáadjuk a tejszínt, azzal is
kikeverjük. A maradék gyümölcsöt kis
kockákra vágva a kész levesbe tesszük.
Kb. egy órára a hûtõbe tesszük, és máris
fogyasztható.

Rakott tészta egyszerûen
30 dkg darált hús, 1 db vöröshagyma,
paradicsom, paprika, olaj, só, 1 nagy
doboz tejföl, 1 cs spagettipor, 1 cs tészta.
Elkészítés: az olajat felhevítjük lassú tûzön, rárakjuk az apróra felvágott hagymát. Mindezt megpirítjuk, rárakjuk a
darált húst és a paradicsomot, paprikát
(mindezt apróra vágva), 30-40 percig
fedõvel letakart edényben pároljuk, néha megkeverjük, közben feltesszük a
tésztavizet egy kis sóval. A spagettiport
2-3 dl vízzel elkeverjük és felfõzzük. Miután a tésztánk is kifõtt és a spagettialapunk is kész, a hússal együtt mindent tepsibe rakunk, ott összekeverjük.
Rátesszük a tejfölt és ráreszeljük a sajtot. 30 percig sütjük alacsony hõfokon.

Mézes-fahéjas-almás süti
Hozzávalók: 8 alma, 20 dkg méz, 1 kávéskanál fahéj, 5 dkg darált dió, 2 dkg
vaj. A tésztához: 12 dkg vaj, 14 dkg liszt,
12 dkg kristálycukor.
Elkészítés: A tészta alapanyagait összegyúrjuk, majd hûtõbe tesszük. Az almákat hámozzuk meg, vágjuk vastag szeletekre. Melegítsünk egy serpenyõben
mézet, és pároljuk meg benne az almát.
Szórjuk hozzá a fahéjat és a diót. Ha túl
sok levet engedne, kevés vízben oldott
keményítõvel sûrítsük be. A fahéjas almákat rakjuk tûzálló tálba, és a tetejére
nagy lyukú reszelõvel reszeljük rá a
tésztát. Elõmelegített sütõben, 180 fokon süssük aranybarnára.
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ZEUSZ TRÓNFOSZTÁSA
PEKINGBEN
Mint tudjuk, Zeusz a görögöknél a legfõbb
isten volt, parancsolt az égitesteknek, ura
volt a villámnak, mennydörgésnek, õ hozta
a világot szabályozó törvényeket. S hogy el
ne felejtsük, az õ tiszteletére rendezték
négyévenként az olimpiai játékokat a régi
görögök. A városállamok ide elküldték a
legderekabb ifjaikat. Elcsitultak a háborúk, egész Görögországba béke költözött,
miközben a fõisten temploma szomszédságában levõ mezõn a fiatalok futásban, birkózásban, diszkoszvetésben és más sportágakban összemérték az erejüket. Ezek a
versengések akkora jelentõséggel bírtak,
hogy a görögök az elsõ olimpiai játékoktól,
a Krisztus elõtti 776-dik évtõl számították
az idõt. A gyõzelem a legmagasabb kitüntetésnek számított, amit egy férfi egyáltalán elérhetett. A városa számlájára étkezhetett, lakhatott, s egyedül neki volt joga
ahhoz, hogy még életében szobrot állíttasson.
Csodálatos gondolat volt az olimpiai versenyek felújításának ötlete. 1895-tõl megint vannak négyévente versenyek. Az ötletgazda, Pierre de Coubertin, az „ép testben ép lélek” eszme jegyében kiváló sportoló fiatalok önzetlen versengésének képzelte el. Még emlékszem azokra az idõkre,
amikor kizárták a versenybõl azt, akirõl kiderült, hogy pénzt fogad el sportolási tevékenysége ellenében.
Napjainkra Zeusz mindenható hatalmát a
pénz mindenható hatalma váltotta fel.
Plutosz, a pénz istene, sunyi mosollyal egykori fõnöke pozíciójába ravaszkodta magát, õ lett a játékok mindenható vezérszelleme. A versenyzõk pazar összegekre számíthatnak nemcsak gyõzelem, hanem helyezés esetén is, bankok, mamutcégek
használják fel õket reklámcélra, nyilván

nem ingyen. Tudni kell, hogy ahol Plutosz
a fõnök, ott érvényüket vesztik Zeusz törvényei. Ezért alakult át például a kézilabda
csoportos pankrációvá, ezért rugdossák
egymást a vízilabdázók a víz alatt. Ezért a
dopping, ezért a lefizetett bíró részrehajlása, a csalások, mutyizások. És Zeusz képviselõi, az igaz bírók hiába erõlködnek sárga
céduláikkal, a szabályszegõ sportolók kiállításával, semmit nem használ. Ezt is sikerült elrontani a Pénz jegyében.
A játékok alatt Kaukázus hegyei tankágyúk dörejeit visszhangozták, polgárháborúk tüzei villogtak itt is, ott is. Általános
béke az olimpia alkalmából? A legnaivabb
álmodozók sem remélték. Ma szinte érthetetlen, hogy tudták szüneteltetni a háborúskodást a folyton marakodó görög városállamok a versenyek alatt. Bizonyára
azért, mert akkor még léteztek szent dolgok.
Megfigyelhettük, hogy a Nagy Manipulációs Gépezet hogyan fordított ki bennünket
önmagunkból. Van ilyen fogalom, hogy
sportszerûség. Két alapszabálya: „csak
tiszta eszközökkel küzdök”, és „gyõzzön a
jobbik”. Nemes elvek. Miért érzem mégis
gyalázatos igazságtalanságnak, ha nem a
mi emberünk gyõz, bár tudom, hogy a másik a jobbik? Miért keseredek el, miért
gyûlölöm az ellenfelet?
A média jelentõségén felül felfújta a dolgot, az újságok élet-halál kérdést csináltak
belõle, a riporterek felkavarták a lelkünket. Azt hittük, ezen áll vagy bukik a boldogságunk.
Kell néhány nap, mire meggyógyulnak a
sebek. Lassan rájövünk, hogy vannak fontosabb dolgok is. Aztán lassacskán el is felejtjük az egészet.
(L. A.)

Békaveszély?
Furcsa plakát került ki nemrég a város központjában több helyre, miszerint óriási békák szabadultak el Sárbogárdon szállítás közben, melyek
gyorsan szaporodnak, és veszélyt jelentenek a háziállatokra. Többen is
kérdezték
szerkesztõségünkben,
hogy mit tudunk errõl a „hírrõl”.
Ezúton is megnyugtatunk mindenkit, hogy a hír nem igaz! Csupán arról
van szó, hogy néhány fiatal így akarta
megtréfálni egyik társát, aki fél a békáktól. Úgyhogy ha meglátnak egy
szegény kétéltût, ne folytassanak ellene hadjáratot, hanem hagyják szabadon elugrálni.
Hargitai Kiss Virág
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A csodálatos üveggolyók
A fiú egyik délután találkozott a varázsló
hírében álló öregemberrel. Az öreg persze
nem volt igazán varázsló, de kétségtelenül
nagyon ügyes volt kora ellenére, s különösen érdekes játékokat tudott kitalálni a
gyerekek és fiatalok számára.
– Hoztam neked egy kitûnõ játékot –
mondta az öreg a fiúnak –, nagyon szép és
könnyen meg lehet tanulni. Csak színes
üveggolyók kellenek hozzá és ügyesség.
A fiú kíváncsian nézte az öreg tenyerében
fekvõ golyókat, és ugyancsak csodálkozott
az elõbbi szavakon, mert az üveggolyók
üvegszínûek voltak, nem színesek.
– De hiszen ezek átlátszó üveggolyók, és
nem színesek – jegyezte meg mindjárt a
fiú.
– Kezdjük el a játékot, s meglátod, milyen
csodálatos golyók ezek. A játék lényege az,
hogy én sorjában dobom a golyókat, s te
nem tartod egy percig sem a tenyeredben,
hanem azonnal visszadobod nekem. Meglátod, mikor a levegõben repülnek a golyók, hogy fognak csillogni a napfényben, s
mindegyik más-más színben.
Az öreg minden üveggolyónak nevet
adott; az egyik volt az Öröm, a másik a
Munka, a harmadik a Szenvedés és így tovább. Az elsõt odadobta a fiúnak, s az
mindjárt vissza is hajította. Sorjában fölragyogtak mind a levegõben, mintha színes
fény világította volna meg mindegyiket.
Nagyon szép játék volt.
Igen ám, de egyszer csak eszébe jutott a fiúnak, mi lenne, ha a legszebbet megtartaná magának. S amikor az Öröm golyója
hozzá érkezett, szorosan a tenyerébe szorította, s nem dobta vissza az öregnek. Izgalmában elfelejtette a következõ golyót elkapni, és az csörömpölve egy kõre hullott.
Mondanom sem kell, hogy darabokra tört.
A fiú akkor vette észre, hogy a tenyerében
tartott golyót agyonszorította, a golyó elhasadt és felsebezte a kezét. Közben azon-

Rejtvény
1. Melyik az a szó?
A példa alapján találd ki, melyik szót
kell a zárójelbe írni: ÉLES (ELÉG)
EGÉR
GABI ( ) LAKÓ
2. Édesanyád gyermeke, de neked nem
testvéred, ki az?
3. Se oldala, se feneke, mégis megáll a
víz benne. Vajon ez mi lehet?
Beküldési határidõ: szeptember 2.

Megfejtés
ban érkeztek az üveggolyók az öregtõl, és
egyik a másik után a földre hullott.
Az öregember nagyon elszomorodott.
– Elrontottad a játékot, mert mindig csak
magadra gondolsz. Figyelj a játszótársadra
is!
Az öreg ekkor odament a fiúhoz, összeszedte a törött üvegdarabokat, melyek kivérezték a tenyerét.
– Látod, mit csináltál? De kezdjük újra új
golyókkal – mondta a fiúnak. Elõszedte a
tartalék üveggolyókat a zsebébõl és újra
kezdõdött a csodálatos játék. A fiú szorgalmasan mindegyiket visszadobta öreg játszótársának, s néhány perc múlva mintha
varázslatos, színes pillangók röpködtek
volna a mezõn, tele volt az ég és a föld az
Öröm, a Munka, a Szenvedés, a Szorgalom, a Vigasztalás és a remény színeivel.

A 34. heti rejtvény helyes megfejtése:
1. 23
2. Azt mondta, hogy te most engem megeszel. Ha ezek után a sárkány megenné
õt, akkor az állítása igaznak bizonyulna, amiért a sárkánynak meg kellett
volna égetnie. Ha pedig megégetné, akkor a vándor állítása nem felelt meg a
valóságnak, ezért a sárkánynak meg
kellett volna ennie. A sárkány nem tudja eldönteni, mitévõ legyen, ezért beengedi a vándort a várba.
Sajnos helyes megfejtés nem érkezett
szerkesztõségünkbe.

Heti idõjárás

(Willi Hoffsümmer nyomán)

TUDOD-E?
Miért érdekes a dugong?

Hóhér-e a gébics?

A dugongféléknek ma már csak egyetlen faja él. Az
elefántok közeli rokonai a világtengerek számos
pontján megtalálhatók. A „Steller tengeri tehene”
is dugongfaj volt. Nevét egy Steller nevû hajóorvosról kapta, aki 1741-ben a Vitus Bering vezette
legénység tagja volt. A késõbb Bering-szigetekre
sereglõ cet- és fókavadászok 25 év alatt szinte teljesen kipusztították.

Hazánkban szinte mindenhol megtalálható a tövisszúró gébics. A kb. 17 cm-es madár hímjének alapszíne gesztenyevörös, széles szemsávja fekete,
míg a tojónak nincsen ilyen sávja, és a háta rozsdabarna. Évente egyszer 5-7 tojást rak. Rovarokat és
kisebb gerinceseket zsákmányol, melyeket elõszeretettel húzza „karóba” valamelyik fa tövisére, vagy
ha ilyen nincs a közelben, akkor egy távíródrót is
megfelel erre a célra.

Milyen állat a gaviál?
A krokodilok rendjébe tartozó gangeszi gaviál India
folyóiban honos. Legkülönösebb ismertetõjele a lapos, kerek fejébõl elõrenyúló két hosszú, vékony
állkapocs. Felsõ állkapcsában 54, az alsóban 48 tûhegyes fog van. Kb. 40, lúdtojás nagyságú tojást
rak. A kis gaviálok 2 és fél hónap múlva kelnek ki.
Az utóbbi évtizedekben számuk nagyon megcsappant, ma már szinte csak megszámlált példányai
ismertek.

Hogyan táplálkozik a fakusz?
Azokat a rovarokat, melyeket a csuszkák lefelé, a
fák repedéseiben nem vesznek észre, a fakusz lentrõl felfelé megtalálja. Állandó madaraink õk, amelyek a harkályokkal együtt fáink orvosai. Kicsiny
csõrükkel és a nyelvük végén lévõ kis ecsetszerû
képzõdménnyel a fák kérgének apró repedési alól
gyûjtik táplálékukat. Farkuk mindig támasztékul
szolgál, ezért fokozatosan váltják erõs farktollaikat.

Pénteken északkelet felõl hidegfront
súrolja térségünket. Hatására idõnként
erõsen megnövekszik a felhõzet, és fõleg keleten várható szórványosan zápor, helyenként zivatar. Szombatra a
megélénkülõ északias széllel néhány
fokkal hûvösebb, de már egyre szárazabb levegõ érkezik: a változóan felhõs
ég mellett legfeljebb futó zápor fordulhat elõ. Vasárnaptól gyengül a légmozgás, és fokozatosan erõsödik a nappali
felmelegedés, azaz visszatér a csendes,
száraz, késõ nyári idõ.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Augusztus 30., SZOMBAT

Szeptember 1., HÉTFÕ

MTV: 5.50 Nap-kelte 8.00 Kupé 8.30 Delta 9.00
Múlt-kor 9.30 Élni tudni kell! 10.00 Református istentisztelet közv. 11.05 Stílus 11.30 Most a Buday! 12.00
Hírek 12.05 Pizsamaparti 12.35 Ötös fogat 13.05 Állami áruház 14.50 Klipperek 2. 0 15.50 Budapesti vadon
16.45 Linda 17.55 Angyalbõrben 19.00 Luxor-sorsolás
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05
Ötöslottó-sorsolás 20.15 Good Will Hunting 22.25 Hírek 22.35 A Cirque du Soleil elõadása: Quidam 0.10
Sporthírek 0.20 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ
6.25 Digimon 6.45 Kölyökklub 8.55 Disney-rajzfilmek
10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00
Híradó 12.15 Autómánia 12.50 Dr. Vegas – A
szerencsedoki 13.45 A hálózat csapdájában 14.45 Robin Hood 15.35 Kung-fu 16.40 Piszkos tizenkettõ – A
második küldetés 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz
19.30 Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van 22.05 Még
drágább az életed! 0.35 Séta a Holdon 2.25 Harcos
utcák 3.15 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.00 Mókás állatvilág 10.35 A
világ legerõsebb emberei 11.35 Babavilág 12.10 Nagyon különleges ügyosztály 12.45 Ed 13.45 Charlie –
Majom a családban 14.45 Bûbájos boszorkák 15.45 Az
elveszett ereklyék fosztogatói 16.45 Hajrá, csajok,
újra! 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Megasztár
4. – A válogatás 21.30 Taxi 23.25 Szeptember 11. –
Terror a fedélzeten 1.15 Mentõhelikopter 2.05 Huncut
fiúk 2.55 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.00 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Vége a
nyárnak! – Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 –
Gazdasági-magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek! 17.04 Roma-ság
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Rendszerváltók
18.30 Kultúra 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül –
A kultúráról 19.52 Mese 20.04 Rádiószínház 20.45
Zene 21.04 Rádiószínház 21.45 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 31., VASÁRNAP

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.00 Bûvölet 11.00 Parlamenti napló
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 A palota ékköve 13.25 Kincskeresõ 13.55 Jó kis
bagázs 14.20 Derek, a fenegyerek 14.45 Roma magazin 15.15 Domovina 15.50 Pénz-vidék 16.15 Kárpát
expressz 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Egy
lépés elõre 18.00 Tiszta kvíz 18.35 Te szent ég! 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 A tv ügyvédje 21.10 Kék fény 22.10 Hétfõ este 22.45 Kultúrház
23.00 Nyugat-est 23.55 Hírek 24.00 Sporthírek 0.10
Beszélgetések a klubban
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub 11.35 Joe és Max 12.00 Hírek 13.45 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Kungfu 16.25
A Grace klinika 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.15 A szökés 22.10 Született nyomozók 23.20 Zsákutca 0.55 Reflektor 1.10 Bundesliga 2.20 Autómánia
2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.25
Stahl konyhája 9.30 Kvízió délelõtt 10.10 Teleshop
11.15 Kvízió 12.00 Potyautasok a pácban 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 Különleges ügyosztály 0.10 Tények
este 0.45 Egy kis szívesség 2.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.24 Vendég a háznál 11.43
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája
14.05 Rádiókabaré 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 19.42 Zene 19.44 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

MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Pénz-vidék 5.50
Nap-kelte 8.00 Wekerle 100! 8.55 „Így szól az Úr!”
9.00 Engedjétek hozzám… 9.10 Katolikus krónika 9.35
Tanúságtevõk 10.00 Egyházi naptár 10.15 Ortodox ifjúsági mûsor 10.20 Evangélikus magazin 10.55 Moto
GP 12.00 Hírek 12.10 Moto GP 13.20 Wekerle 100!
13.50 Moto GP 15.00 Miért épp a demokrácia? 16.00
Tanévnyitó 2008 16.55 Kultúrház 17.50 Panoráma
18.30 Tiszta kabaré! 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.45
Sporthírek 19.55 Csináljuk a fesztivált! 21.00
Rettent-hetetlen 23.55 Hírek 24.00 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Digimonok 6.40
Kölyökklub 8.45 Jackie Chan legújabb kalandjai 9.05 A
tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.25 Inuyasha 9.55
Receptklub 10.15 Játék 11.15 Európai idõ 11.35
MeneTrend 12.00 Híradó 12.05 Isteni sugallat 13.00
Magyar autósport-magazin 13.15 Forma-1-magazin
13.40 L. A. Heat – Halálos páros 14.40 Majomszeretet
15.40 Tiszta Hawaii 16.40 Nem látni és megszeretni
18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Apafej 21.50 Már
megint egy dilis amcsi film 23.45 Portré 0.20 Rali-vb
0.55 Angyalok bosszúja 2.40 Harcos utcák
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.15 Joey 9.50 Ingatlanbróker 10.25
Két testõr 11.00 Stahl konyhája 11.35 Walker, a texasi
kopó 12.35 Rémvadászok 13.35 Gyilkos körök 14.35 A
parti õrség 15.35 Afrikai kaland 16.35 Flipper 18.30
Tények 19.00 Napló 20.00 Vejedre ütök 22.20 Megint
48 óra 0.15 Képírók 1.50 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
– a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 10.04 Görög katolikus szent liturgia közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és
Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld
körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén
15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Roma-ság
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 24.00
Éjszaka

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.15 Bûvölet 11.15 Ötcsillagos szerelem
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve
13.25 Kincskeresõ 13.55 Jó kis bagázs 14.20 Derek, a
fenegyerek 14.45 Srpski ekran 15.15 Unser Bildschirm
15.50 Sírjaik hol domborulnak 16.15 Kárpát expressz
16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Egy lépés elõre 18.00 Tiszta kvíz 18.35 Te szent ég! 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték!
21.10 Imitátorok 22.05 Kedd este 22.40 Kultúrház
22.55 Az utókor Ítélete 23.25 Hírek 23.35 Sporthírek
23.40 Megszámlált napok
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub 11.35 Montana – Perzselõ szenvedélyek 12.00 Hírek 13.25 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Kungfu 16.25 A Grace Klinika 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15 Az 57-es utas 23.00
XXI. század – A legendák velünk élnek 23.35 Róma
0.35 Reflektor 0.55 Élõ pajzs 2.30 Egy rém rendes család 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30
Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.15 Teleshop
11.25 Kvízió 12.10 A mesztelen bomba 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 Jackie Chan: Ikerhatás 2. 23.25 A médium 0.25 Tények este 1.00 Alfred
Hitchcock bemutatja 1.30 A titkos dimenzió 2.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 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 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35
Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika

Szeptember 2., KEDD

2008. augusztus 28. Bogárd és Vidéke
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 19.42 Zene 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 Hangalbum 0.10
Éjszaka

Szeptember 3., SZERDA
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.10 Bûvölet 10.10 Ötcsillagos szerelem
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve
13.25 Kincskeresõ 13.55 Jó kis bagázs 14.20 Derek, a
fenegyerek 14.45 Kormányváró 15.15 Hrvatska krónika 15.50 Ecranul nostru 16.15 Kárpát expressz 16.45
Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Egy lépés elõre
18.00 Tiszta kvíz 18.30 Te szent ég! 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Válótársak 21.45
Szerda este 22.20 Kultúrház 22.40 Lapozó 23.10 Hírek
23.15 Sporthírek 23.25 Lövések a Broadway-en
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub 11.35 Jövevény 12.00 Hírek 13.25 Disney-rajzfilm
13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Kungfu 16.25 A
Grace klinika 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05
Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15
Kardhal 23.25 Az egység 0.25 Reflektor 0.45 Tökéletes
ragadozó 2.20 Egy rém rendes család 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 JóbanRosszban 9.25 Stahl konyhája 9.30 Kvízió délelõtt
10.10 Teleshop 11.15 Kvízió 12.00 Columbo 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 Született feleségek 23.10 Eureka 0.10 Tények
este 0.45 Halálos hullámhossz 2. 2.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.24 Vendég a háznál 11.44
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 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 19.42 Zene 19.40
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

Szeptember 4., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.20 Bûvölet 11.10 Ötcsillagos szerelem
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve
13.25 Kincskeresõ 13.55 Jó kis bagázs 14.20 Derek, a
fenegyerek 14.45 Slovenski utrinki 15.20 Roma Fórum
15.50 Esély 16.15 Kárpát expressz 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Egy lépés elõre 18.00 Tiszta
kvíz 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 Kultúrház 23.00 Euro taxi
23.30 MTV hangerõ 0.25 Hírek 0.30 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub 11.35 Hókuszpókusz 12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25
Kungfu 16.25 A Grace klinika 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.15 A légiós 23.15 Házon kívül 23.50
Boszorkák 0.50 Reflektor 1.05 Alias 1.55 Infománia
2.20 Házon kívül 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 JóbanRosszban 9.25 Stahl konyhája 9.30 Kvízió délelõtt
10.10 Teleshop 11.15 Kvízió 12.00 Szeress örökké
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
Anyád lehetnék 23.15 Csillagkapu 0.15 Tények este
0.50 Csillagkapu 1.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-
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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 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 19.42 Zene 19.49 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
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 5., 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 Autóvízió 12.50 Sorstársak 13.20 Kincskeresõ 13.50 Körzeti magazinok 14.50 Évgyûrûk 15.35 Ablak 16.15 Kárpát expressz 16.45
Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Egy lépés
elõre 18.00 Tiszta kvíz 18.30 Te Szent Ég!
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 David Nolande 21.10 Arkangyal 22.20
Péntek este 22.35 Múlt-kor 23.05 Hírek 23.10
Sporthírek 23.20 Gyilkos labda – A kerekesszék harcosai
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli
8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top
Shop 11.15 Receptklub 11.35 Õsapák apró
hõse 12.00 Hírek 13.05 Disney-rajzfilm 13.30
Játék 15.10 Receptklub 15.25 Kungfu 16.25 A
Grace Klinika 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.15 CSI – Miami helyszínelõk
22.20 Váltságdíj 23.20 Visszavágó 1.20 Reflektor 1.35 Itthon 2.00 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 9.30 Stahl konyhája
9.35 Kvízió délelõtt 10.15 Teleshop 11.25
Kvízió 12.10 A fehér arany bûvöletében 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 A megtorló 23.40 Holló: Út a mennyországba 0.40 Tények este 1.15 Tehetetlen
pasifaló 2.45 Vak igazság 3.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.24
Vendég a háznál 11.43 Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.30 Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség félórája 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 19.45 Zene
19.50 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 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN minden programcsomagban a C5ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor alatt
olvasható!
Augusztus 30., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Sárszentmiklós—Pákozd foci, Halország hírei (35’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 István, a király rockopera
(120’), Káloz története 4. (63’) 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 A Vajtai Strandfesztivál mûsorai
Augusztus 31., V: 0.00 Lapszemle, Sziréna 7.00 Heti híradó 8.00 István, a király rockopera (120’), Káloz története
4. (63’) 13.00 Heti híradó 15.00 A Ten Dance táncklub bemutatója (30’), Augusztus 20-a Sárbogárdon (45’),
Jurtanap Hantoson (35’), Vajtai Strandfesztivál összefoglaló (45’), Csók István-kamarakiállítás (40’), Házimozi:
Sárkányrepülés (45’) 19.00 Heti híradó 20.00 Beszélgetés
Kósa Károllyal, Talitha Kúmi-koncert
Szeptember 1., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 A Vajtai
Strandfesztivál mûsorai 13.00 Heti híradó 15.00
Sárszentmiklós—Pákozd foci, Halország hírei (35’) 19.00
Heti híradó 20.00 Beszélgetés dr. Bakács Tamással (kb.
60’), dr. Pátzay Istvánnal (45’), dr. Festetics László és a
dégi kastély (1.41’)
Szeptember 2., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Beszélgetés Kósa Károllyal, Talitha Kúmi-koncert 13.00 Heti híradó 15.00 Beszélgetés dr. Bakács Tamással (kb. 60’), dr.
Pátzay Istvánnal (45’), dr. Festetics László és a dégi kastély (1.41’) 19.00 Heti híradó 20.00 Aratás Nagylókon
(22’), Hazám, hazám (34’), Philia-koncert (90’), Lázár Ervin
nyomán (39’), Ovisuli Miklóson (35’), Simontornyai iskola
(16’)

Szeptember 3., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Aratás
Nagylókon (22’), Hazám, hazám (34’), Philia-koncert (90’),
Lázár Ervin nyomán (39’), Ovisuli Miklóson (35’),
Simontornyai iskola (16’) 13.00 Heti híradó 15.00 Trombi
(16’), Bódi Csabi Sárbogárdon (30’), Népi, póni- és
kettesfogat-hajtás Vajtán 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle
20.00 Sárbogárd—Enying foci
Szeptember 4., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Sárbogárd—Enying foci 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00
Aratás Nagylókon (22’), Hazám, hazám (34’), Philia-koncert
(90’), Lázár Ervin nyomán (39’), Ovisuli Miklóson (35’),
Simontornyai iskola (16’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
Beszélgetés Kósa Károllyal, Talitha Kúmi-koncert
Szeptember 5., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Trombi (16’), Bódi Csabi Sárbogárdon (30’), Népi, póni- és
kettesfogat-hajtás Vajtán 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00
Beszélgetés Kósa Károllyal, Talitha Kúmi-koncert 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Aratás Nagylókon (22’), Hazám, hazám (34’), Philia-koncert (90’), Lázár Ervin nyomán (39’),
Ovisuli Miklóson (35’), Simontornyai iskola (16’)
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901.
A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban adunk tájékoztatást. 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
programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93.25
Mhz-es frekvencián.
Augusztus 28., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 A bogárdi focisták panasza (40’), Sárbogárd–Mezõfalva (90’), Fekete László erõs ember (53’) 13.00 Heti híradó (14-18 óra között mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 István, a király (102’), Káloz története – 5. (71’)
Augusztus 29., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Napraforgó-, Magic-, Dance Fever-táncosok, bogárdi fúvósok (84’), Ten Dance-táncbemutató (32’), Sárbogárdi huszadika (46’) 13.00 Heti híradó 14.00 Bagi
László igehirdetése Sáregresen (60’), Varga Mariska néni
(63’), A miklósi csoda (54’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Csók István-kiállítás Sáregresen (16’),
Jurtaünnep Hantoson (34’), Vajtai Strandfesztivál (60’),
Dobkavalkád, Los Andinos (92’)
Augusztus 30., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Népi fogathajtás Vajtán (100’), Kettesfogat-hajtás
(130’) 13.00 Heti híradó 14.00 Csók István-kiállítás
Sáregresen (16’), Jurtaünnep Hantoson (34’), Vajtai
Strandfesztivál (60’), Dobkavalkád, Los Andinos (92’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Napraforgó-,
Magic-, Dance Fever-táncosok, bogárdi fúvósok (84’),
Ten Dance-táncbemutató (32’), Sárbogárdi huszadika
(46’)

Augusztus 31., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
István, a király (102’), Káloz története 5. (71’) 13.00 Heti híradó 14.00 Sárszentmiklós–Pákozd (95’), Hazám, hazám –
operetténekek (34’), Tûzoltóverseny (48’) Trombi, a tûzmanó
(16’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Bagi László igehirdetése Sáregresen (60’), Varga Mariska néni (63’), A
miklósi csoda (54’)
Szeptember 1., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Napraforgó-, Magic-, Dance Fever-táncosok, bogárdi fúvósok (84’), Ten Dance-táncbemutató (32’), Sárbogárdi huszadika (46’) 13.00 Heti híradó 14.00 Népi fogathajtás Vajtán
(100’), Kettesfogat-hajtás (130’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Csók István-kiállítás Sáregresen (16’),
Jurtaünnep Hantoson (34’), Vajtai Strandfesztivál (60’),
Dobkavalkád, Los Andinos (92’)
Szeptember 2., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Bagi László igehirdetése Sáregresen (60’), Varga Mariska
néni (63’), A miklósi csoda (54’) 13.00 Heti híradó 14.00 István, a király (102’), Káloz története 5. (71’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Sárszentmiklós–Pákozd (95’), Hazám, hazám – operetténekek (34’), Tûzoltóverseny (48’)
Trombi, a tûzmanó (16’)
Szeptember 3., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Csók István-kiállítás Sáregresen (16’), Jurtaünnep Hantoson (34’), Vajtai Strandfesztivál (60’), Dobkavalkád, Los
Andinos (92’) 13.00 Heti híradó 14.00 Napraforgó-, Magic-,
Dance Fever-táncosok, bogárdi fúvósok (84’), Ten Dance-táncbemutató (32’), Sárbogárdi huszadika (46’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Népi fogathajtás
Vajtán (100’), Kettesfogat-hajtás (130’)

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
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.
1995-ös FORD MONDEO 1,8 ELADÓ.
Mûszaki vizsga érvényes 2009. júliusig,
mûszakilag KITÛNÕ ÁLLAPOTBAN van és
rendszeresen szervizelt. Irányár: 550.000 Ft.
06 (70) 387 1932
Sárbogárd központjában FÖLDSZINTI,
HÁROMSZOBÁS LAKÁS, KÖNYVES
SZEKRÉNY, ÍRÓASZTAL eladók.
Érdeklõdni: 06 (25) 461 629 vagy
06 (20) 355 7828-as telefonon.

FORNETTI-üzlet nyílik
szeptember 1-jén
az új üzletközpontban,
a volt PC-kuckó helyén
(József A. u. 2.)

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
1760 Ft/q, cser kugli akáccal 1770 Ft/q, cser aprított
1800 Ft/q, cser aprított akáccal 1800 Ft/q, akác tûzifa
kugliban 2010 Ft/q, akác tûzifa aprítva 2040 Ft/q. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható. Telefon: 06 (30)
986 2623.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) 557 6509.

2008. augusztus 28. Bogárd és Vidéke
Sárszentágotán családi ház eladó. 70 m2, vegyes falazatú, kétszoba, közlekedõ, spájz, konyha, fürdõ,
vécé; fûtés: gázkonvektor és cserépkályha; 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 háromszobás, összkomfortos családi ház eladó. Érdeklõdni a
helyszínen. (051328)
Sárbogárdon panellakás sürgõsen eladó. Irányár: 5,7
millió Ft. Telefon: 06 (30) 2694 276. (051817)
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)

Lakás kiadó. 06 (30) 3302 615.

(051241)

Töbörzsökön 130 m2-es, négyszobás, kétféle fûtéses, sarokkádas, beépített konyhás ház eladó. Azonnal költözhetõ. Telefon: 06 (20) 333 6009.
Családi ház eladó Töbörzsökön. 06 (20) 5492 021, 06
(25) 461 083.
LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és környékén. A legtöbb sárbogárdi eladó ingatlant megtalálja irodánkban. Vevõinknek szolgáltatásaink ingyenesek; díjmentes hitelügyintézés: lakáscélú, 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)
Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde augusztus 14-étõl pálinkafõzést vállal. Érdeklõdni: 06 (30)
9275 627. (051735)
Renault Megane Classic 1,6-os, 1998-as, benzines,
friss mûszakival, zöldkártyával, extrákkal eladó. Ár:
880.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (20) 594 6204. (051250)
Idõs és beteg gondozását szakképzett ápoló vállalja
24 órában is. 06 (30) 311 3739. (051249)
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)

A MÁV IK Kft. Sárbogárd telephellyel
felvételt hirdet

ERÕSÁRAMÚ MÛVEZETÕ
munkakör betöltésére.
Feltételek: szakközépiskolai végzettség (erõsáram), 5 év szakmai tapasztalat, B kategóriás
jogosítvány, számítógépes ismeretek.
Elõny: biztonságtechnikai felülvizsgálói bizonyítvány.
Jelentkezését önéletrajzzal szeptember 10-ig
írásban a MÁV Ingatlankezelõ Kft.
7622 Pécs Verseny u. 2., vagy e-mailben
a lukacsm@mavik.hu címre várjuk.

Energolux automata mosógép eladó. 06 (20) 394
2372.
Cece központjában alacsony rezsiköltséggel üzlethelyiség kiadó. Érdeklõdni: 06 (25) 508 080. (051850)
Sárbogárdon mûködõ üzletbe keresünk kereskedelmi
végzettséggel rendelkezõ, agilis, önállóan és felelõsséggel dolgozni tudó nõi eladót váltómûszakba (napi 5
óra a munkaidõ). Kezdés: azonnal. Jelentkezni kizárólag a 06 (30) 507 0615-ös telefonszámon lehet e hét
csütörtökön és pénteken, 9-15 óra között. (051341)
Borászatban használatos, 250 literes, vadonatúj
acéltartályok eladók. Telefon: 06 (20) 923 1630.
Alsószentiváni, háromszobás, összkomfortos, családi házamat eladnám vagy sárbogárdi, Ady-lakótelepi
lakásra cserélném 2. emeletig. 06 (30) 303 8753.
(0511334)

5-20 ha termõföldet bérelnék. 06 (30) 431 4374. (051333)
Borszõlõ eladó. Sárbogád, Árpád u. 95. 06 (25)
460 829. (051331)
Ady-lakótelepen lakás eladó. 06 (70) 3314 871.
(051330)

Tollpaplan-készítés. Sárszentágota, Széchenyi u.
5/b., Pákolicz Árpádné. 06 (25) 476 051.
Gyermekemhez megbízható személyt keresek. 06
(30) 9392 157. (051329)
Eladó 4 spániel kölyök (2 hónaposak), 10.000 Ft/db.
06 (30) 7469 023. (051321)
Rekamié eladó a Mányoki u. 5. szám alatt. (051320)
59 éves özvegy nõ megismerkedne korban hozzáillõ
úrral. Telefon: 06 (30) 836 2642.
A Hõsök terei parkolóban találtak egy kulcsot augusztus 27-én, 9 óra körül. Átvehetõ a szerkesztõségben.

Bogárd és Vidéke 2008. augusztus 28.

HIRDETÉSEK

ÓVODÁBA KÉSZÜLÕ

Szeptember 6-ától

gyermekek szülei figyelem!

a Légió 2000
Security Kft.-nél

A Flóra bababoltba megérkeztek
az oviszsákok, ágynemûgarnitúrák, 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 NYÍLÁSZÁRÓ-AKCIÓ!
6 légkamrás ablakok
3 rétegû üveggel alapáron!
K=0,8 W/m2K!!!

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

Bereczk Róbert
Heves Therm márkaképviselet
Sárbogárd, Ady E. út 168.
Telefon: 06 (30) 9377 545
E-mail: bereczkr@invitel.hu
Válassza a minõséget!

19

KARATETANFOLYAM
indul

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR
tanfolyam indul.
Részletfizetés és munkalehetõség!
Jelentkezés: 06 (25) 508 980,
vagy Sárbogárd, Ady E. út 29.
(AN8EA0006389)

kezdõk és haladók részére
Németh Attila 5° danos mester
vezetésével.

Sárbogárd, Mészöly Géza
Általános Iskola.
Jelentkezni lehet telefonon:

06 (20) 927 0985

Tisztelt Állattartók!

VÁRJUK ÖNÖKET A VITA-PIG KFT.
(SÁRBOGÁRD, VASÚT U. 2.) TAKARMÁNYBOLTJÁBAN.
Ízelítõ AKCIÓS termékeinkbõl:
gazda kedvenc granulátum
40 kg
3.100,gazda kedvenc dercés
40 kg
2.900,gazda kedvenc granulátum
20 kg
1.600,darakeverék
40 kg
2.600,nyúl granulátum
20 kg
2.200,búzakorpa
30 kg
1.250,kukorica
40 kg
2.500,AKCIÓNK szeptember 1-jétõl kezdõdik!
Hobbiállat eledelek. További forgalmazókat kiszolgálunk.
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
Orvoshatalom
Néhány napja elkapott a rossznyavalya.
Eleinte tûrtem, tûrtem, de mikor már nem
bírtam tovább, muszáj volt orvosi segítségre támaszkodnom. Nem vagyok az a nagy
patikába járó típus sem, így hát konkrétan
nem is tudom, hogy melyik bajra milyen
gyógyszerek jók.
Már jól elhagyta az éjfélt is az óra, mikor a
páromnak mondtam, hogy most már lépnünk kell. Irány az ügyelet!
Igazából lefekvéskor kezdõdött a dolog,
még csak azt sem mondhatom, hogy egy
idült valamirõl lenne szó.
Odaérkeztünk, s hamar felvilágosítottak,
hogy ezzel a problémával, amivel én orvoshoz mertem fordulni, nem szokás ügyeletre menni, és különben is, mit zavargok itt
hajnalok hajnalán, mikor mindenki az
igazak álmát alussza.
Igazából én is szívesen ezt tettem volna, ha
a szervezetem hagyta volna.
Nos, elgondolkodtam: fizetem a tébét,
nem is keveset, itt pedig szolgáltatnak a
pénzemért, tudásuk legjavát nyújtva a kínokkal küszködõknek, legalábbis úgy hittem eddig.
Ilyen még nem fordult velem elõ: elláttak
ugyan, de ilyen kelletlenséggel még soha.
Tudom, hogy vannak példaértékû, szakmájuk iránt mély tisztelettel tevékenykedõ
szakemberek Sárbogárdon is, s tényleg sokat köszönhetünk nekik — sokszor magát
az életet.
Fura egy hatalom az orvosoké.
Álljon itt egy példa elõttünk arról a mentõorvosról, aki olyan hõsiesen helytállt a
nemrégen történt repülõgép-szerencsétlenségnél. Õ is szenvedõ alanya volt a balesetnek, s törött kézzel, iszonyú fájdalmak
közepette, megmentette még két ember
életét. Önzetlenül, kérés nélkül is tette a
dolgát. Nem vont kérdõre, s nem terült el a
földön gyötrelmében, pedig megtehette
volna. Hanem egyszerûen segítõ kezet
nyújtott!
Név és cím a szerkesztõségben.
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Kérdezték
Ahol a gaz az úr
A Tompa Mihály utcában álló volt tüdõgondozó, bizony, igen elhanyagolt állapotban van, mióta átköltözött a rendelés az
SZTK-ba. A jobb sorsra érdemes épület
elõtt lenyírják ugyan a füvet, de egykoron
szép parkja, melyet korábban rendszeresen gondoztak, már csak árnyéka önmagának, nemkülönben az udvara. A fû szabadon nõ az egekig, a vadszõlõ zabolátlanul
fut szerteszét, a bokrok elgazosodtak, a ró-

a szájukba vesznek. Hiába gondos, odafigyelõ a szülõ, a baj egy pillanat alatt megtörténhet. Éppen ezért jó lenne, ha egyrészt az oda járó kamaszok tiszteletben
tartanák, hogy a játszótér eredetileg nem
nekik, hanem cseperedõ társaiknak készült, másrészt ha a hivatal rendben tartaná azt a játszóteret (is), ha már egyszer
költöttek a felújítására annak idején.

Elvitték a számítógépet
zsákat sem igen metszi senki. Az elrozsdásodott kút elõtt egy száraz gazkupac éktelenkedik. Pedig most már a sárbogárdi önkormányzaté az épület, és a tervek szerint
itt rendelõket alakítanak majd ki. Jó lenne,
ha rendes gazda módjára viselnék gondját
ennek az ingatlannak.
A Fenyõ utca lakói panaszolták, hogy az
utca sarkán lévõ ingatlan nagyon elhanyagolt. Kérik annak tulajdonosát, hogy tartsa
rendben a terciáját.

Szemét a játszótéren
Az Ady-lakótelep játszótere tele van szeméttel és cigarettacsikkel, mert sajnos
nemcsak a kisgyerekek járnak oda, hanem
a kamaszok is, akik itt ütik el unalmukban
az idõt. Õk meg nem nagyon veszik figyelembe, hogy — akárcsak saját maguk egykoron — az apró, izgõ-mozgó gyermekek
úgy ismerkednek a világgal, hogy mindent
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett férj, édesapa és testvér,

idõs

PIROS LAJOSNÉ
pusztaegresi lakos temetésén
részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet
a Szentlélek temetkezés
dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

2008. augusztus 28. Bogárd és Vidéke

VARJAS GYÖRGY
életének 55. évében,
augusztus 25-én elhunyt.
Temetése 30-án, 17 órakor lesz
a sárszentmiklósi temetõben.
Gyászoló család

A sárbogárdi rendelõintézet laboratóriumába kellett mennem vizsgálatokat végeztetni. Kiderült, hogy nem tudják adni a
vizsgálati eredményeket, mert a laboratórium számítógépe tönkrement. Két héttel
ezelõtt elvitték javítani. Azóta nem hozták
vissza. Emiatt a labor nem tud eredményeket produkálni. Elképesztõ, ami az egészségügyben történik. Itt emberek életérõl
van szó. Hogy lehet meg egy laboratórium
a mûködéséhez elengedhetetlenül szükséges számítógép nélkül? Miért nem biztosítanak ilyenkor cserekészüléket? Csak a
haszonért privatizálják az egészségügy
„termelõ” részeit, a gyógyítás feltételei
meg egyre rosszabbak. Ezért senkit nem
vonnak felelõsségre? Szegény laborasszisztensek meg csak hallgatják a betegek panaszait és a felháborodott szidalmakat.
Egy sárbogárdi lakos
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SZABÓ LAJOS
agrármérnök
hosszan tartó, súlyos betegség után,
75 évesen elhunyt.
Temetése 2008. szeptember 6-án,
15 órakor lesz a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

