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Iskolák, óvodák közösen

Kapunyitás
a Mészölyben

Sáregresen megszûnt az iskola. Szeptembertõl a sáregresi gyerekek Cecére járnak iskolába. Cece lett az alap—cecei iskolatársulás központja. A közös igazgatás mellett mindkét iskola megtartotta önállóságát.
Öt település óvodája intézményi társulással, Alap központtal mûködik õsztõl. Errõl határozott parázs vita után egyhangúlag, ellenszavazat nélkül Alap és Cece képviselõ-testülete augusztus
27-én tartott közös ülésén. Alsószentiván nyolcosztályos iskoláját
önállóan, alapítványi formában mûködteti.
Errõl részletesen olvashatnak a lap 3. és 12. oldalán.

KÉK HÍREK
Augusztus 28-án 5.30-kor egy szekszárdi autós tett bejelentést,
mert Sárkeresztúron, a Dózsa György úton egy kék színû teherautó áttért a szemközti sávba, és érintõleg ütközött Citroen Xsara
Picassoja bal oldalával. A külsõ visszapillantó a bal elsõ ablakot
betörve az utastérbe repült. Az ismeretlen jármû továbbhajtott.
Személyi sérülés szerencsére nem történt.
Ugyanaznap betörést jeleztek délben egy sárosdi ingatlanról. A
tettes vaskandallót, három festményt, Herendi étkészletet, két
dohányzóasztal, tévéasztalt és egy szõke babát vitt el.
Szeptember 2-án kihívó öltözetük miatt igazoltattak a járõrök
négy nõt a 61-es és 63-as fõutak mellett. A Sáregres, Vajta, Alap
külterületén igazoltatás alá vont pesti, dunaújvárosi, pálfai,
perkátai nõk nem tagadták, hogy prostitúciós tevékenységet folytatnak az út mentén. A négy nõt a rendõrök szabálysértési õrizetbe vették.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Az óvodások a Hõsök terén gyülekeztek szeptember 1-jén reggel.
Innen indultak iskolába a nyolcadikosok, az óvó nénik és szüleik
kíséretében. Megkezdõdött az iskolaév!
Írásunk a 2. oldalon olvasható.

Lóval Franciaországból Romániába

Szerdán ballagott keresztül Sárbogárdon két málhás öszvérrel
André G. Roult. A Tinódy utcában Bodokiéknál pihent meg egy
éjszakára.
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Kapunyitás a Mészölyben
Aprók és langaléta nyolcadikosok kézen fogva
sorakoztak a kultúrház elõtt hétfõn reggel. Az
elsõ osztályba lépõ gyermekeket így kísérik életük egy újabb fontos állomásához, a Mészöly
Géza Általános Iskolába minden szeptemberben. Az iskolásokat, persze, körbevették az aggódó és nem kevésbé izgatott szülõk, óvó nénik
és a tõlük stafétát átvevõ tanító nénik. Együtt
vonultak végig a Baross és a Rózsa utcán, egészen az iskola udvaráig, ahol már várta õket az
egész diáksereg és a pedagógusok.

Az évnyitó ünnepségre eljöttek a szülõi munkaközösség képviselõi, az önkormányzati referens, valamint a rendõrség egyik munkatársa. Nagy Ferencné Milike néni diákjai egy kis mûsorral készültek az elsõ iskolai napra. Majd Nagyné Rehák Julianna
igazgatónõ mondott beszédet.
Az újdonsült nebulók verssel köszöntötték társaikat és oktatóikat.

Ne szégyelljük!
Sok ünnepségen tapasztaltam már, a napokban is, hogy a Himnusz és a Szózat alatt
a jelenlévõk többsége nem énekel. Számos
oka van ennek, amiken érdemes elgondolkodnunk és változtatnunk.
Nem egyszer ugyanis arra szólítanak fel
bennünket, hogy „Hallgassuk meg együtt a
Himnuszt!”, az „Énekeljük el közösen…”
helyett. Az sem mindegy, hogy milyen
hangnemben és tempóban játsszák a zenét
a felvételen, vagy élõben. Általában sajnos
énekelhetetlen magasságban/mélységben
és csigalassan szokták.
Jó lenne, ha a szülõk, pedagógusok, közéleti emberek és úgy összességében a felnõttek nem hanyagolnák el e két nemzeti
szimbólumunk továbbörökítését sem, és
maguk is büszkén, bátran énekelnék azokat, ösztönözve a felcseperedõ nemzedékeket is az éneklésre! Nem az a lényeg,
hogy milyen hangon, hanem hogy szívbõl
szóljon! Régen nem azt szólták meg, aki
énekelt, hanem azt, aki nem! Ennek ma is
így kellene lennie! Mert együtt énekelni,
pláne a Himnuszt és a Szózatot, jó!
Hargitai Kiss Virág

Az évnyitón osztották ki azokat az iskolatáskákat is, amiket egy
pályázaton nyert el több tanuló.
Aztán ki-ki a termébe vonult, és megkezdõdhetett az elsõ óra.
Hargitai Kiss Virág

Tanévnyitó
Európában anno
Így kezdõdött, „csak” 21 évet kellett várni.
Minden olyan szép, reményteli volt pedig!
Az idõjárás, a táj, az emberek. Készültek
akkor is a gyerekek, anyukák, apukák a
tanévnyitóra, ünnepi ruhába öltözve. Talán elõzõ este még mesét is mondtak nekik,
hogy szép legyen az álmuk. Az utcákon
azért szokatlan és furcsa volt a sok-sok masírozó, éneklõ katona, de gondolták, azoknak az a dolguk. Nekik pedig az, hogy elkezdjék az iskolát gyermekeikkel.
Aztán a tanévnyitó szövege így hangzott:
„Miután minden politikai lehetõséget kimerítettünk, hogy a Németország szempontjából a keleti határain kialakult elviselhetetlen
állapotokat békés úton megszüntessük, elhatároztam, hogy erõszakos megoldáshoz nyúlok!
Deutschland! Sieg! Heil! Deutschland! Sieg!
Heil!...” (Hitler)

Danzigban hajnali 4 óra 45 perckor a
Schleswig-Holstein hadihajó tüzet nyitott!
A tanévnyitó elmaradt!
Megkezdõdött az emberi történelem legtragikusabb, legszörnyûbb, legrettenetesebb korszaka, hat éve, a II. világháború,
mely millióknak így végzõdött:
„Tarkólövés. — így végzed hát te is, — …
Der springt noch auf, — hangzott fölöttem.
Sárral kevert vér száradt fülemen.” (Radnóti: Razglednicák — részlet)
1939. szeptember 1-jét írtak akkor.
Emlékezünk? Emlékezzünk, emlékezzünk, hogy soha többé ne találkozhassunk
a Gonosszal, az Ördöggel, csak Angyalokkal, Tündérekkel!
Streng Ferenc
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Iskolák, óvodák közösen
Összevont közös testületi ülésen Alap és
Cece képviselõ-testülete augusztus 27-én
döntött arról, hogy iskoláikat és óvodáikat
intézményfenntartó társulásban mûködtetik a jövõben. Erre az állami megszorító intézkedések kényszerítik a településeket. A
folyamatosan csökkenõ támogatások miatt egyre inkább ellehetetlenülnek a kis települések intézményei. Az önkormányzatok ez ellen mindeddig tudtak nagyobb
anyagi áldozatok vállalásával védekezni.
Az is a társulásra kényszeríti a településeket, hogy a jövõben különbözõ pályázatokon is csak ilyen formában lesz esélyük
eredményesen részt venni.
Már a korábbi években bezárt a vajtai általános iskola. A vajtai gyerekek a cecei iskolába járnak.
Ez év szeptember 1-jétõl ugyanerre kényszerült Sáregres is. A mindeddig nagy áldozatok árán fenntartott alsó tagozatos iskolájukat be kellett zárni, mert a tanulók
létszáma 9 fõ alá csökkent. Ebben a tanévben már a sáregresi gyerekek is a cecei
iskolába járnak.

Alsószentiván

Alap, általános iskola

Sáregres
Megkérdeztem Mocsár Eleonóra polgármester asszonyt is a szomorú döntésrõl,
aki elmondta, hogy fájó szívvel hozták meg

gyerekek. Az iskolában felnõtteknek középfokú képzést is végeznek egy középiskola gesztorságával, ezzel is törekedve az
intézmény jobb kihasználtságára.
Nagy Lajos polgármester érdeklõdésemre
elmondta, hogy õk már megszenvedtek a
hetvenes években egy iskola- és faluösszevonást. Abba belerokkant a falu. Többet
ilyet nem akarnak. A nagyobb anyagi áldozat árán is inkább kiböjtölik, amíg megváltozik a jelenlegi hibás politikai szemlélet,
amely a kis iskolák, a kis települések tönkretételét eredményezi.

Alsószentiván, általános iskola

Alsószentivánon más utat választottak az
iskolájuk megmentésére. Tavaly hatalmas
anyagi áldozattal és összefogással pályázati pénzek segítségével befejezték iskolafelújítási programjukat. A településen a
kor követelményeinek minden szempontból megfelelõ nyolcosztályos iskola mûködik fiatal, képzett tanári gárdával, XXI.
századi berendezéssel, felszereléssel. Minden tantárgyat szakos tanár tanít. Õk az is-

Az alsószentiváni óvoda ugyanakkor csatlakozott az alapi óvoda gesztorságával létrejövõ óvodai intézmények társulásához.
Az alapi központtal létrejövõ óvodatársulásnak tagja lett a szentiváni, alapi, cecei,
vajtai és a sáregresi óvoda.
Mivel Vajtán és Sáregresen már nem mûködik iskola, az iskolák intézményi társulását Cece központtal, Alap és Cece iskoláival hozták létre.
Ennek vitájára augusztus 27-én, az alapi
kultúrházban megtartott közös testületi
ülésen került sor. A társulást hosszas vita
után mindkét település képviselõ-testülete
egyhangúlag megszavazta.
Hargitai Lajos

a határozatot. Az utolsó pillanatig remélték, hogy a sáregresi szülõk helyben íratják
be a gyerekeiket. Sajnos kiderült, hogy a

Meghívó
A Városszépítõ és Hagyományõrzõ
Egyesület
Alap, általános iskola

Sáregres, általános iskola

végén már alig maradt gyerek, ezért meg
kellett hozniuk a döntést, hogy bezárják az
iskolát. Megkérdeztem, hogy mi lesz a bezárt iskola sorsa. A polgármester asszony
azt válaszolta, hogy õsszel összehívnak egy
falugyûlést, hogy ne a testület, hanem a falu lakossága döntse el, mi legyen az iskola
megüresedett épületével.

kolájukat alapítványi formában maguk
mûködtetik, és nem léptek be az alap—cecei intézményi társulásba, hanem megtartva önállóságukat a dunaújvárosi székhelyû
Humán-Pszicho 2002 Oktatási Szolgáltató
Kht.-val hoztak létre szakmai társulást.
Szeptember elsején 80 gyerekkel kezdték
Alsószentivánon a tanévet, vagyis magasabb a gyermeklétszámuk, mint tavaly volt.
Az iskola jó hírének köszönhetõen a környezõ településekrõl: Elõszállásról, Alapról, Cecérõl, Sárbogárdról is járnak ide

2008. szeptember 19-én,
19 órakor a mûvelõdési
központban közgyûlést tart.
Napirend:

tagfelvétel,
vezetõségválasztás,
feladatok a jövõben.
Minden érdeklõdõt szeretettel
várnak a szervezõk!
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Mészöly Dezsõ 90 éves
Augusztus 27-én töltötte be 90. életévét
Mészöly Dezsõ Kossuth- és József Attila-díjas író, költõ, (francia, német, angol)
mûfordító, irodalomtörténész. A Mészöly
család sárbogárdi gyökerei kötik Õt városunkhoz, ezért is tartjuk fontosnak, hogy
megemlékezzünk errõl a különleges évfordulóról.
Jómagam beleestem abba a hibába, hogy
összekevertem Mészöly Dezsõt a Mészöly
család egy másik tagjával, Mészöly Miklóssal (eredeti nevén Molnár), aki Kossuth-díjas íróként ugyancsak jeles alakja
volt a magyar irodalomnak, ráadásul csupán három évvel késõbb született, mint
Mészöly Dezsõ, ám 2001-ben távozott az
élõk sorából. Mészöly Miklós volt az, aki
feleségével, Polcz Alaine-nel járt Sárbogárdon, a könyvtárban, és akit a Tompa utcai Mészöly-kúriához (mai idõsek otthona) oly kedves emlékek fûztek.
Ám Mészöly Dezsõ is volt a könyvtár vendége, és — ahogy már említettem — számára sem volt közömbös Sárbogárd.
Ahogy egy vele készült beszélgetésben
Mészöly Dezsõ elmondta: szépapja, Mészöly Gergely lakott itt, Sárbogárdon. Szü-

leit és testvérbátyját a Mészöly-temetõben
helyezték nyugalomra. A temetõ azonban
a szovjet csapatok laktanyakörletébe került, így az oroszok kivonulásáig nem mehettek oda magyarok. Az oroszok kivonulása után a temetõ helyén már csak szemétdomb, mocsok, és csupán egy-két sírkõ
maradt.
Néhány elhunytat sikerült azonban exhumálni és a Huszár-temetõben újratemetni.
A születésnapját ünneplõ író jelentõs indíttatást kapott híres édesapjától, Mészöly
Gedeon nyelvészprofesszortól, mûfordítótól, vígjátékszerzõtõl pályafutásához.
Habár édesapja eredetileg lelkésznek
szánta fiát.
1936-ban be is iratkozott a budapesti Református Teológiai Akadémiára. 1940-tõl
a Képzõmûvészeti Fõiskola festõnövendékeként próbálta ki magát, ezzel párhuzamosan Párizsban az irodalom és színház világával ismerkedett. 1942-ben Kolozsvárott doktorált.
Elsõ verseskötete, mintegy ötven költeménnyel, Önarckép retus nélkül címmel jelent meg 1975-ben.

1946—48-ig a Nemzeti Színháznak dolgozott több munkakörben, 1958-ig a Madách
Színházban, 1951 és 1954 között dramaturgiatanárként a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolán, 1963-tól pedig a Magyar
Televízióban tevékenykedett. 1992 óta a
Lyukasóra címû mûsor vezetõje. Fáradhatatlanul, szigorú precizitással végzi ma is
hivatását.
A Magyar Shakespeare Bizottság, a Magyar Mûvészeti Akadémia tagja. A Kossuth- és József Attila-díj mellett az Alternatív Kossuth-díj és Magyar Örökség-díj
birtokosa is.
Hargitai Kiss Virág

Hírek a gimnáziumból
Megújul az iskola
244 millió Ft-ot kapott az iskola fejlesztésére pályázat útján, a Regionális Operatív Program keretében a Petõfi Sándor Gimnázium — adtuk hírül múlt héten. A részletekrõl Boda János, az intézmény igazgatója tájékoztatta lapunkat.
A gimnázium bõvítésére már az 1980-as években voltak tervek,
habár akkor még csak 270 diákja volt az iskolának. 2001-ben aztán
új tervek készültek, tekintettel a diákok megnövekedett számára
— mely ebben az évben 410-420 fõ, 17 tanulócsoportban — és a
sokféle funkcióra, amit az iskola ellát (nyelvi képzés 0. évfolyamon, nyolc- és négyosztályos gimnáziumi képzés, szakközépiskola, technikum). A pályázat most tette lehetõvé, hogy ezek a tervek
megvalósulhassanak.
Tavaly szeptember óta dolgoztak a pályázaton, egy pályázatíró
cég segítségét igénybe véve, és a tél folyamán nyújtották be az elkészült anyagot. Az iskola számára kedvezõ döntésnek köszönhetõen, a legoptimálisabb esetben akár már a jövõ nyáron, de legkésõbb 2010 nyarán megkezdõdhetnek az átalakítási munkálatok. A
fõépület új emeletet és tetõt kap (négy tanterem és a hozzájuk tartozó szertárak, irodák, könyvtár részére); a régi épületrészen kicserélik a nyílászárókat; a tornaterem öltözõi és szociális helyiségei fölött, az elsõ emelet folytatásaként egy közösségi terem épül;
a hátsó bejáratnál egy lift köti majd össze a különbözõ szinteket az
akadálymentes közlekedés érdekében; a jelenlegi sportpálya mögötti füves terület helyén pedig lábtenisz-, strandröplabda-,
streetball-, tollas, röplabda-, futó- és súlylökõ-pályákat alakítanak ki.

2008/2009 — változások
Arról is kérdeztem Boda Jánost, hogy milyen változásokkal indul
az új tanév. Az igazgató elmondta: két új pedagógussal bõvült a
tantestület: egy matematika—fizika szakos, illetve egy informatikatanárral, aki egyben az intézmény rendszergazdája is lett.
Nyugdíjba vonult Zocskárné Bartal Zsuzsanna francia—orosz
szakos tanár, az iskola korábbi igazgatóhelyettese. Hivatását 1974

óta gyakorolta a gimnáziumban. Közremûködött a francia cserekapcsolat létrejöttében, fenntartásában, bonyolításában. 1991
nyarán ugyanis tolmácsként kísérte el a városi vegyes kart Franciaországba, Migennes-be, és egy baráti beszélgetésen megemlítette, hogy a gimnázium szívesen létesítene cserekapcsolatot egy
francia oktatási intézménnyel. Még az év õszén megtörtént a kapcsolatfelvétel a két település középiskolái között. Zocskárné Bartal Zsuzsannát a tantestület örökös tagjává választotta, melyhez
ezúton is gratulálunk!
Az eddig gyesen lévõ Müller Viktória francia—történelem szakos
tanár részmunkaidõben visszatért az iskolába tanítani.
Az 5. c osztályt Tóth Gabriella, a 9. b-t Molnár Andrea, a 9. a-t
Varga Piroska, a nyelvi 9. d osztályt Kiszlné Simon Andrea vette a
szárnyai alá.
Fontos változás a tanévben, hogy a nyolcosztályos gimnáziumba
jelentkezõk január 23-án írják a központi felvételi vizsgát (pontosabban képességvizsgálatot). Erre december 10-éig lehet jelentkezni.
Hargitai Kiss Virág
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HALÁLTANODA
Rövidesen induló színitanodához keres színészpalántákat az
interneten keresztül egy magát D. Attilának mondó férfi. A jelentkezõ fiataloknak webkamerán kell megmutatniuk, mennyire
tehetségesek. A feladat rendszerint arra irányul, hogy a szereplõk
fojtogassák egymást.
Egy népszerû magyar közösségi oldalon szerepel a szóban forgó
férfi, akinek ténykedésérõl a napokban szereztek tudomást a székesfehérvári nyomozók.
A rendõrség információja szerint több székesfehérvári fiatallal
került már kapcsolatba a férfi az állítólagos színészképzés apropóján. Ilyen képzés egyébként, ami a nevéhez fûzõdne, a rendõrség tudomása szerint nincs tervben Székesfehérváron, fikció
tehát, amit állít.
A rendõrség tudomására jutott az is, hogy a férfi korábban már
végzett hasonló helyzetgyakorlatokat fiatal amatõr színészekkel.
A férfi ellen egy tragédiába fordult hasonló szituációs játék miatt
már folyt vizsgálat. A tragikus helyszínû Ózd után Veszprémben
tûnt föl.
A rendõrség kéri a fiatalokat, hogy körültekintõen létesítsenek ismeretségeket a neten! Ne dõljenek be hangzatos szerepígéreteknek és ne menjenek bele hasonló veszélyes játékokba!
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Iskolába mennek a rendõrök
Szeptember elsejétõl indul „Az iskola rendõre” elnevezésû, országosan meghirdetett program Fejér megyében is, amely az általános iskolai oktatásra épül, és egyben elõsegíti a rendõrség által a
gyermekek felé irányuló baleset- és bûnmegelõzési tevékenységet. A körzeti megbízottak közül, önkéntes alapon kerültek ki
azok a rendõrök, akik egy-egy iskolával fogják tartani a kapcsolatot. Legtöbbjük már az évnyitón bemutatkozott.
A feladatra olyan hivatásos rendõrök jelentkeztek, akiknek valamilyen kötõdése van egy adott iskolához. Adódott persze olyan
helyzet is, ahol erre nem volt mód. Ott a körzeti megbízott, vagy a
baleset-megelõzési bizottság munkatársa lesz jelen például a szülõi értekezleten. Ott, ahol az adott területen több általános iskola
is mûködik, egy rendõr 2-3 iskolánál is ellátja a feladatot.
A program elsõdleges célja, hogy az iskola igazgatója, a tantestület és a szülõi munkaközösség ismerje meg a rendõr elérhetõségét, ugyanakkor fontos az is, hogy az iskolában is legyen egy olyan
tanár, aki a kapcsolattartásért felelõs. A gyermekek biztonságának elõsegítése, illetve annak növelése a legfõbb feladat, és egy
olyan bizalmi viszony kialakítása egyenruhás rendõr és gyermek
között, amelyben a gyermek és/vagy szülõ bármilyen helyzetben
fordulhat segítségért, tanácsért munkatársunkhoz.
A feladat eredményes végrehajtása érdekében a rendõrség felvette a kapcsolatot a polgárõrség helyi szervezetével, hiszen az õ segítségük elengedhetetlen. A programhoz a rendõrség több akciót
és kampányt is tervez, amely mind-mind azt célozza, hogy minél
kevesebb gyermek váljék közlekedési baleset áldozatává, vagy
egyéb bûncselekmény sértettjévé. Tanévkezdés idején a gyalogátkelõhelyek fokozottabb védelmét is igyekeznek megvalósítani.
A Székesfehérvári Rendõrkapitányság illetékességi területén
összesen 44 iskolához kapcsolódóan kerül beindításra „Az iskola
rendõre” program. Székesfehérvár területére ebbõl 19 általános
iskola esik. Dunaújvárosban tíz helyen, annak környékén 15 településen mutatkoznak be rendõrök az iskolákban. A Bicskei és
Móri Rendõrkapitányság területén tíz-tíz, a Sárbogárdi Rendõrkapitányságén 15, a Gárdonyi Rendõrkapitányságon 12 iskolához
sikerült vállalkozó kedvû és szellemû egyenruhást kijelölni.
A programban egyébiránt nem csak az iskolához „rendelt” rendõr vesz részt. Szakmailag és humán erõforrás terén valamennyi
rendõrkapitányság közlekedésrendészeti, közrendvédelmi és
bûnmegelõzési szerve is támogatja azt.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ
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Búcsú egy tanítótól
Pintér Erzsébet nyugdíjas tanítónõ (1936—
2008) általános iskolai
tanulmányait Sárbogárdon, születésének helyén fejezte be, 195152-ben. Ezután Sárbogárdon, az ugyanebben
az évben létesült tanítóképzõbe iratkozott. Itt
érettségizett 1955-ben.
Gyakorlóéveit a sárszentmiklósi általános
iskolánál töltötte mint
képesítés nélküli nevelõ.
Tanítói képesítõvizsgát
1956-ban Székesfehérváron tett, mivel Sárbogárdon ekkorra már megszûnt a tanítóképzõ. A képesítõvizsga letétele után Rétszilasra került,
ahol 1—4. összevont osztályban tanított. Itt töltött négy évet.
1961-ben az alapi iskolába helyezték. Hét év bejárás után,
többszöri kérésére, 1967-ben helyezték vissza Sárbogárdra.
Attól kezdve nyugdíjazásáig tanított a Sárszentmiklósi Általános Iskolában. Munkáját példás fegyelmezettséggel, alapossággal, nagy elhivatottsággal végezte. Életét kitöltötte,
teljessé tette a tanítás, a gyermekek nevelése. 2006. december
20-án vehette át kis ünnepség keretében iskolájában az
Aranydiplomáját. Búcsúzunk Pintér Erzsébet tanítónõtõl.
Emlékét szívünkben szeretettel õrizzük.
Horváth Ferencné igazgató, ÁMK Sárszentmiklósi Ált. Iskola

18 év feletti, angolul jól beszélõ fiúknak
(Elnézést a lányoktól, de az õ keretük erre a programra már betelt.)

EZ A TE LEHETÕSÉGED, ha
— a felnõtt életed kezdetén vagy, de még nem döntötted el, hogy merre indulj,
— fel akarod fedezni rejtett képességeidet, meg akarod ismerni önmagad
új helyzetekben, a világ különbözõ tájairól származó fiatalokkal,
— érdekel a világ jövõje, a fenntartható fejlõdés a mindennapokra lebontva,
— szeretnél megtapasztalni egy 150 éve jól mûködõ demokráciát,
— érdekel a világ egyik legfejlettebb, legszabadabb, legdemokratikusabb
országa!
JELENTKEZHETSZ a Mezõföld Népfõiskolai Társaságnál a dán partner-népfõiskola, a VESTJYLLANDS HOJSKOLE õszi kurzusára, mely
2008. szeptember 27-étõl december 19-éig tart.
Érdeklõdni a részletek felõl a követezõ elérhetõségeken lehet:
Ács Sándorné, tel.: 06 30 3850 379, Mezõföld Népfõiskolai Társaság
2434 Hantos, Rákóczi út 18., e-mail: kishantos@enternet.hu, fax: 06
25 506 021
A JELENTKEZÉS MÓDJA: kitöltött és aláírt jelentkezési lap, kézzel írt
bemutatkozás magyarul és angolul.

MEGHÍVÓ
Szeptember 7-én, 15.30-kor a Magyar Gárda Árpád Vérei
század megemlékezést tart Sárbogárdon, a Hõsök terén,
a II. Bécsi Döntés évfordulója alkalmából.
Jelenlétünkkel demonstrálunk a sárbogárdi
önkormányzat kirekesztõ határozata ellen.
A Magyar Gárda nem hátrál meg!
Minden magyarnak adjon az Isten szebb jövõt!
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INTERJÚ

2008. szeptember 4. Bogárd és Vidéke

„Pro urbe” díjat kapott dr. Pátzay István
Dr. Pátzay Istvánt lakásán kerestük meg abból az alkalomból, hogy augusztus 20-án megkapta a „Pro urbe”
díjat Sárbogárd város képviselõ-testületétõl. A kitüntetett neve nem ismeretlen Sárbogárdon és a térségben.
Állatorvosként, közéleti szereplõként sok-sok évtizede
él, dolgozik még most is itt.

— A Pátzay név országosan is ismert. Pátzay Pál szobrászmûvész a
rokonsághoz tartozik, ugye?
— Pátzay Pál, a kétszeres Kossuth-díjas szobrászmûvész a nagybátyám. Pesten, amikor egyetemre jártam, sokat jártam hozzájuk
egy-egy jó vacsorára.
— Leghíresebb talán a botrányt okozó lovas szobra, amelyet a fehérvári huszárezred emlékére állítottak.
— Székesfehérváron az érseki palota elõtt van. Az akkori érseknek nem tetszett, hogy meztelen fiú ül a lovon, közel az érseki palotához. De aztán megmagyarázták neki, hogy ez szimbolikus
dolog, így ott maradhatott.
— Honnan is jöttél te a városba? Mert nem vagy tõsgyökeres sárbogárdi.
— De vannak ide kötõdõ családi gyökereim is. A kishörcsöki temetõben van eltemetve Pátzay György. Õ az egyik ükapánk volt.
A Zichy-uradalomban dolgozott, 1870-ben halt meg. Megvan egy
levele, amit Zichy uraságnak írt. Érdekesség, hogy most én is
Zichy Aladár állatállományát kezelem. Öten voltunk testvérek,
sajnos az öcsém már meghalt. Õ orvos volt Nagymaroson. A húgom festõmûvész lett. Bernáth Aurélnak volt a tanítványa. Kápolnásnyék—Pettenden kezdtem az általános iskolát. Édesapám
Kápolnásnyéken bérelt földet a háború után, aztán az ’50-es években mindenünket elvették. Úgyhogy a családunk földönfutó lett.
Mivel édesapámat áthelyezték, Kecskeméten fejeztem be az általános iskolát. Aztán elkerült édesapám Kalocsára, a kísérleti gazdaság fõagronómusa lett. Kalocsán 50 évvel ezelõtt érettségiztem. Mivel olyan családból származom, amely abban az idõben
nem volt kívánatos, így harmadjára vettek fel az állatorvosi
egyetemre. Mindig megfeleltem a felvételi vizsgán, de helyhiány
miatt nem kerültem be.
— Gondolom, amíg nem vettek fel, addig is állatok közelében dolgoztál.
— Szigetvár mellett, a szentgáli állami gazdaságban dolgoztam
két évet. Onnan mint kétkezi munkás adtam be a kérelmemet az
állatorvosira, és felvettek. A gimnáziumban és az egyetemen is
röplabdáztam. Volt két nagyon jó csapattársunk, akik kint voltak
az akkori olimpián is, és minden fõiskolai, egyetemi bajnokságot
megnyertünk.

— Mikor kerültél Sárbogárdra?
— 1971 augusztusában. Akkor kezdõdött országosan egy nagy
sertésfejlesztési program. Csilléry Miklós bácsi összehozta a négy
téeszt: a pusztaegresit, a sáregresit, a ceceit és a sárszentmiklósit,
és ezek négyen megegyeztek, hogy építenek egy nagy sertéstelepet. Ugray Ákosék, a TÉVÁLL brigádjai építették. Apámat hívták ide telepvezetõnek. Apám akkor azt mondta, hogy akkor jön
el telepvezetõnek, ha én is eljövök mellé állatorvosnak. Én akkor
Somogyban voltam. Zalából kerültem oda. Ott ismertem meg a
feleségemet. Nagyon szerettem Zalát. Onnan kerültem Bábolnára egy évre Burgert Róberthez…
— Akkor jó iskolád volt!
— Vasdinnyén voltam egy szarvasmarhatelepen, és hozzám tartozott még Kisbér mellett Apátipuszta is. Ez egy lótenyésztési telep volt, nagy ménessel. Arra mindig büszke vagyok, hogy ott kezeltem a híres Imperialt és az apját, Imit. Nap mint nap találkoztam velük.
Szóval apám idekért, ment a sírás-rívás, mert engem nagyon szerettek Somogyban. Elõször úgy gondoltam, hogy 5 évre eljövök
ide, apám nyugdíjba megy, aztán visszamegyek. Rendszeresen
jöttek Zalából meg Somogyból, hogy menjek vissza, aztán mégis
itt maradtam. István fiam akkor még egyéves sem volt, a Jóska
meg hároméves, itt jártak aztán óvodába, általános iskolába, és itt
építettem házat. Egy darabig a sertéskombinátban voltam, aztán
édesapám elment nyugdíjba, én meg elkerültem a Fejér Megyei
Állategészségügyi Állomás járási fõállatorvosa, Bukovecz Tibor
mellé. Bukovecz doktor került a járás élére, nekem a szarvasmarha, sertés volt a járás területén, ami Pélpusztától Szabadegyházáig tartott. 14 nagyüzem tartozott hozzánk.
— Akkor voltak a nagy száj- és körömfájásos járványok.
— Hát, én egyet átvészeltem a sertéskombinátban, iszonyatos
volt. Az egészségesnek látszó állatok 24 óra alatt elhullottak. Rettentõ sok munka volt, eredménytelenül. Zárlat volt.
— Majdnem, mint a katonaságnál.
— Hát, igen. Az állatorvoslás is ilyen katonai szervezet. Azt
mondták: csomagolsz és mész. Nem lehetett visszabeszélni. Ment
az ember oda, ahova küldték, ahol éppen szükség volt rá.
— Mert az ország gazdasága múlott rajta, hiszen akkor több állat
volt, mint ember Magyarországon.
— Több mint 10 millió sertés volt.
— A gyerekek is folytatták az apai hivatást?
— Jóska fiam állatorvosira került, úgyhogy a folytatás megvan a
szakmába, hál’ istennek, ennek nagyon örülök. Nálam volt gyakornok, amit 30-40 év alatt a szakmából összeszedtem, azt átadtam neki. Hát kinek adhatja át az ember legjobban, mint a saját
gyerekének? A másik kisfiam meg orvosira akart menni, de mindig lemaradt 1-1 ponttal, és õt is fenyegette a katonaság. Az orvosiról azt a pár embert, aki majdnem megütötte a szintet, átirányították a kertészeti egyetemre. Végzett a katonasággal, elment a
kertészeti egyetemre, és ott az élelmiszeripari szakon végzett.
Most borász. Pesten él, nagyon ügyes kereskedõ. Egy éve két gyönyörû kisunokám született náluk, egy fiú és egy lány. Ikrek lettek,
nagyon boldog vagyok. Van Jóska fiaméknál is kettõ, õk már idõsebbek, gimnazisták. Tehát négyszeres nagypapa vagyok.
— A közéletben mindig benne voltál. De ez az életed rázósabb fejezete. Ma is emlékszem, amikor a rendszerváltás idején SZDSZ-es
zászlókkal vonultatok fel az utcán.
— Mindig a szememre vetik. Érdekes volt, mert mindig MDF-es
voltam. A fiaim mondták, hogy a legantikommunistább párt az
SZDSZ, így felsorakoztam az SZDSZ mögé. Aztán amikor összeálltak az MSZP-vel, azt mondtam, hogy vége. Egész más volt
’89-ben az ember, másképp látta a világot, mint 3-4 évvel késõbb.
— Aztán a helyi önkormányzatban képviselõ lettél. Az egészségügyi
bizottság elnöke voltál.
Folytatás a következõ oldalon.

Bogárd és Vidéke 2008. szeptember 4.
— Jó emlékeim vannak errõl az idõszakról
a sok harc ellenére is. Akkor nem volt frakciózás, mint most. Pápai Pistától kezdve
sok rendes, jóakaratú ember volt a testületben. Amikor éreztük, hogy ez a városnak jó, akkor föltettük a kezünket. Tehát
nem volt az, hogy SZDSZ, MDF, MSZP,
Kisgazdák, csak képviselõk voltunk.
— Azért voltak látványos viták. Emlékszel a
gázvezeték-építés körüli vitákra?
— Hát, nekem az tette be a kaput.
— Még tüntetés is volt! A polgárok jöttek ki a
térre tüntetni! És akkor te lemondtál a képviselõségrõl.
— Lemondtam, mert ami a gáz ügyében
folyt, azt nem bírtam idegekkel.
— Azóta az aktív politikában nem veszel
részt, de azért a politika iránt továbbra is
érdeklõdsz.
— Igen, azóta is képben vagyok, folyamatosan. Meg kell említeni, hogy volt egy nagyon-nagyon rendes polgármesterünk,
Rudi bácsi. Igazi úriember volt.
— Most „Pro urbe” díjat kaptál a testülettõl.
— Nem tudom, kinek jutottam eszébe, engem teljesen váratlanul ért. Nem vagyok
balos.
— Inkább nemzeti érzelmû…
— Inkább nemzeti érzelmû… Magyar
nemzeti érzelmû…
— Talán lehet, hogy politikai alapon volt ez
a döntés?
— Bakács doktor úrtól is kérdeztem, hogy
hogyan kerültünk mi ide. Õ is meglepõdött, és csak annyit mondott: „Látod!”
Szóval aranyosan megbeszéltük a dolgot.
Nekem az a bajom a mostani helyzettel,
hogy nem érzem, hogy ezek a mostani politikusok védik a nemzetünk érdekeit. A
mezõgazdaság padlón van. Azelõtt majdnem minden második családban volt sertés. És nem kellett hozzá csoda, nem kellett hozzá szállítóeszköz, mert a biciklijén
hazatolta a tápot. Nem kellett hozzá villany, meg minden, mert otthon elrendezte.
Ott voltak a sertésólak, és örömmel tette el
azt a pár forintot, amit összegyûjtött ebbõl.
Micsoda pezsgõ élet volt itt Sárbogárdon
az állattartásban azelõtt! Ma meg üresek
az ólak. Ez az ország egyik legjobb kukoricatermõ vidéke, és most ott van a kukorica,
nem tudják eladni. A két nagy állatfaj, ami
abrakevõ: a baromfi és a sertés szinte kipusztult.
— Meddig tervezed, hogy még aktív
állatorvosként tevékenykedsz?
— Addig, amíg ki nem esek az autóból,
amíg menni tudok, meg amíg még hívnak.
Nagyon örülök, hogy van egy-két megszállott állattartó, állattenyésztõ, köztük egy
csomó fiatalember, 30-40 év közöttiek,
akik mindig bizalommal fordulnak hozzám.
— Hát akkor további jó egészséget kívánok
neked ehhez a munkához!
— Köszönöm a jókívánságokat!
Hargitai Lajos

KÖZÖSSÉG

7

Tanévnyitó 2008/2009

„Hogy kortyolnánk még a nyár melegét”
— sóhajtunk és sóvárgunk egyet Zelk Zoltánnal, de „Ez már az õsz. Borzongva kél a
nap. Közeleg a rozsdaszínû áradat. Átzúg
kertek, erdõk, hegyek fölött – elnémul a rigó, el a tücsök.”
Helyettük azonban megszólal az iskolacsengõ, újra gyerekzsivajtól hangos az udvar, benépesülnek a tantermek.
Az elsõseink szeptember elsején reggel
elõször hozták el magukkal a Sárszentmiklósi Általános Iskolába a táskát, a kihegyezett ceruzákat és válogatott színeseket, a
frissen csomagolt könyveket, füzeteket. A
szüleik kíséretében könnyedén lépdelték a
kétemeletnyi magasságot az osztálytermükig, ahol a már sok-sok tanuló koptatta padok mellett új szekrények várták õket. Az
idén 52-en fogják belakni ezt az új birodalmat, töltik meg élettel a falakat. Osztályonként két tanító néni mutatja majd az
utat, segíti az eligazodást a betûk és a számok világában.
Tanulóink a nyár friss élményeivel a szívükben, kipihenten, lebarnultan, kicsit
még álmosan, mégis csillogó szemekkel,
teli energiával érkeztek. Biztos lesz mit
mesélni, és érdeklõdõ hallgatóságra lelnek
majd osztálytársaikban, tanáraikban. Az
elsõ hetek ismétlései segítenek feleleveníteni mindazt, ami a szünet hónapjai alatt
feledésbe merült.
Szülõk és pedagógusok egyaránt izgatottan várták a szeptembert, készítettek és
készülõdtek. Büszkeség, aggodalom, féltés
kavarog a szülõkben, elhivatottság, szakmai felkészültség mozgatja nevelõtestületünket. Nem könnyû egyikünknek sem.
Ebben a gyorsan változó, ellentmondásos
társadalmi környezetben biztos hátteret
nyújtani, segíteni a választást jó és rossz,
értékes és értéktelen között nehéz feladat.
Arra kérem a kedves szülõket, hogy legyen
továbbra is napi a kapcsolatunk. Ha egymással összefogva ugyanazt és ugyanúgy
akarjuk, erõnk megkettõzõdik. Kapaszkodót, fogódzót, támogató, érthetõ szabályokat nyújthatunk így együtt a még ide-oda
hajladozó kisgyerekeknek, kamaszoknak.

„Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetõséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetõséggel.” (Coelho)
Milyen feltételekkel, lehetõségekkel indul
az új tanév az iskolánkban, mik között válogathatnak, mivel élhetnek tanulóink? A
nyár nyugalmas csendjében felfrissültek a
termek, elvégezték dolgozóink a tisztító
meszeléseket. Új padlóburkolatot kapott a
05-ös és az emeleti informatikaterem. Az
alapítvány támogatásának köszönhetõen
már a két elsõs tanteremben is szép szekrények állnak, a kertben tetõ alatt látható a
szabadtéri tanterem szerkezete. Nyertes
önkormányzati pályázat eredményeként
korszerû számítástechnikai berendezésekkel is gazdagodni fogunk, saját pályázatból
sporteszközöket vásárolhattunk. A „Reneszánsz túrák Magyarországon” címû pályázaton az õszi tanulmányi kirándulásaink költségeit nyertük meg a 4—8. évfolyam, vagyis 10 osztály számára, összesen
1,7 millió összegben, amit a támogatási
szerzõdés szerint utaztatásra, belépõkre,
étkezésre fordíthatunk. A nevelõ—oktató
munkát növekvõ létszámmal kezdjük, 471
tanulóval, de kevesebb, 18 tanulócsoportban, melybõl 6 iskolaotthonos rendszerben mûködik. Két napközis és egy tanulószobai csoport indítására kaptunk engedélyt. A legkorszerûbb, kompetenciaalapú
eszközökkel, használható tudás átadására
törekszünk a tanórai keretben. A munkánkat az iskolai könyvtár, fejlesztõ-pedagógus, logopédus, gyógypedagógus, gyógytestnevelõ segíti. Az új, nem szakrendszerû oktatás kötelezettsége az alapkészségek
további fejlesztését biztosítja az ötödik évfolyamon. Az alapfeladatok mellett igyekszünk széleskörû, változatos tanórán kívüli
kínálatot nyújtani, melyet a Violin zene- és
mûvészeti iskola tanszakai is kiegészítenek. Tisztelettel köszönöm támogatóinknak az APEH értesítése szerinti 865.892 Ft
várható felajánlást (az adó 1 %-ából). Sikeres, eredményes új tanévet kívánok!
Horváth Ferencné igazgató
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Pályázati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2., tel.: 06/25/520-260) pályázatot hirdet a

II. számú körzeti
védõnõi munkakör
betöltésére,
határozatlan idejû, közalkalmazotti
jogviszonyban.
Ellátandó feladatok: a területi védõnõi
ellátásról szóló feladatok ellátása a II.
számú védõnõi körzetben. A munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd, Ady
Endre út 126.
A Gerlice Néptánc Egyesület szervezésében került
megrendezésre
hagyományteremtõ céllal a néptánctábor. A tábor augusztus 22-e és 25-e között került megrendezésre a község központjában elhelyezkedõ Kézmûvesházban.
A tábor legfõbb célja a tánctanulás volt, de a közös ismerkedés sem maradt el. E
pár nap alatt az erdélyi
Vajdaszentivány vidékérõl
származó táncokkal ismerkedtünk meg. A táncokat
egy vajdaszentiványról érkezett pár tanította, akik a
tájegység hagyományait is továbbadták a
táborozóknak.
A táborban közel száz táncos vett részt. Érkeztek hozzánk Adonyból, Pusztahencsérõl, Pusztaszabolcsról, Akasztóról, Németkérrõl, Sárbogárdról, és természetesen az egyesület csoportjának tagjai sem
maradtak távol.
Minden délelõtt és délután voltak oktatások, amikor a 4-5 órás foglalkozásokon lehetett elsajátítani a táncokat. Aki még

Szüret Cecén
Nagy tisztelettel hívunk és várunk
minden kedves érdeklõdõt

A CECEI SZÜRETI
MULATSÁGRA
2008. szeptember 13-án!
Indulás a kisiskolától 11 órakor.
Szervezõk

A munkakör betöltésének feltételei:
büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
szakirányú felsõfokú iskolai végzettség
(védõnõi szakon szerzett diploma).
A pályázat benyújtásának feltételei:
részletes szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, nyilatkozat arról,
hogy az elbírálásban résztvevõk megismerhetik a jelölt pályázati anyagát.
A pályázat benyújtásának határideje,
helye: az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap – 2008.
október 1.
nem fáradt el, az este folytathatta a táncot,
vagy éppen az énektanulást.
Vasárnap este szalonnasütéssel és közös
vacsorával zártuk a tábort annak reményében, hogy minél elõbb újra együtt lehetünk.
Ezúton is szeretnék megköszönni mindenkinek a segítségét, mert nem kevés munka
volt abban, hogy a tábor létrejöhetett.
Gerlicék

A pályázatokat Juhász János polgármester részére kell benyújtani. Cím:
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A pályázat elbírálásának határideje: A
pályázati határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés.
Az állás betöltésének legkorábbi idõpontja: 2008. november 21.
Juhász János polgármester

Becsöngettek
Szeptember elseje az iskolakezdés, új remények, friss energiák és a szelíd, simogató õsz
kopogtatója.
A cecei Illyés Gyula Általános Iskolában 39 elsõs kisdiákot vezettek kézen fogva a nyolcadikosok. Kipirult gyerekarcok, mosolygó, kíváncsi szemek, egy csipetnyi félelem és sugárzó öröm — ez ragyogott mindnyájuk arcán.
Ráczné Pinczési Julianna igazgató asszony köszöntötte az iskola diákjait, sok sikert, jó
tanulást, tartalmas ismeretszerzést kívánva.
Kiss Attiláné Erzsike néni nyugdíjba vonult. Ha mester a vezetõ, gyõztes a tanítvány —
tartja a mondás. Csak a köszönet és megbecsülés szavai szólhatnak mindannyiunk szívébõl áldozatos munkájáért, jóságos okító—nevelõ szeretetéért.
A szeptember elsejei csengõszó jelkép és valóság. Örök kezdõ gyermeki valónk bízik az
újban, a sikeres jövõben. Bízzunk és tegyünk is érte!
Cecei iskola
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Önkormányzati szerzõdések, megállapodások
A Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete által kötött következõ szerzõdéseket, megállapodásokat tesszük közzé:
Szerzõdést kötõ fél
Szerz. értéke Ft /br./ Szerzõdés tárgya
Típusa
Szerzõdés idõtartama
KASIB Mérnöki Manager Iroda
800.000,-+áfa
Városközpont-tervezõi közremûködés
Tervezési szerzõdés
Szerzõdésben megjelölt idõpontok szerint.
Hangadó Produceri Iroda
900.000,-+áfa
Szabadtéri színpad fedése,
hangtechnika biztosítása
Megállapodás
2008.06.06—08.
Szûts Szabolcs faanyagkereskedõ 404.000,- br.
József A. u.-i játszótér javítása
+ padok és asztalok gyártása
Vállalkozási szerzõdés
2008.04.30.
Puha Ferenc
568.451,- br.
Ifjúsági park elektromos
hálózatának kialakítása
Vállalkozási szerzõdés
2008.05.09.
Szegletkõ 91 Kft.
118.496,-+áfa
Tornacsarnok tetõszigetelése
Vállalkozói szerzõdés
2008.05.16.
THANK-CASH Kft.
250.000,- br.
Tûzijáték
Szolgáltatási szerzõdés 2008.06.08
Sbg. Forrás Ipari Park
7.900.000,-+áfa
KDOP-2007-3.1.1/B pályázati
dokumentáció elkészítése
Megbízási szerzõdés
Pályázati fordulók
figyelembe vételével
Varga István
108.000,- br.
Bontási engedély elkészítése
Megbízási szerzõdés
2008.05.30.
Varga István
288.000,- br.
Tornacsarnok bõvítésével
kapcsolatos tervek, engedélyek
Megbízási szerzõdés
2008.05.31.
Közév Kft.
11.428.951,- br.
Sbg. gondozóház akadálymentesítése
Építési szerzõdés
08.07.10
Közév Kft.
4.992.838,- br.
6081 hrsz. közösségi épület
kialakítási munkái
Építési szerzõdés
2008.08.30
Varga István
216.000,- br.
690/30 hrsz óvoda tervei
Megbízási szerzõdés
2008.06.16
Útéppark Bt.
44.908.435,-+áfa
Sbg. útfelújításai
Vállalkozási szerzõdés
2008.08.31
Power Consult Kft.
530.000,-+áfa
Villamos energia közbesz. 2008. évre
Megbízási szerzõdés
2008.06.24.
Power Consult Kft.
420.000,-+áfa
Villamos energia közbesz. 2009. évre
Megbízási szerzõdés
2008.11.24.
Humorszerviz
343.200,- br.
Sas-kabaré
Megállapodás
2008.08.20.
Humorszerviz
162.000,- br.
Bódi Csaby
Megállapodás
2008.08.20.
THANK-CASH Kft.
200.000,- br.
Tûzijáték
Szolgáltatási szerzõdés 2008.08.20
Juhász János polgármester

Önkormányzati támogatások
Támogatott
Sárszentmiklósi Ref. Egyh.
ÁMK Kippkopp Óvoda
Labdarúgó Sport Club Sárbogárd
Közp. Ált. Isk.
Közp. Ált. Isk.
Közp. Ált. Isk.
Közp. Ált. Isk.
Közp. Ált. Isk.
Black Time
Sbg. Rom. Kat. Egyh.
ÁMK S.miklós
ÁMK S.miklós
Függ. Baloldali Egy.
Petõfi S. Gimn.
Sbg. Ref. Egyházk.
Sbg. és Térs. Egy.
Városi Polgárõr Szerv.
S.mikósi Sport Egy.
Sbg. Lovas Egy.
Bogárd-dal Khe.
Vakok és Gy.látók
Philia Sbg.
Sárréti Íjász Club
D-13 Postagalambsport
Csipike Egy.
Természetbarát Szöv.
Honvéd Bajtársi Egy.
Rétszilasért Egy.
Flórián 07 Lövészklub
S.miklósi Egyesület
Függ. Baloldali Egy.

Tám. összege:
45.000,30.000,30.000,30.000,45.000,30.000,30.000,35.000,180.000,40.000,40.000,40.000,30.000,40.000,35.000,200.000,400.000,250.000,130.000,230.000,50.000,170.000,340.000,100.000,130.000,200.000,45.000,300.000,140.000,415.000,220.000,-

Tám. megnev.:
okb.
okb.
okb.
okb.
okb.
okb.
okb.
okb.
cisb.
okb.
okb.
okb.
okb.
okb.
okb.
cisb.
cisb.
cisb.
cisb.
cisb.
cisb.
cisb.
cisb.
cisb.
cisb.
cisb.
cisb.
cisb.
cisb.
cisb.
cisb.

Felhaszn. Célja:
útiköltség
útiköltség, belépõk
útiköltség, szállásktg.
útiktg., szállásktg.
útiktg.
szállásktg.
útiktg.
útiktg., szállásktg.
sportcélú támogatás
útiktg.
útiktg., szállásktg.
szállásktg.
belépõk, útiktg.
útiktg., szállásktg,
útiktg., anyagktg.
pály. meghat. feladatok
mûködési ktg.
sportcélú tám.
sportcélú tám.
mûködési tám.
mûködési tám.
mûködési tám.
sportcélú tám.
sportcélú tám.
mûködési tám.
sportcélú tám.
mûk. tám.
mûk. tám.
mûk. tám.
mûk. tám.
mûk. tám.
Juhász János polgármester

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

Köszönik a vajtaiak
A vajtai nyugdíjasok és nagycsaládosok
ezúton is szeretnék megköszönni az önkormányzatnak a szeretetcsomagokat,
amelyeket a baptista szeretetszolgálat
segítségével tudtak adni minden vajtai
nyugdíjasnak és rászoruló nagycsaládosnak. A mostani nehéz helyzetben
mindenkinek nagyon jól jött ez a csomag, amely a mindennapi élethez szükséges dolgok juttatásával igyekezett
könnyíteni az életünkön.
Vajtai nyugdíjasok és nagycsaládosok
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A lovagrend más szemszögbõl
Dr. Bruno Hamard, a Szent Ouen és Csillag Lovagrend Nagymestere kérésünkre
reagált a lovagrenddel kapcsolatban az
országos médiában megjelent hírekre, és
az alábbi nyilatkozatot juttatta el szerkesztõségünkhöz.
„Az OSOE Nagymestere eljuttatta a magyar külügyminisztériumnak a lovagrendet igazoló hivatalos okmányokat. A
Rend, amely a státuszára és a kiváltságaira
vonatkozó minden bizonyítékot átadott a
magyar hatóságoknak, mindaddig felfüggeszti magyar partnereivel a kapcsolatait,
amíg a magyar sajtó és a rendõrség ellene
folyó megalázó és alaptalan eljárása hivatalosan és végérvényesen le nem zárul.
Amint ez megtörtént, az OSOE készen áll
arra, hogy magyar partnereivel és barátaival ismét felvegye a kapcsolatot és folytassa az együttmûködést.
*Az OSOE a törvényi szabályozásoknak
megfelelõen létezik 2005 óta mint törvényes, politikamentes és nonprofit szervezet. A francia hatóságoknál (kormánybiztos) a szervezet bejelentésre került a 2005.
és 2008. május 21-e közötti idõszakban.
2008. május 21-e óta, a taggyûlése ilyen irányú döntése után a jogi személyiség áthelyezõdött angol jogi szervezeti alapokra,
mint „Ordre des Chevaliers de St. Ouen et
de l’Etoile (OSOE) Ltd”. A székhely címe:
Pope Street 1A, London Center, England,
UK — info@ordresaintouen.org. (Ez
utóbbi változásokról szerkesztõségünk birtokában van néhány dokumentum, melyek
szerint a szervezet 2008. június 6-án hatályba
lépõ franciaországi feloszlatása bejelentésre
került az illetékes hatóságnál, a francia országos rendõr-fõkapitányságon, illetve megjelent a hivatali közlönyben is. Ugyanakkor

NYÁR VÉGI AKCIÓ
a sárbogárdi SZÕNYEGÜZLETBEN.
Egyes tapéták 10-15%-os,
saját szegésû és kész szõnyegek
10-15 %-os engedménnyel
a készlet erejéig.

angol székhellyel az OSOE újjáalakult, és
ezekrõl a változásokról a magyarországi
francia nagykövetséget valamint a francia
külügyminisztert is értesítették levélben. Ha a
rend ellen bármiféle — akár bûnügyi, akár
adóügyi — eljárás folyt volna, nem zárhatta
volna le franciaországi tevékenységét.
Szerk.)
*A Rend székhely-megállapodást írt alá
Albániával (2007. március), Szenegállal
(2007. április) és a Közép-Afrikai Köztársasággal (2008. január). Az UIPF-el meglévõ kétoldali megállapodás (2005) alapján több alkalommal szóbeli tárgyalásra
került sor Gambiával 2005 és a mai nap között a diplomáciai minõsítés tekintetében,
amelyek mára véglegesítõdni látszanak, a
szenegáli állandó képviseletünk és a banjuli külügyminisztérium közötti folyamatos kapcsolattartásunk révén.
*Ami a CD 200XA rendszámok használatát illeti: a Közép-Afrikai Köztársaság hatóságaival kötött megállapodásunk lehetõvé tette a Dar El Kouti-ban levõ állandó
képviseletünk részére, hogy ezen speciális
rendszámokat kiadja, amelyek helyi viszonylatban könnyítéseket és immunitást
biztosítanak a Közép-Afrikai Köztársaság
területén a 2008 januárjában aláírt székhely-megállapodás 2. pontjának megfelelõen. A KK területén levõ kb. negyven autót kitevõ flotta mindegyike ilyen módon
került regisztrálásra. A közép-afrikai hatóságok és a Rend hatóságainak közös
megegyezésével ezen speciális sorozat
2008. július 8-án került lezárásra, a nemzeti rendszámozás javára. Ezen információkat, valamint a Rend és a Közép-Afrikai
Köztársaság közötti kétoldali megállapodásokat érintõ hivatalos dokumentumok,
illetve a speciális CD200XA rendszámsorozat létezése bejelentésre került a magyar
külügyminisztériumnál, és a dokumentumok összessége beadásra került az Országos Rendõr-fõkapitányságon, hogy a magyar igazságügy irányába lépve az ügy
lezárásra kerülhessen. Szeretnénk aláhúzni, hogy a Rend hatóságai az ügy kezdetétõl fogva együttmûködtek a rendõrség
képviselõivel.

Sárbogárd, Tompa M. u. 25.

Kell egy jó CUCC?

LAMINÁLT PADLÓ

Gyere el Miklósra,
vedd meg olcsón a CUCCOS-ban!

AJÁNDÉK
2 mm-es
alátétfóliával

Francia, angol, extra minõségû
használtruha, gyerekCUCCOK,
divatCUCCOK és egyéb CUCCOK
Sárszentmiklóson, a Posta mellett!

Sárbogárdon, a Gilice közi
gépkölcsönzõben.

Nyitási akció:
–10-20%-os kedvezmény!

Telefon: 06 (25) 460 528.

Nyitva: H-P: 8-12-ig és 14-17-ig,
szombaton 8-12-ig.

*Ami a fenti speciális CD200XA rendszámsorozat magyarországi használatát illeti, tekintettel a Fejér megyével és Sárbogárddal 2007 augusztusában aláírt megállapodásra, amely elõrevetítette ezen rendszámok hivatalossá tételét és azt a tényt,
hogy 2007 szeptemberében a Rend magyarországi állandó képviselõjének a Fejér
megyei Rendõr-fõkapitányságon tett látogatása alkalmával semmiféle, a rendszám
használatával kapcsolatos kifogás nem
merült fel, a Rend hatóságai engedélyezték néhány tisztnek, hogy a rendszámot
használhassák, akár magáncélra, akár a
Magyar Köztársasággal létrejött kétoldali
megállapodás értelmében hivatalos célra
az adott jármûvet. Tekintettel a fenti rendszám használati jogával kapcsolatos, Magyarország területét érintõ, nem egyértelmû szabályozást, a Rend és a KK hatóságai
úgy döntöttek, hogy 2008. július 8-ai kezdettel megszüntetik ezen rendszámsorozat kiadását, hogy ne merülhessen fel harmadik ország jogszabálya megsértésének
veszélye.
Dr. Bruno Hamard Nagymester”

Sárbogárd számára fontos tény, hogy a Petõfi Sándor Gimnázium, mely ugyancsak
együttmûködési megállapodást kötött az
OSOE-val, eddig csak nyert ezen a kapcsolaton: többek között DVD-lejátszót, könyveket, francia újságokra elõfizetést, plusz
franciaórákat. Ezen kívül több magas rangú diplomata látogatott el az intézménybe,
így Franciaország és Marokkó nagykövete,
Madagaszkár tiszteletbeli konzulja. A különbözõ nyelvterületeken kiemelkedõ teljesítményt nyújtó diákoknak pedig pénzbeli támogatást nyújtanak.
És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a
volt orosz laktanya mögötti önkormányzati terület úgy kelt el — jó áron, Bereczk Imre részére —, hogy a rend vételi ajánlatot
tett az ingatlanra. Errõl annak idején beszámoltunk lapunkban is.
Kíváncsian várjuk a rend ellen indult eljárás végeredményét. Remélhetõleg minden
fél számára megnyugtatóan zárul ez az
ügy.
Hargitai Kiss Virág
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Kápolnásnyék—Sárszentmiklós 3-1 (2-1)
Kápolnásnyék, 150 nézõ, vezette: Nagy K.
Kápolnásnyék: Vörös, Besszer, Szalai,
Salacz, Tóth, Ódor (Doma), Kocsis, Berengyán, Somogyi, Bobory, Barkóczi (Unger).
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L., Palotás, Vámosi, Markovics (Szabó
Z.), Emperger, Huber (Král), Bakos
(Arany), Právics, Berényi. Edzõ: Horváth
Csaba.
Figyelembe véve a csapatok kitûzött céljait, kijelenthetõ, hogy a forduló rangadóját
játszotta a két együttes. A tartalékos vendégcsapat, mely három meghatározó játékosát is nélkülözte (Szarka, Csanaki és
Král — igaz, az utóbbi csereként betegen is
vállalta a játékot), a gyõzelem reményében
lépett pályára.
Az elsõ percek tapogatózása után számomra szembetûnõ volt, hogy védelmünk
feltûnõen ingatag, több játékosunk csak
keresi a helyét. Ezen véleményemnek hangot is adtam a körülöttem állók körében,
melyet ahogy haladtunk az idõben, mind
többen megerõsítettek. Különösen a 8.
percben hatalmas védelmi hiba következtében bekapott gólunk után, melyet
Bobory az 5-ösünk sarkáról, senkitõl sem
zavartatva fejelt a hálóba, 1-0.
Folyamatosan magára talált csapatunk, kiegyenlített játékot láthattunk, melynek során néhány szép támadást vezettünk, és ez
a 23. percben vezetett eredményre, amikor
Berényi nagyszerû ütemû kiugratását
Huber higgadtan értékesítette, 1-1.
Jómagam még ekkor sem nyugodtam meg,
mert mint írtam, védelmünk egy átjáróház
volt. A bal oldalunkon akkor mentek el,
amikor akartak, és onnan szinte folyamatosan jöttek a beadások.
Már elkönyveltük, hogy döntetlen állással
vonulunk az öltözõbe, de a 42. percben
Berengyán jól eltalált, kb. 28 méteres szabadrúgással szertefoszlatta reményeinket,
2-1.
Bízva benne, hogy a félidõben Horváth
Csaba edzõ helyre teszi a védelmet, még
mindig elfogadott volt a vélemény: ezen a
meccsen még nyerhetünk is. Tudomásom
szerint Csaba ezt megpróbálta helyretenni, de nem sok sikerrel, mivel ismét egy óri-

ási védelmi hiba következtében már a 48.
percben Szalai fejesével beállította a
végeredményt, 3-1.
A mérkõzés hátralévõ részének krónikájához még hozzátartozik, hogy Palotás utolsó emberként elkövetett szabálytalanságának következménye a kiállítás volt, valamint azon tény, hogy elkezdtünk a földön
játszani (örömömre elfelejtettük az ívelgetést), és kifejezetten formás támadásokat
vezettünk, de igazi helyzetig nem jutottunk.
Számomra érthetetlen, hogy mit akartunk
a sok ívelgetéssel, már csak azért is, mivel
már a kézfogásnál szembetûnõ volt, hogy
az ellenfél jelentõs magassági fölényt élvez, és ezen elõnyt ki is tudták használni.
Köztudott, hogy csapatunk nagyszerûen
játssza a sokpasszos, földre leszorított,
technikás játékot, de minden mérkõzésen
beleesünk abba a csapdába, hogy ívelgetünk, és ezek a labdák folyamatosan jönnek vissza, majd ismét futunk a labda után.
A hazaúton a gépkocsiban elemeztük a
mérkõzést, és volt olyan szurkoló, aki a védelmünket úgy jellemezte, hogy keveregtek, mint a „kerge birka”. Ezen a meccsen
jónak kihozni egyedül talán Berényit lehetett, rajta kívül senki mást.
A rangadósorozatból az elsõ mérkõzést elbuktuk, és elõzetes érzésem szerint talán
ez lehetett volna a legkönnyebb, de az is
meggyõzõdésem, hogy még egyszer ennyire maga alatt nem teljesít védelmünk.
Ifjúsági mérkõzés:
Kápolnásnyék—Sárszentmiklós 2-1
Egy már megnyert mérkõzést adtunk oda
az ellenfélnek. Vezetõ gólunk megszerzése után kb. 3 ziccert hagytunk ki, mely után
törvényszerû a vereség. Ifi csapatunkkal
kapcsolatban nem értem, hogy az eddig lejátszott meccseiken minden csapatot megfociztak, mégsem tudnak gyõzni. Ezt a dolgot Putyinak mint edzõnek helyre kell
tenni, és akkor jönnek majd a sikerek.
Hétvégén az NB III-ból visszalépett Martonvásárt fogadjuk. Felhívom a figyelmet
arra, hogy a felnõtt csapat egy órával korábban, 16.30 órakor kezd.

A Roneko-csoport állása:

A Femol-csoport állása:

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

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3

7-0
9-4
11-5
8-6
6-4
6-5
4-3
8-6
4-4
3-4
4-8
6-6
4-7
4-7
5-11
4-13

9
9
6
6
6
6
6
4
4
4
4
3
3
0
0
0

Szabó Béla

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

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
-

1
1
1
1
2
2
1
1
-

1
1
1
2
2
1
1
2
2
3
3

8-2
11-5
8-2
4-0
4-2
11-3
6-3
6-8
7-9
4-10
1-4
1-5
5-8
1-7
2-6
1-6

9
7
7
7
7
6
6
6
3
3
2
2
1
1
0
0

A Déli-csoport
eredményei:
Rácalmás—Kulcs SE 2-0 (1-0)
Gólszerzõk: Bortkó, Antal.
Dunapentele—Perkáta 6-4 (4-2)
Gólszerzõk: Matkovics (2), Bíró (2),
Buskó, Tóth, illetve Palóka, Bogó.
Vajta—Besnyõ 1-1 (0-0)
Gólszerzõk: Kovács, illetve Farkas.
Nagylók—Sárszentágota 1-5 (0-1)
Gólszerzõk: Rauf, illetve Kuczi (2), Kovács (3).
Elõszállás—Zichyújfalu 2-1 (2-0)
Gólszerzõk: Puskás, Németh, illetve
Debreczeni.
Soponya—Mezõkomárom 6-1 (4-1)
Gólszerzõk: Joó (2), Kovács (2), Pap,
Sárempek, illetve Toldi.

A Déli-csoport állása:
1. Dunapentele
2. Soponya
3. Rácalmás
4. Alap
5. Elõszállás
6. Vajta
7. Sárszentágota
8. Zichyújfalu
9. Besnyõ
10. Nagylók
11. Perkáta
12. Kulcs
13. Füle
14. Mezõkomárom

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3

3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
2
2
3
2
3

13-6
15-3
5-1
7-1
5-7
7-5
6-5
5-4
4-4
9-11
10-15
2-7
4-12
1-12

9
7
7
6
6
4
4
4
4
3
3
0
0
0

A Femol-csoport
eredményei:
Tác-Csõsz–Mezõfalva SE 0-0
Ifjúsági mérkõzés: 0-19.
Baracs–Mezõszilas 4-2 (3-0)
Gólszerzõ: Szabó (2), Meggyes, Éliás, illetve Gárdonyi, Fekete. Ifjúsági mérkõzés:
2-3.
Jenõ–Adony 7-2 (4-1)
Gólszerzõ: Kiss (4), Kiss Á., Kormány, Bálint, illetve Csanádi, Camin. Kiállítva: Asztalos (Adony). Ifjúsági mérkõzés: 1-1.
Lajoskomárom–Seregélyes 2-0 (0-0)
Gólszerzõ: Reichardt, Cseke. Ifjúsági
mérkõzés: 1-3.
Sárbogárd–Enying 3-0 (3-0)
Gólszerzõ: Pálinkás (2), Bognár. Ifjúsági
mérkõzés: 0-0.
Káloz SE–Kisapostag 3-1 (1-1)
Gólszerzõ: Csonka, Májer Gy. (2), illetve
Mezei. Kiállítva: Berkes (Kisapostag). Ifjúsági mérkõzés: 3-2.
Nagyvenyim–LMSK 1-3 (1-1)
Gólszerzõ: Fink, illetve Teichel, Sütõ,
Tompor. Ifjúsági mérkõzés: 5-1.
Cece–Dég 0-0
Ifjúsági mérkõzés: 1-0.
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BESZÁMOLÓ

Az alsószentiváni iskola jövõje
2008. június 17-én délután az alsószentiváni IV. Béla Általános Iskolában összevont szülõi értekezletre került sor. A fórum témája
az iskola jövõképének felvázolása, a bekövetkezõ változások
ismertetése volt.

Az önkormányzat nevében Nagy Lajos polgármester elmondta,
hogy a jelenlegi törvények sajnos nem teszik lehetõvé, hogy a kistelepülések iskolái az eddig megszokott módon mûködhessenek
tovább. Ugyanakkor az önkormányzat mindig is ragaszkodott ahhoz, hogy a nyolcosztályos iskolát helyben tudja tartani. Semmiféle olyan társulásba nem kívántak belemenni, ami a felsõ tagozat
elvitelével járt volna, pedig így többletnormatívához jutott volna
az intézmény. Ugyanakkor a pillanatnyi gazdasági elõny csak rövid távon érte volna meg, hiszen hosszú távon az iskola teljes leépülését és egyben a település lassú halálát is jelentené egy ilyen
társulás. Alsószentiván már megért egy körzetesítést, és többé
nem kér belõle. Ráadásul azok a gyerekek, akik ezt annak idején
átélték, most szülõk – tette hozzá a polgármester. Hónapok óta
tartó egyeztetésekkel, megbeszélésekkel azonban sikerült olyan
megoldási formát találni az intézmény fenntartására, ami
hosszabb idõre biztosítja a nyolcosztályos iskola helyben maradását. A 2008/2009-es tanévtõl a dunaújvárosi Humán-Pszicho 2002
Kht. veszi át az iskola fenntartását. Az iskola fenntartója a jövõben ugyan más lesz, de az önkormányzat továbbra is minden támogatást biztosít az iskolának. „Polgármesterként mindig is pártoltam az iskolát, szívemhez nõtt az intézmény, s ez a jövõben sem
lesz másként. A fenntartóváltást úgy szeretnénk megvalósítani,
hogy a gyerekek a lehetõ legkevesebb változást vegyék ebbõl
észre” – fejezte be ismertetõjét a polgármester.
Nagy Lajos felszólalását követõen Hír Tibor igazgató tájékoztatta
a jelenlévõket arról, hogy a fenntartóváltás semmiféle visszalépést nem fog jelenteni a gyerekek számára.
A dunaújvárosi székhelyû Pannon Oktatási Központtal két éve, a
felnõttoktatás során kerültünk munkakapcsolatba, s már az elsõ

KARATETANFOLYAM
indul

megbeszélés során éreztük, hogy õk a mi irányvonalunkhoz nagyon hasonló elveket képviselnek, jól tudtunk közösen gondolkodni és dolgozni. Ezért is kerestük fel õket azzal a kéréssel, hogy
tudnának-e abban segítséget nyújtani, hogy az évek alatt megálmodott és kialakított iskolánkat ne kelljen a jövõben sem leépíteni. Hosszú egyeztetéseket követõen a Pannon Oktatási Központot mûködtetõ Humán-Pszicho 2002 Kht. átvállalta az intézmény
fenntartását. Ezzel hosszú évekre sikerült stabilizálni az iskola
helyzetét, végre nem lebeg a fejünk fölött Damoklész kardja. Az
eddig meghirdetett angol—informatika irányultságú alsós program, a választható tantárgyak, a képzési kínálat a továbbiakban is
megmarad. Sõt azzal, hogy nem önkormányzati fenntartású lett
az iskola, még javítani kell az eddigi munkánkon, hiszen az új
fenntartó ugyanolyan színvonalat vár el tõlünk, mint egy városi
alapítványi iskolától. Ez nagy kihívás a tanári kar számára is: az átszervezéssel õk ugyanis elveszítik közalkalmazotti jogviszonyukat, így folyamatosan kell bizonyítaniuk rátermettségüket. Új lehetõségek nyíltak meg iskolánk elõtt: szeretnénk közösen erdei
iskolát kialakítani, fantáziát látunk nyári táborok szervezésében
és a helyi igényeknek megfelelõen további felnõttképzési, szakképzési tanfolyamok indításában is. Ugyanakkor jelentõs
különbség lesz a többi alapítványi iskolával szemben, hogy nálunk
ezekért a többletszolgáltatásokért a jövõben sem kell tandíjat
fizetni, sem a helyi, sem a bejáró tanulóknak; ezeket továbbra is
ingyenesen biztosítjuk.
A fenntartóváltással az iskola neve is megváltozott, a jövõben új
nevünk, illetve elérhetõségeink:
Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképzõ Iskola
Alsószentiváni Tagintézménye
H-7012 Alsószentiván, Béke út 112,
tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711,
e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu.
A 2008/2009-es tanévben a következõ képzéseinkre szeretnénk
felhívni a figyelmet.
Érettségit adó képzés indult a 10., illetve folytatódott a 11. évfolyamon, s szeptember 30-áig még lehet jelentkezni. Hallgatói hozzájárulás: 5.000 Ft/fõ.
„Légy naprakész, netrekész!” címmel alapfokú számítógép- és
internet-használói tanfolyam indul 55 éven felüliek számára. Ez a
tanfolyam a Gazdasági Minisztérium támogatásának köszönhetõen ingyenes.
Kezdõ angol nyelvtanfolyam is indul, melynek térítési díja 6.000
Ft/hó.
A tanfolyamokról Kiss Attilánál érdeklõdhetnek iskolánk fentebbi elérhetõségein, illetve a kattila@vnet.hu címen.
Kiss Attila
Tisztelt Állattartók!

VÁRJUK ÖNÖKET A VITA-PIG KFT.
(SÁRBOGÁRD, VASÚT U. 2.) TAKARMÁNYBOLTJÁBAN.
Ízelítõ AKCIÓS termékeinkbõl:

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

Sárbogárd, Mészöly Géza
Általános Iskola.
Jelentkezni lehet telefonon:

06 (20) 927 0985

gazda kedvenc granulátum
gazda kedvenc dercés
gazda kedvenc granulátum
darakeverék
nyúl granulátum
búzakorpa
kukorica
malátacsíra granulátum
broiler nevelõ
broiler befejezõ

40
40
20
40
20
30
40
40
20
20

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

3.100,2.900,1.600,2.600,2.000,
960,
2.500,2.400,2.200,2.150,-

AKCIÓNK szeptember 1-jétõl érvényesek!
Hobbiállat eledelek. További forgalmazókat kiszolgálunk.

Bogárd és Vidéke 2008. szeptember 4.

KÖZÖSSÉG

„Hol volt, hol nem volt”
A mesemondás, meseolvasás szórakoztató és hatékony módja annak, hogy a gyerekeket olvasásra ösztönözzük, s megszerettessük
velük az irodalmat.
A népmese napján indítjuk a „Hol volt, hol nem volt” címû mesevetélkedõnket. Kérjük az iskolák vezetõit, pedagógusait, a szülõket, hogy támogassák programunkat! Hívják fel a gyerekek figyelmét a pályázatra! Jöjjenek el a könyvtárba, válasszanak mesekönyveket! Vegyenek részt az elõzetes bejelentkezés alapján kérhetõ foglalkozásokon, amelyeken játékos formában elevenítjük
fel a mesék világát!
Mesedélelõttöt szervezünk, ahol igény szerint mesefilmeket vetítünk.
A játéklap átvehetõ a Madarász József Városi Könyvtár gyermekrészlegében, illetve az iskolákban.
A megoldásokat személyesen, postán illetve e-mailen keresztül
lehet eljuttatni a könyvtárba. Akinek nem áll rendelkezésére
elektronikus cím, annak postán küldjük el a feladatokat, vagy személyesen átvehetik a könyvtárban.
Az elsõ feladatot szeptemberben, az utolsót decemberben küldjük. Az értékelés december végén, január elején lesz. Szeretettel
várjuk az iskolák jelentkezését!
Vidéki tanulókat is szívesen látunk. Amennyiben Sárbogárdon
járnak (kirándulás, orvosi vizsgálat stb. során), elõzetes idõpontés témaegyeztetés után várjuk Õket!

Találkozzunk a könyvtárban!
Madarász József Városi Könyvtár,
7000 Sárbogárd, Ady E. út 105., Pf. 17.
Kovácsné Komáromi Edit gyermekkönyvtáros
Tel.: 06/25 508-570. E-mail: konyvtar@mjvkonyvtar.hu
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Foglalkozások a Madarász József
Városi Könyvtárban a 2008/2009.
tanévben
A gyermekrészleg továbbra is várja a város és környékének általános iskolai osztályait, óvodás csoportjait.
Ezeken a rendhagyó könyvtári órákon játékos formában, a könyvtár dokumentumainak segítségével, zenével, filmmel színesítve igyekszünk egyengetni az utat az írott szó és a gyermek olvasó között.

Óvodásoknak
— évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó, a népszokásokat bemutató foglalkozások (adventi ünnepkör, farsang, tavaszi ünnepek, õszbúcsúztató);
— megismerkedünk Lázár Ervin és Benedek Elek meséivel;
— mesefilmeket vetítünk.

Könyvtári órák általános iskolásoknak
— könyvtárbemutató könyvajánlással (1-8. oszt.);
— könyvtárhasználat (1-8. oszt.);
— Sárbogárd helytörténete.

Szabadidõs foglalkozások
— „Mesélõ Európa” sorozat (séta az Európai Unió országaiban a mûvészetek, történelem segítségével);
— Lázár Ervin, Benedek Elek életútja, meséi; a népmese napjával kapcsolatos foglalkozások;
— szeptembertõl négy hónapig tartó vetélkedõsorozatot indítunk „Hol
volt, hol nem volt” címmel;
— az írásos vetélkedõ mellett várjuk a csoportokat mesefoglalkozásainkon;
— megemlékezünk a zöldbetûs ünnepekrõl;
— ünnepi népszokások feldolgozása, bemutatása.
(A részletes programot elõtte közöljük.)
Egyéb, a pedagógus által javasolt, a könyvtár keretei között is megoldható
témát is feldolgozunk.
A foglalkozásokon való részvétel elõzetes bejelentkezés alapján történik.
Bejelentkezni személyesen, ill. a 06 (25) 508-570-es telefonszámon lehet.
Szeretettel várunk mindenkit!
Kovácsné Komáromi Edit gyermekkönyvtáros
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

VÁLOGATÓ
Nagymama
receptjei
Olasz spagettileves
Hozzávalók: 2 db közepes burgonya, 2 db
kemény paradicsom (esetleg sûrített paradicsom), 2 fej hagyma, 2-3 sárgarépa, 1
gerezd fokhagyma, 15 dkg spagetti
száraztészta, 10 dkg parmezán vagy más,
ízes, olvadó sajt, 1 csokor petrezselyem
vagy zeller, 1 teáskanál só, csipetnyi cukor, 1 kávéskanál olasz fûszerkeverék,
csipetnyi curry, 1 kávéskanál olaj, Vegeta.
Elkészítés: A megtisztított és felaprított burgonyát, hagymát és sárgarépát olajon megpároljuk, majd vízzel felengedjük, és az ízesítõkkel együtt fõzzük. Amikor félig elkészült
(kb. 10 perc), belekeverjük a lehámozott, felszeletelt paradicsomot, az apróra vágott fokhagymát és spagettit. Puhára fõzzük, így egy
majdnem sûrû, fõzelékhez hasonló ételt kapunk. Tetszés szerint hígítható. Tálaláskor
bõven megszórjuk finomra vágott petrezselyemmel és reszelt sajttal.

Rácponty
Hozzávalók: 150 dkg ponty, 1 kg burgonya,
15 dkg füstölt szalonna, 2 fej hagyma, 8
dkg zsír, 1 evõkanál pirospaprika, só, 1
evõkanál liszt, 3 dl tejföl, 3-4 zöldpaprika
és ugyanannyi paradicsom.
Elkészítés: A pontyot megmossuk, megtisztítjuk. A halat bevagdaljuk, a nyílásokba vékony szalonnaszeleteket teszünk. Besózzuk,
meghintjük pirospaprikával. Egy tepsit kikenünk zsírral, az aljára karikára vágott fõtt burgonyát teszünk, rárakjuk a halat, beborítjuk a
karikára vágott hagymával, zöldpaprikával,
paradicsommal, megöntözzük olvasztott
zsírral, és a forró sütõbe tesszük. Ha a hal félig megsült, megöntözzük a liszttel elkevert
tejföllel, és készre sütjük.

Sajtos guba
Hozzávalók (4 személyre): 10 kifli, 30 dkg
sajt, 7 dl tej, vaj, só.
Elkészítés: A kifliket felkarikázzuk, majd egy
nagy öblös tálba rakjuk. A tejet felforraljuk.
Ha felforrt, meglocsoljuk vele a kifliket, jól átforgatjuk és letakarjuk fedõvel. Hagyjuk pihenni, amíg a sajtot lereszeljük. Egy jénait kikenünk vajjal, majd lerakunk egy sor áztatott
kiflit, megsózzuk, és sajttal megszórjuk. Addig rétegezzük, amíg elfogy a kifli. A tetejére
sajt kerüljön. Sütõbe toljuk és szép pirosra
sütjük. Melegen, hidegen egyaránt fogyasztható.

A tévékészülékem képernyõjén egy részeg
lány énekel. A lány tántorog, összevissza
beszél, bárgyún mosolyog, hamisan énekel. Kínos. Aztán egy idõsödõ férfi énekel
riszálva. Mintha nem volna gátlás benne,
mintha egy icipici sejtés se lenne az agyában arról, hogy milyen szörnyû, amit mûvel. Ez is kellemetlenül hat a nézõre. Valahogy a férfi helyett mi szégyelljük magunkat; a riszálása, vonaglása, önmutogatása
az egész emberi nemrõl állít ki szegénységi
bizonyítványt. Rólunk is.
Válogató a Megasztár új sorozatára.
Jönnek sorban az önjelölt megasztárok. A
tehetségtelenség kavalkádja, egy agyonhülyített társadalom szánalmas illegetése.
Néha fel-felcsillan a valódi tehetség pillanata, de az összkép megdöbbentõ. A zsûri
nem tudja, sírjon-e, vagy nevessen, végül a
nevetés mellett dönt, de a bírálók takarják
a szájukat. Érdekes momentum! Nem tartják ildomosnak, hogy nevessenek azon,
ami kínosan nevetséges. Talán attól tartanak, hogy megsértõdik jelentkezõ. Valaki
kiteszi magát a közröhejnek, és nem illik
röhögni rajta. Van zsûritag, aki álmélkodva nézi a szereplõt, megdöbbenti az, hogy
mit mûvel sok emberrel az exhibicionizmus, az önmaguk megmutatásának kóros
mértékû vágya és az önértékelés teljes hiánya. Olyan világban élünk, amikor az öntúlértékelés társadalmi méreteket ölt, hatását egy egész ország nyögi, de ilyen nyilvánvalóan csak a pódiumon mutatkozik
meg, amikor a személy úgymond „szerepel”, produkciót mutat be. Ijesztõ, hogy
mennyire nem látjuk magunkat, menyire
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vakok tudunk lenni, ha önmagunkról van
szó!
Lehet sopánkodni azon, hogy mit mûvelt a
világból a média. A média, amely ugyanúgy nem képes tükörbe nézni, ugyanúgy elvesztett minden normális mértéket, mint
ezek a fellépõk. Százezrek nézik, ahogy kétes intelligenciájú emberek veszekszenek,
gúnyolódnak, fõznek ehetetlen ételeket.
Valaki azzal lép föl, hogy fejen állva kukorékol. A kisdiák pornót tölt le valamelyik
csatornáról, ahol közvetlen közelrõl megfigyelheti a nemi szervek mûködését.
Rombolás! Emberiség-rombolás! Mi rögzül abban a fiatal lélekben a legszebb emberi érzésrõl, a szerelemrõl? Neki aztán olvashatja könnyel a szeme csücskében a tanár néni, hogy „akkor is, ott is örökre szeret”, õ tudja, amit tud, és röhög Petõfi versén. Ha engem megbüntetnek, amikor
késve adom be a fillérkéim felét az adóhivatalnak, vagy ha gazos az udvarom,
milyen büntetést érdemel az, aki lelkek
tömeggyilkosságát követi el? Dehogy
büntetik! A legjobban keresõ emberek
közé tartozik.
Tény, hogy néhány évtizeddel ezelõtt még
azon izgult az ország, hogy ki mond szebben József Attila-verset, ki vezényli hatásosabban Mozart szimfóniáját. Ott ült a tévé elõtt a kisgyerektõl a nagymamáig a fél
ország. A fiatalok ma kinevetik azt, aki
Mozart zenéjét hallgatja, és hülyeségnek
mondják a költészetet. Ennek vannak,
igenis vannak felelõsei.
Olyan ez a válogató, mint egy
szennyesteregetés. Úgy tesz mindenki,
mintha illedelmes, normális világban élne,
és közben szemrebbenés nélkül tárjuk világgá az összeokádott, összekakilt,
összevérzett lepedõt.
(L. A.)

„Nevünk, bölcsõnk egy”
9. Keresztúr-találkozó
Egy szomorú esemény hozta össze a Keresztúr nevû településeket 1999-ben. Kiöntött a Bodrog folyó, és veszélybe került
Bodrogkeresztúr község. Balatonkeresztúr sietett a kétségbeesett közösség segítségére. Bárdos János balatonkeresztúri
polgármester fejében született meg a gondolat, hogy a Kárpát-medencében lévõ
Keresztúr nevû településeket egy szövetségbe összefogja. A gondolatot tett követte, és az elsõ találkozónak a kezdeményezõ
település adott otthont.
Azóta kilenc év telt el. Az idén Ráckeresztúr rendezte meg a Keresztúr Nevû
Települések Hazai és Nemzetközi Találkozóját. Idén 23 község vett részt az ünneplésben delegációkkal és kulturális mûsorokkal. Sárkeresztúrról öt fellépõ csoport mutatkozott be. Bóta Nikoletta 6. osztályos tanuló csodálatos énekhangján magyar népdalokat adott elõ. A Napsugár
Nyugdíjasklub magyar népdalokra táncolt,
a Formációs Táncklub modern zeneszám-

ra koreografált táncot mutatott be. Ludányi Jánosné és Huszti József kettõse
most is sikert aratott nótáival, és a Csillagfény együttes dalaira is táncra perdültek a
résztvevõk. Minden szereplõ egy szép emléklapot kapott a házigazdáktól, és három
napra szóló csodálatos élményeket.
A nagy Magyarország területérõl érkezõ
keresztúriak családja ismét tanúságot tett
az összefogás fantasztikus megtartó erejérõl.
A polgármesterek elhatározták, hogy kiad
a szövetség egy könyvecskét, ami tartalmazni fogja a Kárpát-medence összes Keresztúr nevû települését, és egy kis bemutatást ad róluk. Elhatározták egy közös
honlap létrehozását is, ami a közeljövõben
megvalósulhat.
A záróünnepségen Kovács József, a szövetség elnöke bejelentette, hogy a következõ találkozót Balatonkeresztúr rendezi.
Nagy érdeklõdéssel várjuk a folytatást!
Kovács Györgyné
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A TALLÉROS KALAP
1. rész
Három diákról meg egy parasztemberrõl
mondok mesét. A diákok nagy szakállas legények voltak már mind a hárman, s egyszer mit gondoltak, mit nem, elindultak országot, világot látni, szerencsét próbálni.
Amint mennek, mendegélnek, egy faluba
érnek. Szembe jõ velük egy parasztember.
Az egyik diák nagy hetykén megszólítja:
– Hány hét a világ, bácsi?
– Mával is kevesebb, uram – mondotta a
paraszt, s tisztességtudással megemelintette a kalapját.
– Hát a jó erkölcs hol terem? – kérdi a diák.
– Megterem a virág a gazban is.
– No, ez ügyes felelet volt – mondja a diák.
– Még egyet kérdek kendtõl. Mi van a paraszt kalapja alatt?
– Jöjjenek be az urak a kocsmába, ott majd
megmondom.
A diákok összenéznek, egy rézgaras sem
volt a zsebükben, de azért bementek. Hanem a paraszt elõrement, s megsúgta a
kocsmárosnak, hogy csak mérje a bort,
ameddig öt forint árát kimér.
Letelepednek az asztal mellé, a kocsmáros
hordja a bort, isznak, jókedvük kerekedik.
Hanem mikor öt forint árát megitták, a
kocsmáros nem hozott több bort, azt
mondta:
– Most már fizessenek az urak!
Az ám, fizettek volna, ha lett volna mibõl.
Kotorásztak a zsebükben, kifordították,
befordították: fordíthatták, egy krajcár
nem sok, annyi sem fordult ki.
– Hát majd megfizet ez a kalap – mondja a
paraszt.
Azzal lekapja fejérõl a kalapot,
megrázintja, s egy fényes tallér esett ki
belõle.
– No, látják az urak, ez van a paraszt kalapja alatt.
Tyû, nagyot néztek a diákok, szerették volna megszerezni a kalapot. Milyen nagy
urak lennének, ha övék lenne az a kalap.
Csak megrázintanák, s hullana ki belõle a
csengõ tallér.
Közrefogják a parasztot, adja el nekik a kalapot, amit kér, azt kér, a föld alól is elõteremtik az árát.
– Jól van – mondja a paraszt –, én már úgyis
öregember vagyok, ötszáz forint elég halálom napjáig, ennyiért az uraknak adom.
Elmennek a diákok a földesúrhoz, kérnek
írásra ötszáz forintot. Az uraság – mit gondolt, mit nem – adott is, s a parasztnak lefizették a pénzt. Továbbmentek nagy örömmel a diákok, s ahogy az elsõ faluba értek,
betértek a kocsmába, rendeltek ételt, italt,
ettek, ittak, vígan voltak.
– Bort ide, kocsmáros, bort!
Mikor aztán fizetésre került a sor,
megrázintották a kalapot, de csak egy tallér hullott ki a kalapból, pedig ötre volt
szükség.

Hát most mit csináljanak? Nem tudtak fizetni, ottmaradtak a kocsmárosnál, míg le
nem dolgozták az adósságot. Mikor aztán
a kocsmárostól megszabadultak, indultak
egyenest abba a faluba, ahol a parasztembertõl a kalapot vették. Mennek, mendegélnek, egy nagy erdõbe érnek, s hát éppen
ott dolgozott a paraszt. Ez már jó messzirõl
meglátta a diákokat, s mi jutott eszébe, mi
nem, egy fûrész volt nála, s azzal nagy
hirtelen egy nagy tölgyfát elkezdett
fûrészelni.
Aztán elkezdett kiabálni:
– Hamar ide, hamar, segítsenek, mert reám dõl ez a fa! – s a vállát jó erõsen a fának
vetette, mintha csakugyan tartaná, nehogy
ledõljön.
Odaszaladnak a diákok, s mondja a paraszt:
– No, az isten hozta az urakat ide, mert úgy
tudják meg, hogy e fa alatt kincs van. Hogy
könnyebben kiáshassam, elõbb le akartam
fûrészelni, de mélyebben találtam befûrészelni, s ha elállok innét, reám dõl a fa. Álljanak ide az urak, tartsák a fát. Majd kötelet hozok ki a faluból, felmászok a fára, a fa
felsõ ágára rákötöm a kötelet, s annál fogvást nyugot felé döntöm, mert hát a kincs
kelet felé van.
A diákok meg sem ismerték a parasztot,
mert jóformán meg sem nézték, nekidõltek a fának, a paraszt meg szaladott be a faluba kötélért.
Az ám, kötélért? Esze ágában sem volt,
hogy kötelet hozzon. A szegény diákok
vártak ebédig, vártak uzsonnáig, vártak vacsoráig, majd megszakadtak, úgy kínlódtak, nehogy a fa rájuk essen.
Hát nem várhattak ítéletnapjáig, nagy hirtelen elugrottak a fa mellõl, s íme, a fa ott
állott szépen, bizony, nem dõlt el.
– Fiúk – mondja az egyik diák –, nekem úgy
tetszik, hogy megint megcsúfoltak, mégpedig az a paraszt csúfolt meg, akitõl a talléros kalapot kaptuk. Gyerünk csak be a faluba, majd így meg úgy, megemlegeti a paraszt, hogy diákokat csúfolt meg.
Eközben a paraszt nem találta otthon a helyét, ide bújt, oda bújt, aztán kerestette
magát a feleségével, vajon megtalálja-e.
De akárhová bújt, a felesége mindenütt
megtalálta.
Azt mondja az asszony:
– Hallja-e, ne bujkáljon kend, jobb, ha úgy
tesz, mintha meghalt volna. Feküdjék le
szépen, én szemfedõvel beborítom, akkor
aztán jöhetnek a diákok, holt emberrel
semmit sem csinálhatnak.
– Ez igaz, feleség – mondja a paraszt.
Mindjárt el is készítik a nyújtópadot, a paraszt ráfekszik, s a felesége siratni kezdi
keservesen:
– Jaj, lelkem uram, jámbor uram, mért haltál meg, mért haltál meg!
(Folytatás a következõ számban.)
Benedek Elek meséje

Rejtvény
Járj utána, hogy vajon melyik feltaláló illetve kutató neve a helyes
válasz az alábbi kérdésekre!
Ki fedezte fel az abszolút geometriát?
Ki találta fel a telefonközpontot?
Ki találta fel a televíziót?
Ki találta fel a porlasztót?
Ki találta fel a kriptontöltésû izzólámpát?
Ki találta fel a transzformátort?
Ki találta fel a gyufát?
Ki találta fel a vetítõgépet?
Ki találta fel a karburátort?
Ki találta fel a holográfiát?

Beküldési határidõ:
2008. szeptember 9.

Megfejtés
1. A helyes szó a baka.
2. Te magad vagy.
3. A felhõ.
Helyes megfejtés nem érkezett.

Heti idõjárás

A következõ napokban rekordközeli
hõmérsékleti értékek várhatók, fõként
délkeleten a hét vége felé akár 35 fok
körüli maximumhõmérséklettel. Általában száraz idõre számíthatunk, de az
éjszakai órákban helyi záporok, zivatarok is lehetnek. A várható nappali felmelegedés csütörtökön 28, 32, pénteken 27, 31, szombaton 30, 34, vasárnap
31, 35, hétfõn 32, 36 fok körül alakul.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Szeptember 6., SZOMBAT

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 8.00 Hét
mérföld 8.40 Delta 9.05 Élni tudni kell! 9.35 KészPénz
10.05 Múlt-kor 10.35 Autóvízió 11.05 Euro Taxi 11.30
Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Pizsamaparti 12.35
Ötös fogat 13.05 Nyugat 100 13.30 Áll a bál 15.15 Klipperek 2. 0 16.15 Tiszta kvíz 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
Miss Marple – A Bertram Szálló 21.55 Hírek 22.05 Piros lámpás paradicsom 0.10 Sporthírek 0.20
Koncertek az A38 hajón 1.15 Paralimpia 2008
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ
6.25 Digimon 6.45 Kölyökklub 8.55 Disney-rajzfilmek
10.10 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Dr. Vegas – A
szerencsedoki 13.40 Forma-1 15.25 Kung-fu 16.25
Jumanji 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Magyarország–Dánia vb labdarúgó-mérkõzés 21.55 Idõzavarban 24.00 A fûnyíró ember 2. – Jobe háborúja
1.40 Tesók 3.15 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.40 Mókás állatvilág 10.15 Így
készült az Állati szerelmek címû dokumentumfilm
10.50 Kalandjárat 11.25 Babavilág 12.00 Egy rém rendes család Budapesten 12.35 Ed 13.35 Charlie – Majom a családban 14.35 Bûbájos boszorkák 15.35 Az elveszett ereklyék fosztogatói 16.35 Bölcsek kövére
18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Megasztár 4. – A
válogatás 21.30 Riddick – A sötétség krónikája 23.50
A holló 1.25 Mentõhelikopter 2.15 Huncut fiúk 3.05
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 Szeptemberi rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági
magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.04 Rendszerváltozatok 20 év után
18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.52
Mese 20.04 Sport-közvetítés 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 7., VASÁRNAP
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Pénz-vidék 5.50
Nap-kelte 8.00 Fõtér 9.00 „Így szól az Úr!” 9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika 9.40 Egyházi
naptár 9.55 Református magazin 10.20 Metodista ifjúsági mûsor 10.30 Az utódok reménysége 11.00 Görög
katolikus liturgia 12.15 Hírek 12.20 A nemzet könyvtárának kincsei 12.45 Kézilabda 14.45 A genetika története 15.40 Csellengõk 16.05 Így élünk most 17.00 Kultúrház 17.55 Panoráma 18.30 Tiszta kabaré! 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.45 Sporthírek 19.55 Csináljuk
a fesztivált! 20.55 A szólás szabadsága 22.00 Mad
Men – Reklámõrültek 22.55 Hírek 23.00 Sporthírek
23.10 Sport7 0.05 TS-Motorsport 0.30 Paralimpia
2008
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 Tuti gimi 12.50 A dadus 13.15 Magyar autósport-magazin 13.30 Forma-1
16.15 A Mick Jagger-projekt 16.45 Kaktusz Jack
18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Szahara 22.30 Heti
hetes 23.50 Laza csávók 1.30 Portré 2.00 Purgatórium
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.30 Joey 9.05 Ingatlanbróker 10.40
Két testõr 11.15 Stahl konyhája 11.50 Walker, a texasi
kopó 12.50 Rémvadászok 13.50 Gyilkos körök 14.50 A
parti õrség 15.50 Afrikai kaland 16.50 Derék Dudley
18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Anakonda 2. – A véres orchidea 22.00 A császárok klubja 0.15 Képírók
2.40 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
– a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 10.04 Római katolikus szentmise 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 Jelenlét 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

Szeptember 8., HÉTFÕ
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.00 Bûvölet 10.55 Parlamenti napló
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 A palota ékköve 13.25 Kincskeresõ 13.50 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 100 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.45
Paralimpia 2008
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 Kis óriások 12.00 Hírek 13.30 Disney-rajzfilm 14.00 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 Kabinláz 1.00 Reflektor 1.20 Harcos utcák
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió
délelõtt 10.15 Teleshop 11.25 Kvízió 12.10 Csenõ manók 13.45 Az ügyosztály 14.35 Dokik 15.25 Zorro
16.25 Rex felügyelõ 17.25 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 Star Trek – Ûrlázadás 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 Az evangélikus 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 19.47 Zene 19.55 Mese 20.04 Rádiószínház
20.27 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

Szeptember 9., KEDD
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.10 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 Életképek 21.50 Kedd este 22.25 Kultúrház
22.45 Hírek 22.50 Sporthírek 22.55 Ukrajnai éhínség
23.55 Paralimpia 2008
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 Vándormadarak 12.00 Hírek 13.30 Disney-rajzfilm 14.00 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 Tûzhányó 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Reflektor 0.10 A késõn
kezdõ 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió
délelõtt 10.10 Teleshop 11.25 Kvízió 12.00 Sírba viszel
13.45 Az ügyosztály 14.35 Dokik 15.25 Zorro 16.25
Rex felügyelõ 17.25 Cápák 18.30 Tények 19.00
Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10
Csupasz pisztoly 23.00 A médium 24.00 Tények este
0.35 Alfred Hitchcock bemutatja 1.05 A titkos háború
4.15 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

2008. szeptember 4. Bogárd és Vidéke
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 19.44
Mese 20.04 Rádiószínház 20.27 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 10., SZERDA
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.15 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 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 TS – Labdarúgó-mérkõzés 22.15 Szerda este 22.50 Lapozó 23.20
Hírek 23.25 Sporthírek 23.35 Paralimpia 2008
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 A kisfiamat nem adom 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 Nico 23.20 Az egység 0.15 Reflektor 0.35 9/11 – A katasztrófa után 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.30
Kvízió délelõtt 10.10 Teleshop 11.15 Kvízió 12.00
Columbo 13.45 Az ügyosztály 14.35 Dokik 15.25 Zorro
16.25 Rex felügyelõ 17.25 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 Õrültek háza 2.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 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 19.49
Mese 20.04 Sport 20.15 Közv. Svédország–Magyarország labdarúgó-mérkõzés 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ
0.10 Éjszaka

Szeptember 11., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.15 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 15.15 Együtt 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 0.40 Magán
beszélgetések 1.35 Paralimpia
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 Balfácán 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
Esti showder Fábry Sándorral 23.10 Házon kívül 23.45
Boszorkák 0.45 Reflektor 1.00 Alias 1.55 Infománia
2.20 Házon kívül 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35
Kvízió délelõtt 10.15 Teleshop 11.25 Kvízió 12.10 Red
Rock õre 13.45 Az ügyosztály 14.35 Dokik 15.25 Zorro
16.25 Rex felügyelõ 17.25 Cápák 18.30 Tények 19.00
Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10
World Trade Center 23.40 Csillagkapu 0.40 Tények
este 1.15 Strucc 1.50 Csillagkapu 2.40 Aktív
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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 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 20.27 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 12., PÉNTEK
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 Eurotaxi 12.50 Sorstársak 13.20 Kincskeresõ 13.50 Körzeti magazinok 14.50 Fórum
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 22.05 Péntek este
22.40 Múlt-kor 23.05 Hírek 23.15 Sporthírek
23.20 Zorán – Az elmúlt 30 év 0.20 Paralimpia
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 Majomszeretet
12.00 Hírek 13.10 Disney-rajzfilm 13.40 Játék
15.10 Receptklub 15.25 Kung-fu 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 22.15 Váltságdíj 23.20 Rejtélyek háza 1.20 Reflektor 1.35
Itthon 1.55 Harcos utcák 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.25
Stahl konyhája 9.30 Kvízió délelõtt 10.10
Teleshop 11.15 Kvízió 12.00 Viharfelhõk a szerelem kék egén 13.45 Az ügyosztály 14.35 Dokik 15.25 Zorro 16.25 Rex felügyelõ 17.25 Cápák 18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban
19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10 A bátrak
hazája 23.20 Holló: Út a mennyországba 0.20
Tények este 0.55 Vészkód – A
Rubicon-összeesküvés 2.30 Vak igazság 3.20
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 A Hetednapi Adventista 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 19.45 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
C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor
alatt olvasható!
Szeptember 6., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Sárbogárd—Enying foci 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Beszélgetés dr. Bakács Tamással (kb. 60’), dr.
Pátzay Istvánnal (45’), dr. Festetics László és a dégi kastély (1.41’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Trombi (16’),
Bódi Csabi Sárbogárdon (30’), Népi, póni- és
kettesfogat-hajtás Vajtán
Szeptember 7., V: 0.00 Lapszemle, Sziréna 7.00 Heti híradó 8.00 Beszélgetés dr. Bakács Tamással (kb. 60’), dr.
Pátzay Istvánnal (45’), dr. Festetics László és a dégi kastély (1.41’) 13.00 Heti híradó 15.00 Aratás Nagylókon
(22’), Hazám, hazám (34’), Philia-koncert (90’), Lázár Ervin
nyomán (39’), Ovisuli Miklóson (35’), Simontornyai iskola
(16’) 19.00 Heti híradó 20.00 Ökumenikus istentisztelet
Kálozon (45’), Férfikonferencia Alapon 1.
Szeptember 8., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Trombi
(16’), Bódi Csabi Sárbogárdon (30’), Népi, póni- és
kettesfogat-hajtás Vajtán 13.00 Heti híradó 15.00 Sárbogárd—Enying foci 19.00 Heti híradó 20.00 Csóri Antal galambász (1.20’), Kiállítás a dégi kastélyban (1.02’), Káloz
5. (1.11’)
Szeptember 9., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Ökumenikus istentisztelet Kálozon (45’), Férfikonferencia Alapon
1. 13.00 Heti híradó 15.00 Csóri Antal galambász (1.20’),
Kiállítás a dégi kastélyban (1.02’), Káloz 5. (1.11’) 19.00
Heti híradó 20.00 Az alsószentiváni iskola (40’), Halország
1. (16’), Népdalverseny Sárszentmiklóson (38’),
Házimozi: Szüret Pálfán (1.30’)
Szeptember 10., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Az
alsószentiváni iskola (40’), Halország 1. (16’), Népdalver-

seny Sárszentmiklóson (38’), Házimozi: Szüret Pálfán (1.30’)
13.00 Heti híradó 15.00 Agancsosok (43’), Lajtos Anna koncertje (51’), A tanulási zavarokról (1.15’), Bodó Zoltán, az év
utánpótlás-nevelõje 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00
Sárszentmiklós—Martonvásár foci, I. oszt. megyei foci-összefoglaló
Szeptember 11., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Sárszentmiklós—Martonvásár foci, I. oszt. megyei foci-összefoglaló 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Az
alsószentiváni iskola (40’), Halország 1. (16’), Népdalverseny Sárszentmiklóson (38’), Házimozi: Szüret Pálfán (1.30’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Ökumenikus istentisztelet
Kálozon (45’), Férfikonferencia Alapon 1.
Szeptember 12., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Agancsosok (43’), Lajtos Anna koncertje (51’), A tanulási zavarokról (1.15’), Bodó Zoltán, az év utánpótlás-nevelõje
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Ökumenikus istentisztelet
Kálozon (45’), Férfikonferencia Alapon 1. 19.00 Lapszemle,
Sziréna 20.00 Az alsószentiváni iskola (40’), Halország 1.
(16’), Népdalverseny Sárszentmiklóson (38’), Házimozi: Szüret Pálfán (1.30’)
***

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.
Szeptember 4., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Sárszentmiklós–Pákozd (95’), Hazám, hazám –
operetténekek (34’), Tûzoltóverseny (48’) Trombi, a tûzmanó (16’) 13.00 Heti híradó (14-18 óra között
mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Dr. Bakács Tamás és dr. Pátzay István (105’), Népdalverseny Sárszentmiklóson (38’)
Szeptember 5., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Bódi Csabi Sárbogárdon (31’), A 2006-os szüret
Pálfán (90’), Aratás Nagylókon (22’), Csóri Antal galambász (80’) 13.00 Heti híradó 14.00 Beszélgetés Kósa Károllyal (73’), Philia-koncert (80’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Intézménytársulás a déli térségben
(105’), Lázár Ervin-irodalmi túra (40’), A tanulási zavarokról (75’)
Szeptember 6., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Dr. Festetics László és a dégi kastély (163’), Agancsosok (43’), Halország 1. (16’) 13.00 Heti híradó 14.00
Intézménytársulás a déli térségben (105’), Lázár Ervin-irodalmi túra (40’), A tanulási zavarokról (75’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Bódi Csabi Sárbogárdon (31’), A 2006-os szüret Pálfán (90’), Aratás
Nagylókon (22’), Csóri Antal galambász (80’)

Szeptember 7., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Dr. Bakács Tamás és dr. Pátzay István (105’), Népdalverseny Sárszentmiklóson (38’) 13.00 Heti híradó 14.00
Cece–Dég focimeccs (95’), Díjugrató Alapon (109’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Beszélgetés Kósa Károllyal (73’), Philia-koncert (80’)
Szeptember 8., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Bódi Csabi Sárbogárdon (31’), A 2006-os szüret Pálfán (90’),
Aratás Nagylókon (22’), Csóri Antal galambász (80’) 13.00
Heti híradó 14.00 Dr. Festetics László és a dégi kastély
(163’), Agancsosok (43’), Halország 1. (16’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Intézménytársulás a déli térségben (105’), Lázár Ervin-irodalmi túra (40’), A tanulási zavarokról (75’)
Szeptember 9., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Beszélgetés Kósa Károllyal (73’), Philia-koncert (80’) 13.00
Heti híradó 14.00 Dr. Bakács Tamás és dr. Pátzay István
(105’), Népdalverseny Sárszentmiklóson (38’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Cece–Dég focimeccs
(95’), Díjugrató Alapon (109’)
Szeptember 10., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Intézménytársulás a déli térségben (105’), Lázár Ervin-irodalmi túra (40’), A tanulási zavarokról (75’) 13.00 Heti
híradó 14.00 Bódi Csabi Sárbogárdon (31’), A 2006-os szüret
Pálfán (90’), Aratás Nagylókon (22’), Csóri Antal galambász
(80’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Dr. Festetics László és a dégi kastély (163’), Agancsosok (43’),
Halország 1. (16’)
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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
ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
06 (30) 9161 704
AKÁC és EGYÉB kemény TÛZIFA 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.
SZEMÉLYI HITELEK akár 48 óra alatt, akciós
JELZÁLOGHITELEK, ADÓSSÁGRENDEZÉS,
ingyenes ÉRTÉKBECSLÉS. 06 (20) 238 2294,
06 (30) 241 7364, 06 (70) 340 9229
EXTRA ANGOL BÁLÁS RUHAVÁSÁR
MINDEN KEDDEN, 7.30-14 óráig
Sárbogárdon a mûvelõdési házban.
City Korzó Kft. TÉRKÖVEZÉSBEN JÁRTAS,
MEGBÍZHATÓ munkaerõt keres.
Fizetés megegyezés szerint.
Telefon: 06 (20) 336 6965
Jogosítvány! AUTÓVEZETÕI TANFOLYAM
indul szeptember 5-én, 18 órakor
a mûvelõdési házban. Jelentkezés:
Fûrész József, 06 (30) 290 3744,
06 (25) 461 303, fureszkresz@freemail.hu
Támogatószolgálathoz SZEMÉLYI SEGÍTÕ
munkakörbe MUNKATÁRSAT keresünk.
06 (30) 327 8902
A SÁRBOGÁRDI SZESZFÕZDE
a Vágóhíd utca végén
SZEPTEMBERBEN NYIT.
Jelentkezés: 06 (30) 285 1041-es telefonon.

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.
Töbörzsökön 130 m2-es, négyszobás, kétféle fûtéses, sarokkádas, beépített konyhás ház eladó. Azonnal költözhetõ. Telefon: 06 (20) 333 6009.
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)
Albérlet kiadó. 06 (30) 9392 157. (051248)
Tégla, új, 38-as méretû, eladó. 06 (70) 774 2717.
Földet bérelnék Sárbogárdon és környékén. 06 (20)
5373 712. (051831)
Sárbogárdon háromszobás családi ház ipari árammal, medencével eladó. 06 (30) 845 2423. (051829)
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.
Energolux automata mosógép eladó. 06 (20) 394
2372.
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. Sárbogárd, Árpád u. 95. 06 (25)
460 829. (051331)
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Ady-lakótelepen lakás eladó. 06 (70) 3314 871.
(051330)

Tollpaplan-készítés. Sárszentágota, Széchenyi u.
5/b., Pákolicz Árpádné. 06 (25) 476 051.
Rekamié eladó a Mányoki u. 5. szám alatt. (051320)
59 éves özvegy nõ megismerkedne korban hozzáillõ
úrral. Telefon: 06 (30) 836 2642.
Elektromos liba- és kacsatömõ készülékek rendelhetõk. Könnyû, kíméletes, igen gyors munkavégzés. 06
(25) 476 064.
Villanyszerelõt három mûszakos munkarendbe felveszünk. 06 (20) 964 8496. (051878)
Fehér delavári borszõlõ szeptember végi szüreteléssel eladó. 06 (70) 410 3612.
Szekrények és használt nyílászárók eladók. Érdeklõdni 16 óra után: 06 (30) 632 7249.
Vörös tojótyúk-vásár szeptember végi szállítással.
Ára: 380 Ft/db. Megrendelhetõ szeptember 14-ig.
Bondor János, Sárbogárd, Tinódi u. 202. 06 (30) 442
4971. (051874)
Régi parasztház kis telekkel eladó. Sárbogárd, Dobó I.
u. 42. (051873)
Eladói végzettséggel férfi munkatársat keresünk sárbogárdi üzletünkbe. Telefon: 06 (30) 891 2541. (051872)
Borszõlõ eladó (Medina, Zweigelt). Érdeklõdni: 06
(25) 460 386, 16 órától. (051386)
Sárbogárdon szántóföldet bérelnék. 06 (30) 513
5180. (051385)
Árpád-lakótelepen lakás eladó vagy kiadó. 06 (30)
382 7209. (051383)
Hitelközvetítés! Építésre, vásárlásra, hitelkiváltásra.
Érdeklõdni: 06 (20) 323 6011. (051381)
Rétszilason családi ház eladó. Kettõ szoba, konyha,
mellékhelyiségek. Víz, villany, telefon, gázcsonk, 800
öles telek, szõlõ gyümölcsfákkal. Telefon: 06 (25)
471 984. (051379)
Háromfiókos fagyasztószekrény újszerû állapotban
eladó. 06 (20) 437 4869. (051377)
Ház eladó Alapon, Kossuth u. 92. Három parkettás
szoba, két fürdõszoba, konyha+másfél szobás kis
ház. Terület: 1557 m2, fele parkosított, fele termõszõlõ
borpincével. 06 (25) 220 346. (051375)
Eladó 380 V-os lemez kalmárrosta, 33 db néma kacsa,
jó állapotban lévõ bútorok. 06 (20) 385 2169. (051350)
Sárbogárdi telephellyel rendelkezõ cég keres pályakezdõ vagy gyakorlattal rendelkezõ gipszkarton-szerelõket. Érdeklõdni: 06 (20) 9253 414. (051349)
Eladó Philips színes nagy tévé hibátlan állapotban 16
ezer forintért. 06 (70) 392 5923.
Szépen felújított családi ház eladó vagy kiadó. 06 (20)
455 7413. (051881)
Sárbogárdon összkomfortos családi ház eladó. 06
(30) 371 6571, 06 (20) 473 6476.
Lucernamag eladó. 1000 Ft/kg. 06 (25) 460 969.
(051880)

Szeptember 6-ától

ÓVODÁBA KÉSZÜLÕ

a Légió 2000
Security Kft.-nél

gyermekek szülei
figyelem!

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

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.
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KÖSZÖNET
A sárbogárdi Sárréti Íjász Club köszönetet mond mindazoknak, akik a 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át a 2007.
évben felajánlották egyesületünknek. A befolyt 257.031 Ft
összegû támogatást íjászati felszerelések, kellékek vételére,
versenyekre való utazásra, nevezési díjakra és edzõi képzésre
fordítottuk.

Adószámunk: 18491074-1-07.
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Bútort a gyártótól!
FAIR 2002 Kft.
Vásároljon nagyker áron itt helyben, Sárbogárdon!
Kárpitos bútorok, fenyõbútorok, étkezõgarnitúrák óriási szín- és
szövetválasztékkal, raktárkészletrõl és rendelésre egyaránt.
Továbbá rendelhetõk konyhabútorok, szekrények, szekrénysorok,
gardrób- és kisszekrények, komódok,
egyéb kisbútorok és kiegészítõk.

AKCIÓINK!
MEGHÍVÓ

Író- és számítógépasztalok, forgószékek
különbözõ méretekben, formákban és színekben
BEVEZETÕ ÁRON, ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓBAN!

EGYEDI BEÉPÍTETT KONYHABÚTOROK MOST BEVEZETÕ ÁRON!
VÁSÁROLJON MOST BENTEX BIOMATRACOKAT
A LEGKEDVEZÕBB ÁRON!

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

SAJÁT GYÁRTÁSÚ SZIVACSOS ÉS RUGÓS MATRACOK
AKÁR MÉRETRE IS RENDELHETÕK!
Kárpitos kellékek forgalmazása.
Vállaljuk bútorának áthúzását, teljes körû felújítását, szállítását,
díjmentes helyszíni felmérését.

Elérhetõségek: FAIR 2002 Kft.,
Sárbogárd, Köztársaság út 93.
Telefon: 06 (20) 982 6630
Fax: 06 (25) 469 986, e-mail: fairkft@tolna.net
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
Vadkender a központban
A Bercsényi utcában, a postával szemközt,
a zsidó templom sarkánál van egy villanyoszlop, annak tövében egy hatalmas bokornyi vadkender éli világát. Csodával határos, hogy már csak nagyságánál fogva
sem keltette föl a város tisztaságáért felelõs emberek figyelmét, és szerencse, hogy a
kísértésekre fogékony ifjúság nem fedezte
föl még magának ezt a növényt. Jó lenne,
ha gyorsan kivágnák az illetékesek a gazt,
mielõtt azt másvalaki le nem aratja.

Tündöklõ pártás ház
Kíváncsian figyeltük a pártás házban lévõ
cukrászda és sportbolt felújítási munkálatait. Az üzletek tulajdonosainak megbízásából nagyon szép munkát végeztek a mesterek, igazodva az épület stílusához és a
már felújított gyógyszertári rész színeihez.
Így végre szinte teljes pompájában tündököl az épület, odavonzva a tekinteteket és
talán több vásárlót is.

Kérdezték
Füstölgés
Szeptember 1. Iskola. Száraz falevelek a
földön. Õszi hûvös, õszi illatok. Füst. Még
nagyobb füst. Fullasztó füst. Hát, ez utóbbi
az egyik nyilvánvaló jele annak, hogy beköszönt szép lassan az õsz. Habár azt nem
gondoltam volna, hogy ilyen hamar, rögtön az elsõ szeptemberi napon. A füstillatnak megvan a maga helye az õszben, de
nem itt! És nem ilyen döglesztõ mennyiségben. Márpedig hétfõn a tiszti lakótelepet este elöntötte az új évszak eme tartozéka rendesen. Hogy honnan jött, nem tudom. De a csiholója igazán tekintettel lehetett volna a szélirányra, meg az együttélés alapvetõ szabályaira, no, meg arra,
hogy ha már tüzes kedvében van, akkor valóban TÜZET rakjon, NE FÜSTÖT, azt is
ÉSSZEL! Vagy talán valami óceánon túli
rokonnak szánta a füstjeleket egy titokzatos indián?
Hargitai Kiss Virág

Elegük lett a szemétbõl

Kóborló ebek
Az utóbbi napokban nem egy kószáló kutyussal találkoztunk a város központjában.
Egy láthatóan gondozott rotweiler napok
óta hol itt, hol ott tûnik föl. Volt, aki az
Asztalos utcán, más a Plus áruháznál és az
OTP-nél látta. A gyepmester egy ugyancsak jó bõrben lévõ német juhászt fogott
be. Egy kistestû keverék kutya a biciklisávban kocogott kényelmesen a minap
ide-oda, két másik eb pedig a gazdát otthon hagyva szaglászott az állatorvosi rendelõ elõtt, hátha soron kívül fogadja õket a
doktor.
Vigyázzanak jobban a kutyáikra az állatok,
a maguk és embertársaik érdekében! Ha
eltûnik az eb, próbálják megkeresni a környéken, ha pedig nem sikerül a nyomára
akadni, érdeklõdjenek a gyepmesternél
(Sárközy Károly, tel.: 06 30 854 2431), vagy
jelezzék szerkesztõségünkben!

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság
hivatásos és nyugállományú tagjai
mély fájdalommal tudatják,
hogy tisztelt és szeretett
volt kollégánk,

Kisari László
r. tzszls

elhunyt.
Temetése 2008. szeptember 9-én,
15 órakor lesz az alapi temetõben.
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rekek nevelése szempontjából is fontos,
hogy ne nézzék közömbösen, hogy milyen
a környezetük, hanem tegyenek is érte.
Ahogy elkezdték, sorra csatlakoztak hozzájuk mások is az utcából. Mire végeztek,
maguk is alig hitték, hogy három zsákot
töltöttek meg a szeméttel. A zsákokat gondosan bekötözve, a szerdai szemétszállítási napra idõzítve kitették az egyik villanyoszlop mellé.
Dicséretes ez az önkéntes lakossági kezdeményezés, és jó lenne, ha mások is követnék e példát! Nagy szégyen a városra nézve, hogy tavasz óta nem terjedt ki az önkormányzat figyelme arra, hogy a közterületeket nemcsak kaszálni kell, hanem ott a szemetet is fel kell szedni. Van rá elég ember,
vagy nem? Miért csak a központban kihelyezett virágládákat babusgatják? Csak ott
kell rendnek, tisztaságnak lenni, ahol a papok táncolnak?
Mert nemcsak a Berzsenyi utca környékén
van ilyen helyzet, hanem végigjárva a várost számtalan helyen tapasztalhatjuk
ugyanezt. Sõt, még augusztus 20-án is az Ifjúsági parkban ott állt halomban a régi, talán még a Bogárdi Napokról maradt szemét, a gyepen pedig mindenfelé a fûkaszával szétvert papírzsebkendõ-, reklámszatyor-, csokipapír-cafatok éktelenkedtek. A
színpadra a mûsorban fellépõk a lépcsõ
elõtt egybekotort hulladékdombon keresztülgázolva tudtak felmenni a pódiumra, ami tele volt üvegszilánkkal. A színpad
alatti rész pedig minden képzeletet felülmúló képet mutat. A hajdani vasajtót már
rég kiszakították és elvitték a vasazók, bent
pedig szó szerint hulladékhegyek állnak.
A vendégmûvészek bizonyára elvitték Sárbogárd „jó hírét” e látvány hatására.

Egy emlékmû hûlt helye

Egyre inkább szúrta már a szemét a Berzsenyi és a Radnóti utca lakóinak a rengeteg szemét, ami úton-útfélen, árokban és
az út menti füves területen a nyári nagy
szárazságban felgyûlt. Remélték, hogy az
önkormányzatnak is feltûnik, és egyszer
csak összeszedik a szemetet, de nem ez történt. Amikor kaszálták a füvet, a fûkaszával szétvert szemétdarabok csúfították
mindenfelé a területet.
Simon Csabáék megelégelték a helyzetet,
és Simon apuka kisfiával és kislányával
együtt nekiállt a két utca és környékén a
szemét összegyûjtésének. A gyerekeknek
kesztyût is vett, így indultak útnak. A gye-

A volt tüdõgondozó elõtti parkban van a
világháborús emlékmû talapzata. Elõtte
két, kõbõl készült virágtartó, amikben csak
gaz terem. Az egyik lába kitörött, ezért féloldalt dõlt, mint egy sebesült katona. Ellopták a kerítést is. Az a kis parkos rész nagyon elhanyagolt, különösen azóta, hogy
az épület önkormányzati kezelésben van.
Legalább a virágtartókat ültessék be virággal!
Lejegyezte: Hargitai Lajos
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