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Milliárdos csalássorozat
és diplomáciai mentesség?

A rendõrség nemcsak a Magyarországon egyesületként be-
jegyzett lovagrend „diplomata-útlevelei” és rendszámai, s eh-
hez kapcsolódóan közokirat-hamisítás, illetve egyedi azonosí-
tó meghamisítása ügyében nyomoz. A Nemzeti Nyomozó Iro-
da Gazdaságvédelmi Fõosztályának munkatársa, Trapp Zol-
tán sajtótájékoztatóján szólt arról is, hogy egy 10 milliárdos,
bérleti szerzõdéseken alapuló csalássorozat mellékszálaként
derült fény a lovagrend útleveleinek és rendszámainak ügyére.

Sárbogárd állam az államban?
Elgondolkodtató Sárbogárd vezetések sajátosan ragaszkodó
viszonyulása a lovagrend ügyéhez. Míg a sajtóhírekbõl kide-
rült, hogy a Fejér Megyei Közgyûlés a Külügyminisztérium és
a közigazgatási hivatal figyelmeztetésére elállt egy törvénysér-
tõ szerzõdés megkötésétõl a lovagrenddel, Sárbogárd a figyel-
meztetés ellenére is kitartott a törvénysértõ szerzõdés mellett.

(Írásunk a 4. oldalon olvasható.)

A Magyar Gárda Sárbogárdon
Sárbogárdon nagy rendõri biztosítás
mellett vonult fel a Magyar Gárda
vasárnap. Fogadásukra a helybéli ci-
gányság már napokkal korábban iz-
gatottan készült. Talán a szomszé-
dos mezõfalvai, majdnem lincselés-
sel végzõdõ tömegverekedésnek kö-
szönhetõen mégsem volt rendbontás
a rendezvény alatt.
Miután a gárda elvonult, utána ro-
hant csak ki a Posta utcából egy hõ-
zöngõ társaság, akik közül volt olyan
is, aki a nadrágja letolásával fejezte ki
„bátor véleményét” az akkor már
szinte teljesen üres Hõsök terének.

(Írásunk a 8. oldalon olvasható.)

Szüreti mulatság
Rétszilason

Hétvégén az elõzõ évek hagyományait követve nagyszabású szü-
reti felvonulást és mulatságot rendeztek Rétszilason.

(Írásunk a 9. oldalon olvasható.)
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Az ülés kezdetén dr. Szabadkai Tamás kí-
vánt napirend elõtt felszólalni az együtt-
mûködési lehetõségekrõl és problémákról
a képviselõ-testületben, Juhász János pol-
gármester azonban nem adott lehetõséget
erre a képviselõnek, mivel álláspontja sze-
rint a téma a 3. napirendi ponthoz tartozik.
Schmidt Lóránd: Annyi napirend elõtti
felszólalást hallottunk már, aminek se ér-
telme, se lényege nem volt, és kapcsoló-
dott a napirendekhez. Egyiket sem dobtad
vissza. Nem értem, hogy most mi ez a ha-
talmas „jóindulat”.
Etelvári Zoltán: Miért nem adod meg a
szót dr. Szabadkai Tamás önkormányzati
és országgyûlési képviselõnek? Félsz vala-
mitõl?
Dr. Szabadkai: Az ügyrendi és jogi bizott-
ság a 3. és 4. pontot levette a napirendrõl az
elõterjesztés elõkészítetlensége miatt, és
amiatt, hogy az SZMSZ 1. részének 4.
pontjában foglaltaknak nem felel meg. A
bizottság felkéri az elõterjesztõt, hogy en-
nek megfelelõen dolgozza át a két pontot.
A testületi ülések péntekrõl való áttételé-
rõl keddi napokra a képviselõkkel is egyez-
tetni kellett volna.
Juhász: Hogyha helytelenül alkotnánk
rendeletet ma, és a közigazgatási hivatal
kifogást emel ellene, akkor találkozunk az
alkotmánybíróságon.
Dr. Krupa Rozália: Amire hivatkozik a
képviselõ úr, az az elõterjesztésben szere-
pel.
Dr. Szabadkai javaslata 6 igen, 3 nem és 5
tartózkodás mellett a szükséges többséget
nem kapta meg.

Elsõként a tûzoltóság beszámolóját fogad-
ta el a testület. A megyei katasztrófavéde-
lem igazgatója, Mihály János ezredes di-
csérõ szavakkal szólt a sárbogárdi tûzoltók
kiváló munkájáról. Majd a bizottságok
éves beszámolóit hagyták jóvá a képvise-
lõk.

Ülés: péntek helyett kedd
Juhász: Dr. Szabadkai azt kérte, hogy to-
vábbra is pénteki napon legyen a testületi
ülés, de én ezt nem tartom jónak, a hivatali
dolgozók munkaidejének változása miatt.

Etelvári: Abban a pillanatban jutott eszé-
be a polgármester úrnak, hogy szegény
asszonyoknak mennyi dolguk van, haza
kell engedni õket elõbb pénteken, amikor
dr. Szabadkai Tamás országgyûlési képvi-
selõ lett, és neki a keddi nap nem jó, csak a
péntek. Ez nem a város érdekét szolgálja,
és felháborító. Aki ezt megszavazza, az
bosszúállást szavaz meg.
Dr. Szabadkai: Sárbogárdon jelenleg a
többséget alkotó tízek és a testület többi
tagja között szinte semmiféle együttmûkö-
dés nincsen, ez pedig minden bizonnyal
hátrányos a városra nézve. Méltánytalan-
nak tartom, hogy választanom kell a testü-
leti és a parlamenti ülések között, hiszen 6
évvel ezelõtt éppen azért került pénteki
napra a testületi ülés, hogy azt az ország-
gyûlési képviselõk is látogathassák.
Schmidt: Utánanéztem, és Magyarorszá-
gon egy olyan település sincs, ahol egy na-
pon van a testület és az országgyûlés ülése.
Talán jobban tud segíteni a városnak a
képviselõ, ha mindkét helyen ott van. Dr.
Berzeviczy Gábornak is kedden vannak a
tárgyalásai, tehát egyszerre két jogászt
akartok eltávolítani a testületi ülésrõl.
Horváth Tibor (Szabadkainak): Miért
akarsz te a parlamentbe menni, amikor azt
látni, hogy a választott képviselõk az
MSZP-bõl már menekülnének, mentenék
ki magukat abból a kínos helyzetbõl, ami
van. Ha te elmész most pártkatonának
Gyurcsány mellé, minek kötöd magad egy
olyan emberhez, aki úgyis röpül ki az ûrha-
jóból?
Dr. Szabadkai: Külön szavazzunk a pol-
gármesteri hivatal munkarendjérõl, és kü-
lön a testület üléseinek idõpontjáról.
E javaslatról 7 igen, 4 nem, 3 tartózkodás
mellett nem született döntés.
Schmidt: Név szerinti szavazást kérek
mindkettõ kérdésrõl.
A szavazásra bocsátott javaslat a követke-
zõket tartalmazta: a hivatali dolgozók
munkarendje hétfõtõl csütörtökig 7.30-tól
16.00-ig, pénteken 7.30-tól 11.30-ig tarta-
na, a munkaközi szünet 30 perc, 11.30-tól
12.00-ig. A testületi ülés minden hónap
második keddjén 9.00-tõl legfeljebb
18.00-ig tartana.
Erre nemmel szavazott: dr. Szabadkai Ta-
más, Õri Gyula, Schmidt Lóránd, Fülöp
Sándor, Etelvári Zoltán, dr. Berzeviczy
Gábor. Igennel szavazott: Bódai Gábor,
Sinka Attila, Nedoba Károly, Gábris Ist-
ván, Varga László, Rigó László, Horváth
Tibor, Szakács Benõné, Juhász János.
Ennek értelmében kedden lesznek ezután
az ülések.
A döntés miatt törvényességi kifogást
nyújtott be a közigazgatási hivatalhoz dr.
Szabadkai.

Ezt követõen, tiltakozásukat kifejezve, a
baloldali frakció képviselõi kivonultak a
terembõl.

Tornagyakorlat
10 képviselõvel folyt tovább az ülés, ami —
különösebb hozzászólás, ellenvetés nem
lévén — fölért egy tornagyakorlattal a ke-
züket föl-le emelgetõ városatyák számára.

Elmegy Rácz doktor
Dr. Rácz Zoltán a házi gyermekorvosi
szerzõdést (I. körzet) október 1-jétõl fel-
mondja, és elköltözik Sárbogárdról. A kör-
zetét meghirdette ugyan, de nem akadt je-
lentkezõ. A testület ezért megpályáztatja
az állást, és az orvos tulajdonában lévõ esz-
közöket bruttó 300.000 Ft-ért megvásárol-
ja. A helyettesítést Mányoki doktornõ vég-
zi hétfõn 13.00 — 15.00-ig, kedden 9.30 —
10.30-ig (10.30 — 12.00-ig tanácsadás),
szerdán 11.00 — 12.00-ig, csütörtökön
13.00 — 15.00-ig, pénteken 12.00 —
14.00-ig, 185.000 Ft megbízási díj ellené-
ben.
Nedoba: Roshdi doktor egy kicsit nehez-
ményezi, hogy õ nem lett megkérdezve.

Bursa
A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton
továbbra is részt kíván venni a testület.
2009-ben 800.000 Ft összeggel támogatják
a már sikeresen pályázott illetve ezután
pályázó diákokat.

Pályázat a Szent István útra
A Közép-Dunántúli Operatív Program ke-
retében szeretne pályázni a Szent István út
déli szakaszának felújítására a testület. Az
ehhez szükséges forrást fejlesztési hitelbõl
és az EU Önerõalapjából állnák.

Változások a forgalmi rendben
A Tompa Mihály utca és a Gilicze köz; a
Petõfi, Kossuth és Nap u.; a Vágóhíd u., Ti-
nódi út és Virágrész keresztezõdésében
„Veszélyes útkanyarulat alárendelt útvo-
nallal” tábla kerül kihelyezésre. A megen-
gedett sebességet 40 km/órában korlátoz-
zák ezeken a helyeken. A Miklós u. 7,5 ton-
nás súlykorlátozást kap, „Kivéve célforga-
lom” kiegészítéssel.

Bejelentések
Varga: Nagyon balesetveszélyes a Magyar
és a Köztársaság út keresztezõdésébõl ki-
és befordulni az ott parkoló autók miatt.
Az autókat át kellene csoportosítani az ét-
terem zárt parkolójába, az udvarba, és a
ház oldalánál is meg lehet állni. Újra meg-
kerestek a László utcaiak a buszmegálló
ügyében. A régi miklósi vasútállomásnál
lévõ buszmegállót szeretnék behozni. Kö-
zel 100 aláíró kérte ezt tõlünk.
Sinka: Én a Tompa utcai tüdõgondozó te-
rületének rendbetételét szorgalmaznám.
Gábris: A buszvárók állapota kritikán alu-
li, be vannak ragasztva. Kérem a hatósági
osztályt, hogy valami bírságot szabjon ki,
ha van rá mód.

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület szeptember 5-ei nyílt ülésérõl —

Folytatás a következõ oldalon.
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Barbárok
Tévedés ne essék, nem a Móricz által meg-
énekelt szilaj pásztoremberekrõl van szó,
akik az élet kemény törvényei szerint élték
mindennapjaikat. Nem is azokról a népekrõl,
akik a történelem folyamán sokszor fenye-
gették a civilizált Európát, és végül a fényes
Római Birodalom végnapjait is elhozták.
Azokról a mai barbárokról szólok, akiknek az
emberi közösségek anyagi és szellemi értékei
éppúgy nem jelentenek semmit, mint egykor,
mert híján vannak a közösséget összetartó ér-
tékrendnek. Akik a mai világban is úgy élnek,
gondolkodnak és cselekednek, mint évszá-
zadokkal ezelõtti társaik. Akiket nem a törté-
nelmi kor, amiben élnek, hanem gondolko-
dásmódjuk, értékrendjük, pontosabban an-
nak alapvetõ hiánya tesz azzá, ami.
A XXI. század kulturált világában ezek a bar-
bárok szemrebbenés nélkül beletörölnék sá-
ros lábbelijüket a legdrágább kézi szövésû
perzsaszõnyegbe, és vágnák ki a keretébõl a
falról leakasztott értékes festményt, hogy az-
tán a felhasogatott keretbõl rakott tûznél sü-
tött szalonnájukat a vászonba csavarhassák.
Ezek az emberek vécépapírnak használnák
ritka könyvek lapjait, s még a Kínai Nagy Fal
köveit is széthordanák, csak hogy ne kelljen
az építõanyagért fizetni. Õk azok, akik tágra
nyílt szemekkel rácsodálkoznak – mert nem
is értik –, ha valaki szót emel a kultúrát, mû-
veltséget és hagyományt nem tisztelõ viselke-
désük ellen, és tiltakozik az ebbéli gondolko-
dásmódjukból eredõ anyagi rombolásuk mi-
att.
Ezek a barbárok nem kímélnek semmit, ami
egy közösség számára érték, drága és fontos,
ami szép és jó, mert számukra ezek a fogal-
mak vagy semmit, vagy pedig egészen mást je-
lentenek. Számukra a szemnek és szívnek
kedves régi épület csak bontott tégla és útfel-
töltésre való törmelék, de még a falu széli
öreg diófasor is csupán bútoralapanyag. A
közösség értékrendje számukra sem nem
mértékadó, sem nem követendõ, így aztán
nyugodt szívvel pusztítanak el mindent, ha
érdekeik úgy kívánják. Korunk barbárjai dol-
goznak is szorgos kezekkel. Nem kímélik sem
a közös múltat és az azt megtestesítõ tárgya-
kat és építményeket, sem hagyományainkat,
sem a szépet és a jót.
Õk azok, akik áhítattal vegyes meghatottság-
gal tekintenek a megcsonkított, megbecstele-
nített régi kúriára és befalazott oszlopaira,
már arra a kettõre, amelyik még megmaradt.
Akik nem veszik észre, hogy egy becsben tar-
tott épület oszloptornácos elejébõl egy hátsó
felet csináltak, amelynek luka néz most az ut-
ca felé, miközben a szemnek is szép és ará-
nyos épületet teljesen nyomorékká tették.
Mindazok, akiknek részük volt a Mészöly-kú-
ria megbecstelenítésében, barbárok. Korunk
kíméletlen barbárai, akik – szinte látom ma-
gam elõtt – most is csak értetlenül állnak az
elõtt, hogy már megint mi is a bajom velük.
Nem értik, hiszen õk csak jót akartak.
Attól félek, hogy már nem is fogják megérte-
ni soha.

Lendvai Gábor

Gondolkodjunk!
Készültem a testületi ülésre, el akartam
menni, de a sors másképpen rendelke-
zett. Az egyetlen olyan ember „karmai-
ba” kerültem, aki – egyetlenként – még
az én számat is órákra képes befogni.
Egy filigrán, szõke, szimpatikus fogor-
vosnõnél volt sorozatos jelenésem. Be
kellett érnem hát a testületi ülésen ké-
szült felvétellel, ami, ugye, nem az igazi,
nincs meg az a bizonyos „bicskanyitoga-
tó” légkör.
Szokásom szerint jegyzeteltem; na, nem
szó szerint, csak az érdekességeket.
A polgármester azt mondta: „rend a lel-
ke mindennek”, és a plafon nem szakadt
le. Aztán friss országgyûlési képviselõnk
a jegyzõrõl: „kis dolgokban nem szokott
hibázni, nagy dolgokban annál inkább”
— na, bravó! A polgármester stikában
halkan dünnyögve: „disznó”. Késõbb
szintén õ: „cirkusz várható”.
Napirendjük után a két tûzoltó olyan
gyorsan távozott az ülésrõl, mint akik ri-
asztást kaptak.
Egy képviselõ: „pitiáner bosszú”. Egy
másik képviselõ: „politikai intelligen-
cia”. Egy harmadik: „gondolkoztam” —
rohadtul fájhatott, mert roppant gyá-
szos képet vágott. Polgármester: „Ge-
lencsér-fóbiám van” — mert volt a köz-
igazgatási hivatalnak törvényességi ész-
revétele? Egy másik képviselõ: „irigy-
ség”.
Na, itt álljunk meg egy szóra! Nem csi-
gázok tovább senkit, pártoktól függetle-
nül leírom a benyomásaimat. Polgár-
mesterünknek a torkán akadt, mint a
knédli, hogy az egyik képviselõtársa or-
szággyûlési képviselõ lett. Pedig ahogy
most állnak a csillagok, lehet, hogy csak
rövid idõre. Leginkább — a szünetrõl
készült felvétel szerint — a mentelmi jo-
ga izgatja, amire nagy szüksége lenne a
polgármestereknek is. Nem lehetne
õket csak úgy ripsz-ropsz bilincsbe ver-
ni.
A helyi fideszes képviselõket elnézve,
akik elõször határozottan fogfájósan ül-
tek az ülésen, az jutott eszembe, hogy
úgy jártak, mint az egyszeri prostituált:
rajtuk maradt a polgármester, mint
azon a bizonyoson a ridikül — nem tud-
nak megszabadulni tõle.
Akik jól ismernek, tudják, mikor idézem
elõszeretettel Bujtár nagypapámat. „A
sz..ból kinõtt muskátli” szlogenje me-
gint aktuális. Mindenkire ráfér idõn-
ként egy kis önvizsgálat, hogy honnét ér-
kezett, és ennek megfe-
lelõen mit engedhet
meg magának.

Csibegép
(alias Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Tisztelt
Önkormányzat!

Idézet Sárbogárd város honlapjáról:
„Tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkor-
mányzatok közös beruházásában kiépített
szélessávú internethálózatra a szolgáltatást
végzõ EMW Networks Kft.-nél Sárbogárd,
Ady E. út 161. szám alatt lehet elõfizetõi szer-
zõdést kötni, vagy a 25/463-541 és 70/933-
5333 telefonokon lehet megrendelni. A
szolgáltatás kiegészítéseként kábeltelevíziós
elõfizetés is köthetõ.

Sárbogárd, 2008. május 15.
Juhász János polgármester”

Én SÁRBOGÁRDI vagyok, SÁRBO-
GÁRDON lakom. Mégis azt mondták az
EMW Networks-nél, hogy nem szolgálta-
tási terület a belváros, a József Attila utca!
Nem szolgáltatási terület? A pályázat el-
nyerésekor kitétel volt, hogy MINDEN la-
kóhoz eljuttatják a rendszert! Vagy nem?
Tisztelettel: egy sárbogárdi polgár,

Boros Béla

Horváth: Az 56-os emlékmûnél találtunk
egy rothadó macskát a pad mögött. Kérem
a lakosságot, ha ilyet látnak, akkor telefo-
náljanak a gyepmesternek.
Szakácsné: Kérem a hatósági osztály veze-
tõjét, hogy a hajléktalanszálló mögötti tu-
lajdonosokkal vegye fel a kapcsolatot,
mert éjszaka hangzavar van, és a szenny-
vízzel is gondok vannak.
Nedoba: A Lidl elõtti buszváróban egy
üveg kitört, talán megérné pótolni. A Jó-
zsef Attila utcán lévõ zebrát kérném felfes-
teni, mert kopott; a sövényt is jó lenne még
jobban levágni. A Dobó és a Petõfi utcá-
ban lévõ gazos ingatlanok ügyében már
május óta csak levelezések folynak. Az Ár-
pád utcán lévõ egyik ingatlan is katasztro-
fális állapotban van. Bírságot kellene ki-
szabni. Nagyon sokan házalnak Sárbogár-
don. Ki kellene rakni egy táblát, hogy a te-
lepülésen tilos házalni.
Rigó: Rétszilason a közvilágítással vannak
gondok. Az Új utcában el fogják érni a vil-
lanyvezetékeket az akácok. Van-e rá mód,
hogy azt az ott lakók tegyék rendbe?

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág
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Milliárdos csalássorozat
és diplomáciai mentesség?

A rendõrség nemcsak a Magyarországon egyesületként be-
jegyzett lovagrend „diplomata-útlevelei” és rendszámai, s
ehhez kapcsoltan közokirat-hamisítás, illetve egyedi azono-
sító jel meghamisítása ügyében nyomoz. A Nemzeti Nyomo-
zó Iroda Gazdaságvédelmi Fõosztályának munkatársa,
Trapp Zoltán sajtótájékoztatóján szólt arról is, hogy egy 10
milliárdos, bérleti szerzõdéseken alapuló csalássorozat mel-
lékszálaként derült fény a lovagrend útleveleinek és rendszá-
mainak ügyére. Az egyik házkutatás során találtak rá egy
autón a zöld színû rendszámtáblára, amelynek tulajdonosa
felmutatta a Szent Ouen és Csillag Lovagrend által kiállított
„diplomata-útlevelét” is.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a világon jelenleg három lovag-
rend van, amely diplomáciai mentességet élvez, de a Szent Ouen
és Csillag Lovagrend nem tartozik ezek közé.
Az okmányt a lovagrend vezetõjének az elmondása szerint nem
útlevélnek, csak tagsági igazolványnak szánták. Ennek az állítás-
nak azonban ellentmond, hogy pontosan úgy néz ki, mint egy hi-
vatalos útlevél, és francia illetve angol nyelven rá is van írva, hogy
diplomata-útlevél.
A nyomozó közlése szerint tudnak olyan zöld rendszámról, amely
mintegy 200 ezer forintos parkolási bírságot halmozott fel.
Trapp Zoltán annak veszélyére hívta fel a figyelmet, hogy ezek a
rendszámok nagyon nehezen köthetõk személyekhez. Nyilván-
tartás híján jelenleg csak 5-6 darabhoz tudnak autótulajdonost
kötni.
A „CD” betûkkel kezdõdõ rendszámok egyébként hasonlítanak
azokra a rendszámokra, amelyeket Magyarországon is használ-
nak egyes nagykövetségeken, s így ezek alkalmasak a megtévesz-
tésre. A lovagrend ügyében a Külügyminisztériummal és a francia
nagykövetséggel is együttmûködnek a gazdaságvédelmi nyomo-
zók.
Az alapügyben, a 10 milliárdos bérleti szerzõdéseken alapuló csa-
lássorozatban a gyanúsítottak száma ötrõl tizenkettõre nõtt, de ez
várhatóan még nõni fog. S e milliárdos kárt okozó csalók használ-
ták a lovagrend „diplomata-útlevelét”.
A Népszabadság szeptember 3-ai számában olvasható, hogy leg-
alább száz „diplomata-útlevelet” bocsátott ki és zöld színû diplo-
matarendszámot is adott hírességeknek, bûnözõknek a Magyar-
országon egyesületként bejegyzett Szent Ouen és Csillag Lovag-
rend.
Az eddigi nyomozás fényt derített arra, hogy az ország 51 takarék-
szövetkezetét 2002 és 2005 között tízmilliárd forinttal károsította
meg egy csalásra szakosodott bûnszervezet. A gyanúsítottak az
érdekeltségükbe tartozó 300 cégen keresztül papíron a valódi ér-
tékük többszörösére árazott, gyakrabban kizárólag papíron léte-
zõ, hitelre vásárolt gépeket adtak bérbe másoknak, majd a bérleti
szerzõdést a futamidõ egészére várható teljes bevétel 70-80 száza-
lékáért készpénzért eladták különbözõ takarékszövetkezetek-
nek. A vevõk (kevés kivételtõl eltekintve) a bûnszervezet érde-
keltségébe tartozó társaságok voltak, s néhány törlesztõrészlet ki-
fizetése után eltûntek.
Az NNI nyomozója újságírók elõtt hangsúlyozta: a nyomozás még
nem fejezõdött be. Legkevesebb 1300 bérleti szerzõdést, és az
azokhoz tartozó pénzmozgásokat kell még vizsgálniuk.
A takarékszövetkezetek felelõsségérõl egyelõre nem esik szó. Pe-
dig rendõrségi forrásokból korábban azt lehetett tudni, hogy
egyik-másik takarékszövetkezetben még akkor is vásároltak szer-

zõdéseket, amikor már nyilvánvaló volt, hogy az eladó céggel ko-
rábban kötött megállapodások százmilliós veszteséget okoznak.
Arra is volt példa, hogy az egyik gyanúsítottal még azok után is
szerzõdtek, hogy az már több cég képviseletében több százmilliós
adósságot halmozott fel.
A lovagrend többek között Sárbogárd önkormányzatával is kultu-
rális együttmûködési megállapodást kötött. A sárbogárdi önkor-
mányzat hozzájárult ahhoz is, hogy területén hatósági jelzésként
fogadják el a lovagrend rendszámát. Ezt azonban a közigazgatási
hivatal bíróságon támadta meg. A bíróság a sárbogárdi önkor-
mányzat határozatát megsemmisítette, mivel ilyen döntésre a
helyhatóság nem volt jogosult. A nyomozó arra hívta fel a figyel-
met, hogy aki a lovagrend útlevelét nyújtja át azonosításra, közok-
irat-hamisítást, aki pedig a lovagrend rendszámát szereli az autó-
jára, egyedi azonosító meghamisításának a bûntettét követi el.
Ennek ellenére a már említett tízmilliárdos csalás egyik gyanúsí-
tottja, H. Andrea a lovagrendtõl származó útlevelében lévõ pe-
csét tanúsága szerint sikeresen használta az útlevelét az olasz ha-
tóságok elõtt.
A rendõrség egyedi azonosító megváltoztatása miatt eljárást indít
azok ellen, akiknek az autóin zöld diplomatarendszámot talál.
Ezzel azonban még nincs vége. Elvileg csalásért is indulhat eljá-
rás, ha kiderül — s számos esetben már kiderült —, hogy a fiktív
rendszámú autó tulajdonosa egyéb módon való visszaélés mellett
például tetemes parkolási díjhátralékot is felhalmozott, s ingyen
használja az autópályákat.

Sárbogárd:
állam az államban?

Elgondolkodtató Sárbogárd vezetésének sajátosan ragaszkodó
viszonyulása a lovagrend ügyéhez. Míg a sajtóhírekbõl kiderült,
hogy a Fejér Megyei Közgyûlés a külügyminisztérium és a köz-
igazgatási hivatal figyelmeztetésére elállt egy törvénysértõ szer-
zõdés megkötésétõl a lovagrenddel, Sárbogárd a figyelmeztetés
ellenére is kitartott a törvénysértõ szerzõdés mellett.
Mint a Fejér Megyei Hírlap szeptember 5-ei, pénteki számában
olvashattuk a közigazgatási hivatal vezetõjének nyilatkozatát,
idõben figyelmeztették Sárbogárd jegyzõjét (!!!) a nemzetközi
szerzõdéseket is sértõ törvénysértésre. Ennek ellenére a testület-
tel elfogadtatták azt a határozatot, amely ellen törvényességi ész-
revételt tett a közigazgatási hivatal. Talán nem tájékoztatta a
jegyzõ és a polgármester a testületet, hogy nemzetközi botrányt is
okozó törvénysértést követnek el a szerzõdés megkötésével?
Vagy ezt is bevállalja öntörvényû városvezetésünk?
Miután a sárbogárdi testület jogerõre emelte a szerzõdést, a köz-
igazgatási hivatal bírósághoz fordult. A pert Sárbogárd önkor-
mányzatával szemben jogerõsen megnyerte a közigazgatási hiva-
tal. A bíróság ítéletében hatályon kívül helyezte a sárbogárdi ön-
kormányzat határozatát. Az ítélet indoklásában két dolgot állapí-
tott meg a bíróság. Egyrészt az önkormányzat nem teljesítette az
önkormányzati törvényben elõírt feladatát, tehát eljárásjogilag
nem teljesítette kötelességét, másrészt megállapította a bíróság,
hogy érdemben nem jogszabályszerû a határozat, amit az önkor-
mányzat hozott, hiszen olyan szerzõdést hagyott jóvá, ami túllépi

Folytatás a következõ oldalon.
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Borbarátok
a „grófi” pincében

Múlt héten a Sárszentmiklósi Borbarát
Kör a kisipari szõlõhegyen, Gróf Ferenc
présházánál tartotta összejövetelét. Tájé-
koztatót hallgattak meg dr. Szabadkai Ta-
más ügyvédtõl az egyesület megalakításá-
nak lehetõségeirõl. Jelenleg civil körként
mûködik a közösség. A Sárszentmiklós
Egyesület biztosítja a jogi hátteret. Az
egyesület által válhatnának önálló jogi sze-
méllyé. Errõl egyelõre csak mint lehetõ-
ségrõl gondolkodnak, mert még nem egy-
értelmû, hogy az egyesületi léttel kapcsola-
tos kiadások és a megnövekedõ adminiszt-
ráció arányban áll-e az így nyerhetõ pályá-
zati lehetõségekkel.
Természetesen szó esett a közelgõ szüret-
rõl is. A szokatlanul meleg nyár miatt gyor-
sabban érik a szõlõ. Sokan már szüretelik a
korai fajtákat, és a következõ néhány hét-
ben szinte mindenki megszedi a szõlõjét,
csak a késõi fajták maradnak októberre.

Az idén is szerveznek a borbarátok látoga-
tást a móri bornapokra. Erre már lehet je-
lentkezni.
A program fénypontja Gróf Ferenc kitû-
nõen elkészített csülökpörköltje volt,
melyhez megkóstolta a társaság Gróf Feri
tavalyi borát is.

Hargitai Lajos

az önkormányzat hatáskörét. Az önkor-
mányzat ugyanis a lovagrendnek és a lo-
vagrend tagjainak (diplomáciai) sérthetet-
lenséget, adómentességet biztosított, elis-
merte a diplomata-útlevelet és diplomata-
rendszámot, amit nem tehet meg egy ön-
kormányzat, csak egy független állam.
Tehát nem Sárbogárd önkormányzata he-
lyezte hatályon kívül a lovagrenddel kötött
megállapodást, mint azt „Igazmondó Ju-
hász János” állította a Fejér Megyei Hírlap
szeptember 4-ei számában is, hanem a bí-
róság.
Gelencsér József, a közigazgatási hivatal
vezetõje ezzel kapcsolatos nyilatkozata
után a múlt pénteki testületi ülésen Juhász
János bocsánatkérés helyett, a testület és a
televízió nyilvánossága elõtt a köztisztelet-
ben álló hivatalvezetõt „Gelencsér elv-
társ”-nak nevezte, s arról panaszkodott,
hogy neki „Gelencsér-fóbiája” van.
Polgármesterünk alpári viselkedése miatt
Sárbogárd polgárai csak szégyenkezhet-
nek. Sajnálatos, hogy olyan ember ül eb-
ben a tisztségben, aki nem tud viselkedni,
nem tiszteli embertársait, s mióta polgár-
mester — elõször az MSZP, most pedig a
Fidesz színében —, a legdurvább módon
sértegeti, gyalázza azokat, akik nem a szája
íze szerint beszélnek. Lehet az akár egy
hozzá kéréssel forduló, s elutasított helyi
polgár, neki ellentmondó helyi képviselõ,
a közigazgatási hivatal vezetõje, miniszter-
elnök, vagy a római pápa.
Pedig ez a feudális lovagvilág éppen a mi
polgármesterünknek való lenne. A õt ma-
melukként mindenben kiszolgáló kilenc
képviselõvel kikiáltathatná Sárbogárdot
független királysággá. Õ lenne Arthur ki-
rály (bár VIII. Henrik szerepe jobban illik
hozzá), lenne lovagrendje, a neki hódoló
kilenc képviselõ játszaná a kerekasztal lo-
vagjait, aztán úri kedve szerint hûbéri bir-
tokokat osztogathatna, diplomáciai men-
tességgel, adómentességgel járó nemesi
kutyabõrt adományozhatna, herceggé,
gróffá üthetné a talpnyalóit, s természete-
sen törvényi szinten bevezethetné az elsõ
éjszaka jogát.

Valamint…
…ezért az írásért már nemcsak a Hõsök te-
rén bezárt óvodát és a József Attila Mûve-
lõdési Központot, hanem a Bogárd és Vi-
déke szerkesztõségének épületét is a föld-
del tehetné egyenlõvé. Helyét sóval bevet-
hetné, s aki bármilyen kapcsolatba hozha-
tó a független helyi sajtóval, kényszermun-
kára hurcoltathatná el a kislóki szemétte-
lepre, ahol a szerkesztõ úrnak és családjá-
nak kora hajnaltól napnyugtáig esõben,
fagyban, tûzõ napsütésben kellene külön-
válogatni a PET-palackot, a papírt, a szer-
ves hulladékot, s táplálékuk a polgármes-
ter által félig megrágott, a patkányok által
is undorral félrelökött, penészes közpogá-
csa lenne. A szeméttelep kapujának õrzé-
sére láncra vert Csibegép pedig a közpogá-
csának csak a kukásautókból kihulló mor-
zsáit csipegethetné fel, amíg a lánca elér.

Hargitai Lajos

Megkopott lobogók
2000 óta törvénybe és kormányrendeletbe
van foglalva, hogy a Magyar Köztársaság
zászlajának folyamatosan kint kell lobog-
nia minden állami, önkormányzati hivatal,
intézmény épületén. Szigorúan meg van
szabva, hogy milyen anyagból és mekkora
méretû lehet a zászló. Ezzel még csak nem
is lenne gond, mert eddig a lépésig minden
intézmény eljutott.
Ám azt is magában foglalja a rendelkezés,
hogy a nemzeti lobogót — tekintélyének
megõrzése érdekében — rendszeresen,
legalább háromhavonta tisztítani kell. Ha
szemmel láthatóan kopottá, fakulttá válik,
akkor pedig haladéktalanul ki kell cserél-
ni. E szabályok betartását közterület-fel-
ügyelõk, azok híján a helyi jegyzõk ellenõr-
zik. Amennyiben valamely intézmény

megszegi az elõírásokat, jelentõs bírsággal
sújtható.
Nos, ha kicsit körülnézünk a városban, bi-
zony, nem egy középületen láthatunk ron-
gyos, piszkos, kifakult lobogót. Ha a pol-
gármesteri hivatal oda nem figyelése miatt
bírságtól nem is igen kell rettegnie az in-
tézményeknek, azért legalább annyi tiszte-
letet megadhatnának a magyar zászlónak,
hogy rendben tartják, ha kell, újat tesznek
a helyébe!
Ahogy a Himnusz és a Szózat nem éneklé-
se, úgy ez sem jó példa a fiatal generációk
elõtt. Hogy tiszteljenek az ifjak nemzetet,
hazát, ha a felnõttek maguk is ennyire
semmibe veszik hovatartozásunk jelképe-
it?

Hargitai Kiss Virág
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Az emberiség gyógyítására esküdtem
Dr. Bakács Tamás augusztus 20-án
kapta meg Sárbogárd képviselõ-tes-
tületétõl a „Sárbogárd díszpolgára”
kitüntetõ címet. A város gólya bácsi-
ja, szülész szakorvosa volt sok-sok
évtizeden keresztül, és a település
közéletében is szerepet vállalt koráb-
ban. Ebbõl az alkalomból készítet-
tünk vele interjút.
— Mikor került doktor úr Sárbogárdra?
— 1955-ben. Ötvenhárom éve vagyok sár-
bogárdi. Elõtte Keszthelyen voltam 1949-
tõl 1955 júliusáig, onnét jöttem ide. Pályá-
zat útján nyertem el ezt az állást. Akkor
nyílt a szülõotthon, én voltam az elsõ és
utolsó orvosa és vezetõje.
— Akkor volt-e már gólyafészek ezen a há-
zon?
— Még nem volt.
— Tehát a doktor úr rendelte meg a gólyát is?
— A gólyák elõször egy T-alakú villanyosz-
lopra telepedtek, de onnan le kellett szed-
ni a fészket, és akkor áttették a gólyafész-
ket a szülõotthon kéményére egy oszlopra.
Ötvenkét éve ennek, és azóta is ott van.
— És azóta bizony sok babát hozott az a gó-
lya a szülõotthonba.
— Igen. Híres embereket is hozott ide: or-
vost, állatorvost, papot, püspököt, mond-
jam tovább?
— Akkor Szabó István püspök is itt született?
— Igen, 1956. december 14-én, ha jól em-
lékszem.
— Doktor úrnak van egy nagyon különleges
tulajdonsága. Amikor megy az utcán, és
szembejön Önnel valaki, akkor megmondja,
hogy ekkor és ekkor született az illetõ, ez és ez
volt az édesanyja. Hogy is van ez a csodatu-
domány?
— Nem tudom, de azelõtt sokkal jobb volt
a memóriám. Ma már nem mindig isme-
rem meg, akivel találkozom. Erre mondja
az illetõ: „Hát ne tessék már ilyet mondani,
doktor úr, azelõtt megismert, ismerte a re-
tyerutyát, oldalról, elölrõl, hátulról el-
mondta!” Az idõ vasfoga azért õrli az én
agyamat is. Nagy volt ám ez a körzet, nem
csak Sárbogárd tartozott hozzám. Nyu-
godtan mondhatom, hogy a járás határain
kívül is volt pacientúrám.
— Milyen volt a régi szülõotthon?
— Eleinte kezdetleges volt, sok hiányos-
sággal. Két disznóól közé építették, ami
nem volt túl higiénikus. A személyzetnek
nem volt öltözködési helye, nem volt egy
rendes mosókonyha, külön kellett 1959-
ben összekoldulni a faház mellé egy új épü-
letet, ahol volt a mosó-, a szárító- és a vasa-
lóhelyiség.
— Úgy kellett összekoldulni a pénzt?
— Mindig úgy kellett összekoldulni. A
földkábelt, ami ment a mosókonyháig, Bu-
dapesten az elektromos mûvektõl kunye-
ráltam ki.

— Doktor úrnak igen jó kapcsolatai voltak
még a megyei, országos vezetéssel is.
— Hát, igen, voltak jó kapcsolataim, pedig
elég sokat veszekedtem.
— Még a járási elnöknek is meg merte mon-
dani, hogy „Ne felejtsd: a szépség és a hata-
lom, múlandó!” Ez máig is igaz, ugye?
— Máig is. Ez egy az egyben igaz. Volt egy
kis tekintélyem szakmailag és emberileg is.
Akkoriban mindent úgy kellett jobbról-
balról kikönyökölni. Pénz nem volt, de jó
volt a kapcsolatom még a megyei elnökkel
is, és ez hatott.
— De nem vágyott karriere?
— Arra nem vágytam. Azokkal a vezetõk-
kel kerültem jó kapcsolatba, akik értelme-
sek voltak, nem azt kívánták, hogy valaki
nyaljon nekik, hanem az egyenes beszédet,
a valódi barátságot keresték. Az én apám is
orvos volt, akinek sok mindent köszönhe-
tek. Megmondta: ha az orvost hívják, an-
nak csak egy dolga lehet, hogy fogja a tás-
káját, kalapját, és menjen a beteghez.
Nincs kifogás, hogy szabadságon vagyok,
vagy fáj a fejem, vagy nem én vagyok az
ügyeletes. Az a dolga, azért lett orvos.
— Erre esküdött.
— A mi eskünk úgy szól, hogy „Minden tu-
dásom az emberiség gyógyítására haszná-
lom, a betegek titkait megõrzöm!” Ennél
szebb eskü nincs.
— Mielõtt doktor úr Sárbogárdra jött, ugye,
csak háznál szülés volt? Bábaasszonyok vol-
tak, akik kimentek házhoz, és õk segítettek a
szülésnél.
— Igen. Ezek a bábaasszonyok utána be-
kerültek a szülõotthonba dolgozni. Na-
gyon képzett madámok voltak. Öt madám
volt és egy csecsemõgondozó. Kezdetben
mindent én csináltam, aztán a késõbbiek
folyamán jött egy gyerekgyógyász, egy hé-
ten egyszer megnézte a gyerekeket, de vég-
eredményben én láttam el az egészet. Én
voltam a felelõs, én láttam el õket. Ez nem
dicsekvés, de nagy büszkeség nekem, mert
nálam szerencsére nem volt komplikáció.
Mert, kérem, a tisztaság az ABC-je min-
dennek.

— Mi volt a legemlékezetesebb ezekben az
években, amire visszaemlékszik?
— 1956-ban, amikor a szovjet sebesültszál-
lító hozta a sérülteket az állomásról. Reg-
gel 6-kor egy szülésznõ szaladt át hozzám,
és azt mondta: „Fõorvos úr, keresik az oro-
szok a doktort!” Hát megyek ki, ott áll a
mentõautójuk kinyitva. Csak egy nadrágot
vettem meg egy köpenyt, és szedtük ki a se-
besülteket. Közben láttam, hogy a sarok-
ban ott áll egy szovjet katona géppisz-
tollyal. Akkor láttam elõször vékonycsövû
géppisztolyt. Mi csak a dobtárasat ismer-
tük. Nagyon rendesek voltak, behozták a
sebesülteket, ellátták. Utána volt a problé-
ma, mert több sebesültet is hoztak, úgy-
hogy a földön feküdtek egyesek, mert már
nem volt üres ágy. Volt bent szülni akkor
hat asszony. Azok látva, hogy mi van, az
egynapos újszülöttekkel együtt mind el-
mentek a kertek alatt.
— Ez volt az a híres vasútállomási lövöldö-
zés, amikor az oroszok egymást lõtték téve-
désbõl.
— Ez. Õszintén megmondom, mindig fél-
tem a háború alatt a lövöldözéstõl. Volt,
aki kiállt, és azt mondta, õt nem éri a golyó.
Apám a hullákat kikerülve ment a bete-
gekhez a front alatt. Én megvallom, hogy
nagyon féltem.
— Gondolom, ennyi év alatt volt néhány
emlékezetes szülés a praxisában.
— Volt vagy tíz fogós mûtét, amit le kellett
vezetnem. Vigyázni kellett, mert sérülhe-
tett nemcsak a gyerek, hanem az anya is.
Ott mindig nagyon fontos volt, hogy a kéz
mellett hogyan helyezi föl a kicsi baba fejé-
re az orvos a kanalat. A legnagyobb dolog a
magzati élesztés volt. Nem ördöngösség,
csak az izgalom, hogy sikerül-e. Az ember
úgy kiizzadt, hogy folyt a nadrág mindkét
szárán az izzadság.
— Nem csoda, hiszen egy életért küzdött.
— Így van. És amikor az a gyerek rendesen
felsírt, akkor végre fellélegezhettem. Ami-
kor az ember egyedül felel érte, akkor az
igazán nagy felelõsség. Ott nagyon kell vi-
gyázni. Mert nem azt mondják, hogy az X
klinikán mindent megtettek, és mégis
meghalt a baba. Hanem azt mondják, hogy
a Bakács eltolta, nem volt rá képes. Nekem
megvan az ellenõrzõ könyvem, azt nem ad-
tam oda senkinek, amikor leadtam a
szülõotthont, mert az minõsít engem.
— Mi a titka, hogy jó orvos legyen valakibõl?
— Az emberszeretet. Ez a titok nyitja az
orvosi hivatásban. Én az embereket na-
gyon szerettem. Mindegy, hogy kicsoda
micsoda. Lehet szegény, gazdag, híres,
vagy csavargó, magyar, orosz, cigány, ke-
resztény, vagy kommunista. Mind egyfor-
mán ember, akit szeretni kell.
— Köszönöm szépen ezt a tanulságos beszél-
getést! Jó egészséget kívánok!

Hargitai Lajos



Bogárd és Vidéke 2008. szeptember 11. KÖZÖSSÉG 7

Múlt heti számunkban már olvashattak
egy rövid híradást arról a vándorról, aki
egy öszvérrel és egy pónival vonult végig
Sárbogárd fõutcáján múlt héten szerdán.
Az utazónak és állatainak Bodoki György
és családja adtak szállást és abrakot.
Mint megtudtuk, André nem is Franciaor-
szágból tartott Romániába, hanem éppen
visszafelé. Ugyanis felesége volt az, aki ott-
honuktól Romániáig gyalogolt. Férje utá-
nament, és cseréltek. Azért nem együtt tet-
ték meg a többhónapos utat, mert Niort-
ban, Franciaország nyugati részén, a ten-

ger közelében kecskéket nevelnek, sajtot
készítenek, és a gazdaságot nem lehet csak
úgy otthagyni.
A 43 éves férfi felesége naplóját követve
halad úti célja felé. Augusztusban kezdte
meg vándorlását, és december elejére ér
haza. Négy évvel ezelõtt már hasonlókép-
pen megjárták Lengyelországot is. Ez az
utolsó ilyen túra. Legközelebb együtt sze-
retnének elutazni a Fekete-tenger partjá-
ra, ahová a felesége annyira vágyik.

Hargitai Kiss Virág

Hagyományõrzõ szüreti felvonulás Cecén

Nagy tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk községünk minden kedves lakosát
az immár hagyományossá vált szüreti felvonulásra, amely

2008. szeptember 13-án, 11 órai kezdettel indul
a Deák úti kisiskolából.

Útvonalunk a következõ: Deák úti iskola–Széchenyi u.–Csók u.–Deák u.–Hunyadi u.–Bethlen u.–Vö-
rösmarty u.–Köztársaság u.–Vasút u.–Nap u.–Táncsics u.–Köztársaság u.–Bethlen u.–Árpád u.–Hóvi-
rág cukrászda–Jókai u.–Béke u.–Kossuth u.–Rózsa u.–Eötvös u.–Deák u.–Rákóczi u.–Deák úti kisis-
kola. Megállóhelyek, ahol népes sokadalom táncol, és szeretettel fogadja a jószívû kínálást:
Akácfa u. sarok, Csók u. sarok, artézi kút, Tájmúzeum, Köztársaság és Bethlen u sarok, Bajcsy-Zs. u.
sarok, Nap u. sarok, Táncsics u. sarok, Hóvirág cukrászda és Drink bár, Sarki ABC, Piac tér.

„SZÜRETI LOPÓ CECÉN”

JÁTÉK ÉS HAGYOMÁNY:
tekintsék meg a mûvelõdési ház udvarán vidám pillanatainkat!

19.00 órai kezdettel Bali Péter meséje, a Gerlice Néptánc Egyesület, majd Móré Boglárka elõadása, és
a Zilahi Meszes Tánccsoport ünnepi mûsora nyitja meg a báli mulatozást, amely 20.00 órától kezdõdik.
Talpalávalóról Szabó László gondoskodik.
A bál belépõje 500 Ft, melynek bevételét a szereplõk vendéglátására és a költségekre fordítjuk.
További információ a mûvelõdési házban kapható a 06 (25) 234 153-es telefonszámon.

Jó szívvel várunk mindenkit, legyen e nap is községünk ünnepe,
amelyen részt vesz a falu apraja és nagyja!

Francia vándor Bogárdról
nem lesz Pestre
közvetlen vonat?
2008. augusztus 29-én, Budapestrõl haza-
fele utazva szüleimhez, egy ismerõssel ta-
lálkoztam, aki sajnálatos hírekkel szol-
gált a sárbogárdi vasúti közlekedéssel
kapcsolatban. Neki MÁV-nál dolgozó
utastársai mesélték a dolgot. És ma reggel
egy vasútnál dolgozó ismerõs megerõsítet-
te a hírt.

A 2008 decemberében életbelépõ menet-
rend a MÁV-nál a sárbogárdi vasúti közle-
kedést nagymértékben érinti. Az összes
eddig nálunk megálló InterCity vonat Sár-
bogárdon már nem áll meg, hanem Pusz-
taszabolcs lesz a fõ állomás. Sárbogárdról
induló személyvonat nem lesz, csak olyan,
amelyik megáll és fel lehet szállni rá. A
gyorsvonatokat eltörlik, és csak személy-
vonat fog közlekedni, oly módon, hogy az
összes ilyen vonatról Pusztaszabolcson
másik vonatra kell átszállni, mind Sárbo-
gárd felé, mind Budapest felé. Tehát egy
úttal nem lehet eljutni Budapestre. Állító-
lag azzal indokolják, hogy nem lesznek for-
galmisták az állomásokon, csak a nagy ál-
lomásokon, és a kalauzok indítják majd a
vonatokat, és költségtakarékosság....???

Szerintem utána kellene járni, hogy ez
mennyire igaz, mert ilyen mértékben már
felháborító, hogy Sárbogárdtól mindent el
kell venni....kezdõdött a mentõk számának
csökkentésével, és áthelyezésével Puszta-
szabolcsra, most pedig a vonatközlekedés.
Az InterCityk Pusztaszabolcson történi
várakoztatásának logikáját nem is értem,
mivel IC-vel ez Budapesttõl körülbelül fél
óra, míg Sárbogárd a Budapest-Pécs kö-
zötti vasútvonal körülbelül felénél találha-
tó. Sárbogárdról és vonzáskörzetébõl ren-
geteg diák jár Pécsre egyetemre, de ugyan-
így Budapestre is. Ezután mi lesz ezekkel a
diákokkal??? Na és a nap mint nap ingázó,
Budapesten dolgozó sárbogárdiakkal?

Molnár Éva, Sárbogárd, Kereszt utca 16.
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A Magyar Gárda Sárbogárdon
Történések

Sárbogárdon felvonult a Magyar Gárda Árpád Vérei
százada vasárnap délután. Érkezésüket már az is je-
lezte, hogy déli 12 órakor a mûvelõdési házhoz több
autónyi rendõr érkezett, egy részük speciális védõöl-
tözetbe bújva, hogy elõkészítsék, lezárják a teret. Az
Ifjúsági park megtelt a gárda egyenruhás tagjaival és
az õket az ország különbözõ pontjairól ide szállító
buszokkal, autókkal. Onnan három órakor a Tompa
Mihály és a Baross utcán masíroztak végig dobszóra,
lobogókkal a Hõsök terén álló emlékmûegyüttesig.
Meglepõ volt látni, hogy a szervezet tagjai közt ott
menetelt néhány kisebb gyermek is.
Az emlékmûvek köré sorakoztak föl a gárdisták,
majd a Himnuszt követõen beszéd hangzott el a II.
bécsi döntés évfordulója alkalmából. Az elsõ szónok,
dr. Jakab Ernõ a történelmi Magyarországot sújtó

állomásait idézte föl. Majd Dósa István fõkapitány lépett a mikro-
fonhoz. Kijelentette: sárbogárdi felvonulásuknak apropója volt
az is, hogy a helyi képviselõ-testület augusztusi rendkívüli ülésén,
a pusztaegresi rendezvényük kapcsán, határozatban kinyilvání-
totta, hogy a Magyar Gárda és hasonló céllal ténykedõ társalaku-
latai nem kívánatosak Sárbogárd közigazgatási területén. (Az
más kérdés, hogy az önkormányzat csupán saját intézményeibõl
tilthatja ki a gárdát; a közterületen való összejövetelekre a rend-
õrség ad engedélyt.) A szónok felháborodását fejezte ki a döntés
miatt.
Az eseményre — a várakozásokkal ellentétben — nem jöttek el
tömegesen a roma közösség tagjai tiltakozni a gárda ellen. De úgy
egyébként sem voltak sokan a sárbogárdiak közül, talán csak öt-
venen. A rendezvény után jelent meg egy roma csoport az áruház-
nál — amikor már alig voltak a téren —, és egy fénykép tanúsága
szerint egyikük mezítelen hátsó fertályát kivillantva nyilvánított
véleményt a gárdáról.

Benyomások

Hallgatva a beszédeket több benyomás is kavargott bennem, ami-
ket szeretnék most Önökkel megosztani.
Voltak szimpatikus gondolatok, amikben egyetértettem a szóno-
kokkal. Ilyen volt például az, hogy a magyarságnak vissza kellene
találni a gyökereihez, megõrizni az értékeit, hagyományait, haza-
szeretetét, hazafiságát, kiállni magáért az idegen politikai, gazda-
sági stb. érdekekkel szemben, és össze kellene fognunk. Elisme-
résre méltó az is, hogy a gárda segítséget nyújtott például a vihar
és árvíz által sújtott vidékeken, és ahogy honlapjukról is látszik,
többféle közösségi eseményben vesznek részt.
Az összefogás gondolatával ellentétes volt azonban számomra,
amikor „holokausztbizniszrõl”, cionista hatalmakról, a parla-

mentbõl lett zsinagógáról, majd „zsírcigányokról” beszéltek. Ho-
lott azt is sérelmezték, hogy nem egyszer lerasszistázták a gárdát.
Véleményem szerint magyarnak lenni nem jelentheti azt, hogy ki-
zárunk mindenki mást, aki például barna bõrû, vagy pajeszt hord.
Aki Magyarországon él — legyen magyar, román, zsidó, cigány
származású —, ezt az országot, nemzetet választotta hazájának,
akár úgy költözött ide, akár itt született, mégiscsak ehhez a nagy
közösséghez tartozik, osztozik velünk a mai magyar lét gondjá-
ban, örömében; mind a magyar nemzet tagjai vagyunk. Honnan
tudjuk, hogy bármelyikünknek mennyire „tiszta” õsi magyar gyö-
kerei vannak? Ha megpróbálnánk visszamenni családfánk min-
den tagján, bizonyos, hogy annyiféle náció keveredésének lehet-
nénk tanúi, amit nem is sejtünk. Hát hogy élhet ember anélkül
ezen a földön, hogy ne érintkezzen más népekkel, emberekkel? A
gének fölött nincs parancsa az észnek. Nem lehetünk olyan elva-
kultak, mint annak idején Hitler vagy Sztálin, hogy német, orosz,
magyar, vagy bármely árjafajt akarjunk létrehozni!
Ahogy nincs két egyforma magyar sem DNS-ében, sem tulajdon-
ságaiban, úgy nincs két egyforma cigány, vagy zsidó, vagy bármi-
lyen más EMBER. Az emberiség egy faj! És azon belül vannak
egyének, akik olyanok, amilyenek.
Nem szerencsés összekeverni a megfelelõ közbiztonság hiányát
faji eszmékkel. Márpedig azt tapasztalom, hogy a Magyar Gárdá-
val egyesek azért szimpatizálnak, mert nem érzik magukat bizton-
ságban az otthonaikban, településükön, ebben az országban, egy
rossz politika következményeként. A roma közösség meg épp el-
lenkezõleg, szinte pánikszerûen fél a Magyar Gárdától. Megle-
het, hogy sem az említett szimpatizálók, sem a romák nem tudják,
milyen eszméket vall valójában magáénak a gárda. Ha ismernék
azokat az eszméket, lehet, hogy másként viszonyulnának ehhez a
szervezethez.
Arról, hogy a közbiztonság és a Magyar Gárda fogalma egyesek-
ben összekapcsolódott, nem csak a gárda tehet. A közbiztonság
egyrészt az ország vezetésén múlik: kellõképpen finanszírozzák-e
a jó rendõr szakemberek képzését, biztosítják-e a szükséges tech-
nikai, anyagi feltételeket, olyanok-e a törvények, jogszabályok,
amelyek betarthatósága szavatolja a közbiztonságot. Mert ha
nem kap elegendõ pénzt egy rendõrkapitányság, akkor nincs mi-
bõl járõrözni, ellenõrizni, megfizetni a munkaerõt. Ha egymás-
nak ellentmondó jogszabályok fogják le az intézkedõ rendõr ke-
zét, minden szigorítás csak pótcselekvéssé válhat. A bíróságon szi-
gorúan és következetesen mérik-e ki az elítéltekre a büntetést?
Vagy akinek több a pénze, jobb ügyvéddel tudja kimosni magát?

Folytatás a következõ oldalon.

Forrás: internet
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A bíróság ráadásul nem éppen a gyors in-
tézkedésrõl híres — ezen is múlik a közbiz-
tonság. No, és ne feledkezzünk meg az
aránytalan közterhekrõl, pénzelosztásról,
munkamegosztásról, a munkanélküliség-
rõl, a különbözõ társadalmi rétegek közöt-
ti egyre nagyobb résrõl és feszültségrõl.
A politika hibásan a gárdát, mint követ-
kezményt ostromolja és akarja felszámol-
ni, holott épp az okot kellene megszüntet-
ni: a rossz közbiztonság okait. A hisztéria-
keltés helyett pedig helyes mederbe kelle-
ne terelni a gárda jó szándékú törekvéseit.
És ha már a közbiztonságnál tartunk: hát
csak a cigányok között vannak bûnözõk?
Mi van a Kulcsár Attilákkal, a 2000 vagont
ócskavasáron eladó MÁV-osokkal meg a
hozzájuk hasonló fehér galléros, politika
által védett gaztevõkkel? Ha egyvalaki
megbotlik, vagy vétkezik, miért kell meg-
bélyegeznünk még ezret, akik csupán
annyiban „hasonlítanak”, hogy mondjuk
egy nyelvet beszélnek? Ennyi erõvel, ha
egy fehér bõrû magyar követ el bûnt, akkor
minden fehér bõrû magyar bûnös — ahogy
láthatjuk ezt Szlovákiában vagy Szerbiá-
ban? Nekünk hogy esik az, amikor halljuk
a hírekben, hogy magyar honfitársainkat
milyen atrocitások érik származásuk mi-
att?
A bûnözõket, szabálysértõket, garázdákat
valóban keményen meg kell büntetni. De
akik tisztességesen élnek közöttünk, ve-
lünk együtt, azokat miért kell bántani?
Miért nem fogadjuk el a maguk saját szo-
kásaival a cigányokat, és miért fogadjuk el
például a svábokat?
Miért nem segítjük egymást inkább kiver-
gõdni a nehéz élethelyzetekbõl az ellensé-
geskedés, klikkesedés helyett? Hiszen a
magyarságnak igenis össze kellene fognia
ahhoz, hogy ez az ország végre valódi bé-
kés otthon lehessen mindannyiunk számá-
ra — bõrszíntõl, származástól függetlenül
—, akik ezt választották hazájuknak egy
életre.
Hadd idézzem végül Ady szavait a Magyar
jakobinus dala címû versébõl:

„Dunának, Oltnak egy a hangja,
Morajos, halk, halotti hang.
Árpád hazájában jaj annak,
Aki nem úr és nem bitang.

Mikor fogunk már összefogni?
Mikor mondunk már egy nagyot,
Mi, elnyomottak, összetörtek,
Magyarok és nem-magyarok?

Meddig lesz még úr a betyárság
És pulya had mi, milliók?
Magyarország népe meddig lesz
Kalitkás seregély-fiók?”

Hargitai Kiss Virág

Szüreti mulatság Rétszilason

Hétvégén az elõzõ évek hagyományait kö-
vetve nagyszabású szüreti felvonulást és
mulatságot rendeztek Rétszilason. Min-
den eddiginél nagyobb számú, összesen 22
feldíszített kocsi vonult fel a falu fõutcáján.
A menetet ifj. Farkas István fõcsikós vezet-
te. A bíró kocsiján Nemes László és felesé-
ge ült, kisbíró volt ifj. Gotthárd János. A
szépen feldíszített koronát id. Farkas Ist-
ván vitte a kocsiján. Sok díszes kocsi érke-
zett Sárszentmiklósról, Sárbogárdról és

Cecérõl is. A cecei Móré László és a nótás
kedvû cecei férfiak külön kocsin hangos
nótaszóval kísérték a menetet. A zenész-
kocsin Rozgonyi István játszotta a talpalá-
való muzsikát.
A 63-as úton a polgárõrség és a rendõrség
biztosította a felvonulás balesetmentessé-
gét. Míg végigértek a falun, óriási kocsisor
torlódott össze. A gépjármûvek vezetõi
többnyire megértõ türelemmel várták, míg
tovább indulhattak. Az szüreti felvonulók
elsõ megállója a kocsmánál volt, ahol tánc-
cal, énekkel köszöntötték a falu népét és a
látványosságra idesereglõ környékbelie-
ket. Juhász János polgármester betyárnak
öltözve, piros mellényben, bõ gatyában kí-
nálgatta kancsóból a bort a falu népének.
Kimentek Hadnagypusztára is a felvonu-
lók, majd néhány helyen még megállva

visszatértek a gyülekezõhelyre, Horváth
István présházához, ahol a felvonulók el-
fogyasztották a közös vacsorát, a Juhász
Laci által fõzött kitûnõ sertéspörköltet.
Este a klub udvarán felállított sátorban
volt a szüreti mulatság, melyre hivatalos
volt az egész falu népe, meg mindenki, aki
szeretett volna egyet-kettõt táncolni. A
mulatság egyébként hajnali öt óráig tar-
tott.

Hargitai Lajos

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani támo-
gatóinknak: Horváth István és családja,
Forster József és családja, Suplicz Mi-
hály és családja, polgárõrség, rendõr-
ség, Juhász László és családja, Eurest,
Köõ Imre, cecei énekkar, Sárréti Híd,
Bogárd és Vidéke Lapkiadó, Fejér Me-
gyei Hírlap, valamint mindenkinek, aki
hozzájárult a rendezvény sikeres lebo-
nyolításához, a kocsisoknak és a felvo-
nulóknak, akik színesítették a felvonu-
lást, a sátorépítésben, lebontásban,
szállításban és a kocsi díszítésében se-
gédkezõknek.

Rétszilasért Egyesület
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ÚTON

Varga László képeinek kiállítása
2008. szeptember 25-étõl október

15-éig az Arany János
Mûvelõdési Házban, Alapon.

Útravaló
Elindultam messzi útra,
Messzi útra: a világba,
Tarisznyámba anyám kötött
hamubasült – igazságot…

Meghívó
Szeretettel várjuk Önt és ismerõseit

Varga László
ÚTON

címû kiállításának megnyitójára
2008. szeptember 25-én 17 órára

az alapi Arany János
Mûvelõdési Házba.

A kiállítást megnyitja:
Tóth Gyula festõmûvész,

nyugalmazott tanár.
Közremûködnek: Dizseri Barnabás és

Mezõ Bálint, valamint
az alapi általános iskola tanulói.

In memoriam Kisari László
Ki érti ezt? Ki érti ezt?...
Laci (Kisari László ny. rendõr törzszász-
lós) többé nem jöhet már hozzánk, kö-
zénk!
Barátunk, kollégánk a legtöbbet közterü-
leten dolgozott mint járõr, ahol leginkább
eldõl a közrend, a közbiztonság szilárdsá-
ga vagy ingatagsága.
Nehéz körülmények, feltételek voltak,
amikor kezdte a rendõri munkát. Akkor a
járõrgépkocsi ritka „luxus” volt. Nem hát-
rált, kitartott fegyelmezetten. Aztán jobb
körülmények lettek, közben betegségek
nehezítették járõri munkáját. „Pihenés-
képp”, hogy „könnyebb” legyen, kapitány-
sági ügyeletesi beosztást vállalt. Errõl a
„könnyebb” munkáról sokat lehetne írni
(a rengeteg egyidejû rádióforgalmazások,
telefonhívások, faxok, e-mailek, az ügyelet
ajtaján kopogtató panaszosok) … Laci itt
is nagyszerûen helytállt, MINDIG SE-
GÍTETTE: a járõrök, kmb-sek, õrspa-
rancsnokok, nyomozók, balesethelyszíne-

lõk, igazgatásrendészeti, segédhivatali
dolgozók, a parancsnokok, kapitányságve-
zetõk munkáját.
Miközben a munkáját végezve a bûnözõ-
ket kereste, kutatta, kereste a családi élet
boldogságát is. Kereste…

Nyugállományba vonulása után már ritkán
találkoztunk Lacival. Soha nem volt pa-
naszkodós, pedig betegeskedett.
Laci, a Te BÁTORSÁGOD — minden in-
tézkedés során — és DERÛD — minden
nehézség ellenére —, amiket magam a leg-
fontosabbnak tartok kiemelni Nálad, tisz-
telt és szeretett kollégánk!
„Van még öt év? Vagy három? Kettõ? Egy?
Az ûr szólít, az Úr lassan kiszámol.
Jó voltál? Rossz? Az neki egyre megy.
Egy perc alatt lesz a közelbõl távol.
Van még öt év? Öt nap? Öt pillanat?
Enni, hogy ez lesz az utolsó falat?”

(Nógrádi G.:
Ki érti ezt? Még mennyi? — részlet)

Laci (Kisari László ny. r. tzls.), a Sárbogár-
di Rendõrkapitányság teljes aktív és nyug-
állományú rendõrei és közalkalmazottjai
emlékeznek Rád és gyászolnak!

Tisztelettel: Streng Ferenc ny. alezredes

Szakmát tévesztett

— kõmûvesbõl csontkovács —
Szeptember 4-én Mezõszilason két helyi
lakos szóváltásba keveredett, majd egy-
másnak esett. Egyikük a dulakodás közben
egy kõmûveskalapáccsal rávágott a másik
karjára. A pórul járt személy 8 napon belül
gyógyuló sérülést szenvedett.
Szeptember 5-én egy kálozi lakos tett beje-
lentést, hogy ismeretlen tettes a lakásán
tettleg bántalmazta, és ékszereket tulajdo-
nított el.
Szeptember 6-án egy sárkeresztúri lakos
tett bejelentést: az este folyamán ugyanis
eltulajdonították fia mobiltelefonját. A
sértettet a tettes ellökte, a telefonnal pedig
elinalt.
Gyermekek ellen elkövetett bûncselekmé-
nyekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet,
hogy kerüljük az ilyen helyzeteket, kérjünk
segítséget, ne ellenkezzünk, mert nagyobb baj
lehet. Értesítsék kapitányságunkat is (a
107-es, vagy 112-es telefonon)!

Sárgán virágzik a tök…

Augusztus 31-én Sáregres külterületén
egy cecei lakos személygépkocsival közle-
kedett Sáregres felõl Cece irányába, majd
ittas állapotának köszönhetõen áttért a
menetirány szerinti bal oldalra, és érin-
tõleg összeütközött egy Cece irányából ér-
kezõ személygépkocsival. Személyi sérülés
nem történt.

Szeptember 5-én Sárbogárd egy helyi la-
kos kerékpárral közlekedett a 63-as fõút
irányában. Az „Elsõbbségadás kötelezõ”
táblát nem vette figyelembe, így a balról,
Rétszilas irányából érkezõ nyerges vonta-
tóból és pótkocsiból álló jármûszerelvény-
nek ütközött. A kerékpáros súlyos sérülé-
seket szenvedett.

Tûzcsap, gerenda
s miegymás

Szeptember 2-án egy sárbogárdi lakos tett
bejelentést, hogy melléképületébõl láncfû-
részt, fûkaszát és permetezõt tulajdonítot-
tak el. Az épület lezáratlan állapotban
volt. Egy biztonsági zárszerkezettel meg-
elõzhetõk a hasonló esetek!
Szeptember 2-án Szabadegyházán egy ille-
tõ kanyarodás közben nem megfelelõ se-
bességgel közlekedett, és a menetirány
szerinti bal oldali árokba hajtott, ahol egy
tûzcsapnak ütközött. Személyi sérülés
nem történt.
Szeptember 3-án egy székesfehérvári la-
kos tett bejelentést a sárbogárdi rendõrka-
pitányságon ismeretlen tettes ellen, aki la-
katlan háza udvaráról színesfémeket tulaj-
donított el.
Szeptember 4-án a sárbogárdi polgármes-
teri hivatalból tettek feljelentést ismeret-
len tettes ellen, aki a hivatal udvaráról el-
tulajdonított 1 db „I” gerendát.

R. Szabó Ágnes FMRK-szóvivõ

KÉK HÍREK
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Állás
A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 1 fõ üres állás betöltésére

gyógymasszõr és ápolónõ végzettséggel felvételt hirdet.
A felvétel feltétele: gyógymasszõr és ápolónõ végzettség. Bérezés: a közalkalmazotti besorolás sze-
rint.
Jelentkezés: írásban. Határidõ: 2008. szeptember 30. A jelentkezés helye: polgármesteri hiva-
tal, ESZI-iroda (fszt. 13-as ajtó), 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. Tel.: 06(25)461-306

Szakács Benõné ESZI-igazgató

Hirdetmény
Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy a Kö-
zép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelõség (8000 Székesfe-
hérvár, Hosszúsétatér 1.) a 68719/08. számú
határozatával egységes környezethasználati
engedélyt adott a FIORÁCS Kft. (2941 Ács, Fõ
u. 43.) Sárbogárd—Sárszentmiklós 0895/8 és
0895/10 hrsz.-ú ingatlanokat érintõ sertéstele-
pére.
A döntéshozó kérésére a határozat a városi pol-
gármesteri hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere
2.) portahelyisége melletti hirdetõtáblán, a jog-
orvoslati lehetõség idõtartamára, 15 napig,
2008. szeptember 8-án kifüggesztésre került.
A határozatban foglaltakkal kapcsolatos esetle-
ges észrevételeket a fenti idõ alatt a felügyelõ-
ségre lehet megtenni, eljuttatni.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2008. szeptember 5-ei ülésén elfogadta

– a 23/2008. (IX. 9.) Ktr. sz., a képviselõ-testület
és szervei szervezeti és mûködési szabályzatá-
ról szóló rendelet módosítását,

– a 24/2008. (IX. 9.) Ktr. sz., az önkormányzat
2008. évi költségvetésérõl szóló rendelet mó-
dosítását,

– a 25/2008. (IX. 9.) Ktr. sz., a lakások és helyi-
ségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló rendelet módosítását,

– a 26/2008. (IX. 9.) Ktr. sz., az állattartásról
szóló rendelet módosítását.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Sárbo-
gárd Város Önkormányzatának képviselõ-testü-
lete a Sárbogárd, Bercsényi utca–Rózsa Ferenc
utca–Németh sarok–690/33 hrsz.-ú közterü-
let–Ady Endre út által határolt terület szabályo-
zási tervének módosítását határozta el.

A rendezés általános célja:
— a fejlesztési elképzelésekhez illesztett közte-
rület-lehatárolások során kialakuló övezetek
meghatározása. A telkekhez fûzõdõ jogok és kö-
telezettségek, a beépítés feltételeinek, szabá-
lyainak rögzítése;
— a közlekedés rendjének, a fejleszteni kívánt
terület infrastruktúra-hálózatának kialakítása.
térbeli, fizikai kereteinek meghatározása;
— a jelenlegi funkciók (elsõsorban közösségi,
igazgatási, ellátási és irodai, valamint lakófunk-
ció és kereskedelmi, szolgáltató) megtartása,
azok tervezési területen belüli átszervezésével.
Az Étv. 9.§ (6) bekezdése alapján a település-
rendezési eszközöket a közigazgatási szervek
véleményével, az el nem fogadott vélemények-
kel és azok indokolásával, valamint a vélemény-
eltérõ egyeztetõ tárgyalás jegyzõkönyvével
egyetemben 2008. augusztus 25-étõl egy
hónapra közzétesszük a polgármesteri hivatal
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) elõterében (a
porta elõtt).
A kifüggesztett dokumentáció megtekinthetõ a
hivatali órák alatt. A dokumentációval kapcso-
latos írásos észrevételeiket az elõtérben elhe-
lyezett gyûjtõládában helyezhetik el.

Juhász János polgármester

Nyárbúcsúztató Sáregresen

Sáregresen megszûnt az iskola. Ezt nem könnyû lelkileg elfogadni a felnõttek-
nek és a gyerekeknek sem. Hiszen olyan kedves, otthonos kis iskolájuk van,
amelyben sok évtized alatt sok generáció nõtt fel. Ehhez az iskolához számtalan
szép emlék fûzõdik, amit szeretnének megõrizni, és a következõ generációknak
is átadni. Talán ezért is próbálták emlékezetessé tenni a felnõttek egy nyárbú-
csúztatóval a gyerekek számára az utolsó szabad hétvégét. Kitelepültek a sport-
pályára, volt ugrálóvár, süteménnyel, üdítõvel kínálták a gyerekeket, estére pe-
dig közös vacsorát fõztek. A focipályán rúgták a labdát, volt közös játék, zene,
tánc, és minden, ami arra emlékezteti a gyerekeket, hogy az õ szeretett szülõfa-
lujuk Sáregres, és soha ne felejtsék el, hogy Sáregres mindig hazavárja szülötteit.

Hargitai Lajos

Falunapi vigasság
Szeretettel várjuk Önt és kedves családját az
Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület

által rendezett,

2008. szeptember 13-án 9 órától
tartandó egész napos

falunapi rendezvényre,
amelyen kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik

magukat.
Helyszín: a pusztaegresi focipálya.

Programok napközben:
— foci (nevezési díj: 600 Ft, amely tartalmaz egy italt és
egy meleg étkezést);
— vetélkedõk kicsiknek, nagyoknak és vállalkozó kedvû
felnõtteknek, pl.: járdarajz, színezés, kötélhúzás, zsákban
futás, gipszfestés, málnaivó-verseny, sörivó-verseny, fa-
kanálhajító-verseny, a falu legerõsebb embere vetélkedõ
stb. Ingyenes arcfestés és kvadozás;
12.30-tól „Jó ebédhez szól a nóta” a Né-Nó együttes elõ-
adásában;
15.00-tól Bíró Kriszti énekel.

Este: falunapi bál.
A támogatói jegy ára: 500 Ft.
Az este folyamán a zenét húzza Vájer Tamás és zenekara.
Tombola (tombolatárgyak felajánlását szívesen fogad-
juk).
A bográcsokban halászlé és babgulyás rotyog majd.

Jó szórakozást kíván a rendezõség!
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Simonfai élménybeszámolók
A nyári szünet második hetében táborba
készülõdtünk. Június 28-án izgalommal
vártuk az indulást. Az úti cél Simonfa volt.
Az utazás az autóbusszal nagyon hosszú-
nak tûnt.
Érkezéskor mindenki elfoglalta a tábor-
helyét. Elsõ túránk a zöld jelzéssel ellátott
úton egy kilátóhoz vezetett. Gyönyörû volt
a kilátás. Beláttuk az egész környéket, ahol
zöld dombok és völgyek váltakoztak. A
második napon Abaligeten a cseppkõbar-
langot és a denevérmúzeumot néztük meg.
A harmadik napon a szigetvári gyógyfür-
dõben hûtöttük le magunkat. A negyedik
napon ismét túráztunk. Egészen Gálosfáig
gyalogoltunk. Pihenni egy játszótéren áll-
tunk meg. Este bátorságpróbára került
sor. Különféle akadályokon kellett átha-
ladni. Volt viccmondás, folyón átkelés és
énekelés. Az utolsó napon Balatonföld-
várnál fürödtünk a Balatonban.
Nagyon jól éreztük magunkat, és jövõre is
megyünk, mert ott a helyünk!

Klár Amanda, Cseh Zsanett
4. b osztályos tanulók

Simonfán táboroztunk

A miklósi iskolában már hagyomány, hogy
a tanévzárót követõen alsós tanár nénije-
ink idõt és fáradságot nem kímélve Simon-
fára visznek bennünket táborozni. 28 diák-
társammal és 5 tanár nénivel június 29-én 9
órakor izgatottan gyülekeztünk az óvoda
parkolójában nagy csomagokkal.
Simonfa a Zselicben található kicsiny falu,
ahol a régi iskolából alakítottak ki korsze-
rû turistaházat, amely éppen ideális volt a
mi kis csapatunknak. Pál Pista bácsi buszá-
val utaztunk, aki végig velünk volt a tábor
ideje alatt, és ez nekünk nagyon kényelmes
volt.
Érkezésünk után elfoglaltuk a szállást, 4
szoba közül lehetett választani. Én a barát-

nõimmel egy szobában voltam. Kipakoltuk
a cuccainkat, és megismerkedtünk a szál-
lás többi részével is, aztán körbejártuk a fa-
lut, és az erdõben is túráztunk egy kicsit.
Este jó hangulatban tábortûznél szalonnát
sütöttünk.
A következõ napokon jártunk Abaligeten,
ahol meglátogattuk a barlangot és a dene-
vérmúzeumot. Itt megismerkedtünk a de-
nevérek rejtélyes életével, ami nagyon ér-
dekes volt. Strandoltunk Szigetvár termál-
fürdõjében egy napot, túráztunk a közeli
erdõben, ahol turistaútvonalakon halad-
tunk.
Napközben szendvicseket ettünk, este pe-
dig, mire hazaértünk fáradtan a kirándulá-
sokról, tanáraink finom vacsorával vártak
bennünket, amit saját maguk készítettek.
A vacsorák után elmúlott minden fáradt-
ságunk, és kezdõdhetett az éjszakai szóra-
kozásunk. Volt az udvaron rókavadászat,
sötét erdõben bátorságpróba, cukorkere-
sés, és persze takarodó után sem feküd-
tünk le a barátaimmal, hanem nevetgél-
tünk és az alvó társainkat bekentük fog-
krémmel, amiért persze másnap reggel
meg is kaptuk a szidást. De hát nekem az
apukám azt mondta, amikor elengedett,
hogy jót ne halljon rólunk!
Az utolsó napon hazafelé útba ejtettük a
Balatont. Szerencsére egész idõ alatt na-
gyon meleg volt, így a Balaton vizében kel-
lemeset fürödhettünk.
Mint minden jó, ez a pár nap is hamar elre-
pült.
Köszönet tanárainknak: Rostás Istvánné-
nak, Papp Jánosnénak, Kovácsné Rehák
Juditnak, Buruncz Angélának, Palásti Lí-
viának a jó szervezésért, a változatos prog-
ramokért, és ha esténként mérgesek voltak
is ránk, amiért nem akartunk aludni, remé-
lem megbocsátanak nekünk. Én nagyon
jól éreztem magam.

Kovács Réka 5. b

Meghívó
Az Egyesült Nemzetek 1981-ben kiáltotta ki szeptember 21-ét
nemzetközi békenappá, hogy a világon minden évben ez a nap
legyen az erõszakmentesség és a globális fegyverszünet napja,
amikor a világ népei a legkülönfélébb módon hívják fel a
figyelmet a béke fontosságára.

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd

2008. szeptember 21-én 12.00 órától
az ENSZ nemzetközi békenapja alkalmából

békenagygyûlést szervez a Hõsök terén.

Hívjuk minden békeszeretõ, békét vágyó honfitársunkat, hogy
tekintet nélkül pártállásra, vallási felekezethez tartozásra, je-
lenlétével tegyen hitet a béke ügye mellett.

Szervezõk

A tulajdonosok
gyûlése

2008. szeptember 13-án, szombaton,
15 órakor ül össze a Duna-parti Olimpiai
Parkban a képviselõi irodaház mellett.

A gyûlésre hivatalos minden magyar állampolgár mint a nem-
zeti vagyon tulajdonosa.
Tárgy: beszámolók a vagyon helyzetének változásáról, eszme-
csere a vagyonkezelõ elszámoltatásának módozatairól, javas-
latok a jogszerû mûködés helyreállítására.

A szervezõbizottság nevében:
Ács Sándorné, az Élõlánc Magyarországért elnökségének tagja
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Cell Cup 2008.
Nemzetközi Kézilabda Fesztivál

Ez is megvan…!

A mezõszilasi dicsõségtábláról már nagyon hiányzott a Cell Cup
elsõség – két éve 1 góllal bukták el gyerekeink a döntõt –, s az idei
kiírást áttanulmányozva kimondottan a kupagyõzelem volt a cél.
A torna elõtt a siófoki serdülõvel együtt 1 hetes edzõtáborban vol-
tak a gyerekek, s a mérkõzésekre kiélezve várták a tornát, ahol az
Orosháza ellen mutatott eszement, figyelmetlen, szétesõ valamit
leszámítva biztosan haladtak a döntõ felé.
A döntõt Csendes nélkül kellett lejátszanunk – mûtéti beavatko-
zása volt –, s a csapat nagyon rosszul játszva, de valami félelmetes
egységrõl és küzdeni tudásról tett tanúbizonyságot, s megszerezte
a gyõzelmet.

Eredmények:
Szilas KC—Orosháza-Gyopárosfürdõ 14–13

Gól: Jakab (1)-Raffael A. (4)-Csendes (5)-Somogyi (2)-Káldi
(1)-Schmidt (1).

Szilas KC—Lokomotíva Mostar 20–15
Gól: Schneider (6/1)Raffael A. (1)-Csendes (7/1)-Raffael B.
(1/1)-Káldi (4)-Schmidt (1).

Szilas KC—Debreceni DSC SI 95 24–7
Gól: Jakab (1)-Schneider (3)-Raffael A. (1)-Csendes (7/3)-So-
mogyi (5/2)-Raffael B. (4)-Káldi (2)-Schmidt (1).

Szilas KC—Tiszaföldvár 24–10
Gól: Jakab (2)-Schneider (2)-Raffael A. (6)-Csendes (6)-Takács
(1)-Pincz (1)-Somogyi (1)-Raffael B. (3)-Schmidt (2).

Szilas KC—SK Talent Dunaszerdahely 28–12
Gól: Jakab (1)-Schneider (3)-Raffael A. (4)-Csendes (8)-Takács
(1)-Somogyi (5)-Káldi (3)-Schmidt (3).

Elõdöntõ:
Szilas KC—Debreceni DSC SI 94 21–13

Gól: Jakab (1)-Schneider (5)-Raffael A. (4)-Csendes (6)-So-
mogyi (2)-Káldi (3).

Döntõ:
Szilas KC—Váci NKSE 17–16

Gól: Schneider (10)-Raffael A. (3)-Somogyi (1)-Káldi (1)-
Schmidt (2).

Végeredmény:
1. Szilas KC, 2. Váci NKSE, 3. Debreceni DSC SI
Edzõ: Zámbó Tibor
A torna eredményhirdetésén nem is tudtak részt venni a gyereke-
ink, mert este már mérkõzést kellett játszaniuk Szlovákiában –
Kolarovoban – egy másik tornán, amirõl a következõ számban
számolunk be.

NLÁMK

Bodó Zoltán „Az év utánpótlás-nevelõje”
címet kapta a képviselõ-testülettõl. A díjat
augusztus 20-án, a városi ünnepségen vet-
te át. Csütörtökön meglátogattuk õt a
Sárszentmiklósi SE pályáján, ahol ilyenkor
tartja az edzést az utánpótláscsapatoknak.
A pályán nagyon sok különbözõ korosztá-
lyú gyerek volt kint. Zoli és segítõi irányí-
tották a csoportokat, gyakoroltatták a lab-
dakezelést. A pálya szélérõl pedig a szülõk
lelkesítették a gyerekeket.
Zoli 42 évvel ezelõtt a sárbogárdi Volán
csapatánál kezdett játékosként, majd edzõ
lett. Sárszentmiklóson már 20 éve segíti az

utánpótlás nevelését. Munkája eredmé-
nyes, az ifi csapat már bajnokságot is nyert.
Az idén Bihar Ferenc volt játékvezetõ se-
gíti õt munkájában; a sportszerû játékra,
viselkedésre oktatják a gyerekeket.
Nagy Laci bácsi érdeklõdésemre elmond-
ta, hogy nagyon meg van elégedve Bodó
Zoli munkájával, és reméli, hogy Zoli jövõ-
beli nyugdíjazása után teljes emberként áll
majd a miklósi csapat mellett.
Gratulálunk Zolinak, és további eredmé-
nyes sportmunkát kívánunk neki!

Hargitai Lajos

SÍC–hírek,
eredmények

A legkisebb korcsoportoknak, azaz gyer-
mek és serdülõ íjászoknak teljes és rövid
távú országos bajnokságát rendezte az el-
múlt hétvégén a Bp. Spartacus SC íjász
szakosztálya.
Egyesületünkbõl rövidtávon 5 fõ verseny-
zõ indult: 3 fõ serdülõ, 2 fõ gyermek, ne-
mek szerint 3 fõ lány és két fiú.

Eredményeink:
Serdülõ lányok: Takács Anna 30 és 20
m-en elsõ helyezett, összetettben 1. helye-
zett, azaz magyar bajnok lett. Kiss Regina
30 és 20 m-en, valamint összetettben a 2.
helyen végzett.
Serdülõ fiú: Horváth Tamás 30 és 20 m-en,
valamint összetettben a 2. helyet szerezte
meg.
Gyermek (lány): Katona Dorottya 20 és 10
m-en elsõ helyezett lett, így összetettben õ
is magyar bajnok.
Gyermek (fiú): Batári Balázs a 6. helyet
szerezte meg.

Gilicze László, SÁRRÉTI Íjász Club

Bodó Zoli,
az év
utánpótlás
nevelõje
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Sárszentmiklós–Martonvásár
1:2 (1:1)

Sárszentmiklós, 150 nézõ, vezette: Rózsa.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L., Csanaki, Emperger, Markovics (Szabó
Z.), Právics, Huber, Szarka (Vámosi), Král
(Bakos), Berényi. Edzõ: Horváth Csaba.
Martonvásár: Deák, Kõvári, Sipos, Gál,
Pápay, Rupi (Elek), Rácz, Kovács I. (Za-
lai), Kovács II., Bánfalvi, Takács. Edzõ:
Patkós Csaba.
Sorsolásunkból kifolyólag a kifejezetten
nehéz sorozatunk második állomásához
érkezett csapatunk. Bizakodva vártuk a ta-
lálkozót és a gyõzelem reményében lép-
tünk pályára. Ahogy hazai pályán illik tá-
madólag léptünk fel és szemmel láthatóan
irányítottuk a játékot. Már ekkor örömmel
nyugtáztam magamban, hogy a földön ját-
szunk, elfelejtettük az ívelgetéseket.
A 15. percben két Deák bravúr után a ki-
pattanót Král kotorta a hálóba, 1:0. To-
vábbra is támadásban maradtunk, majd a
20. percben Berényi talán el is dönthette
volna a találkozót, de ordító helyzetben
rossz megoldást választott és Deák védett.
Csapatunk már fejben az öltözõben volt
1:0-ás elõnyünk tudatában megnyugodva,
melyrõl más véleményen volt Takács, aki
védõink sorozatos gyermeteg hibáit ki-
használva egy lepattanót a hálóba segített
a 45. percben, 1:1.
Az egyenlítéstõl függetlenül a hazai szur-
kolók között egyöntetû volt a vélemény, ha
azonos stílusban játszunk, sima meccs lesz,
mert még gólokat szerzünk.
A félidõben mintha mindkét csapatot ki-
cserélték volna, mert szemmel láthatóan
átvette az irányítást a vendégcsapat, és a
48. percben kiszorított helyzetbõl Papp fö-
lött a hálóba emelt, 1:2.
A gól után a martonvásári játékosok meg-
mutatták, hogyan kell az elõny tudatában
focizni, és kijelenthetõ, minden csapatré-
szükben felülmúltak bennünket. Mikor el-

kezdtünk ívelgetni, nemcsak nekem, ha-
nem a környezetemben lévõknek is megfo-
galmazódott: itt ma már nem nyerünk, me-
lyet tetézett Szarka sérülése is.
Ahogy haladtunk az idõben, csapatunk
mind fáradtabb benyomást keltett, és nyu-
godtan kijelenthetem, a pályán lévõk már
alig várták a megváltást jelentõ sípszót.
Mérkõzés után sokan zrikáltak, hogy most
hozzak ki jót a csapatból, melyre úgy hirte-
len nem is tudtam válaszolni.
Otthon elgondolkodva számomra Huber
teljesítménye volt elfogadható, mást nem
tudtam kiemelni. Ha már Hubernál tar-
tunk, feltettem magamnak a kérdést: mi-
ért nem irányító középpályást játszik, ho-
lott elõzõ csapataiban emlékeim szerint ez
volt a posztja, mert kijelenthetõ: nincs
egyetlen olyan játékosunk sem, aki ezt a
feladatot megoldaná.
Összegezve a látottakat, egy kifejezetten
nagy iramú mérkõzésen a jobb taktikával
felépített csapat megérdemelten vitte el a
három pontot.
Ezzel a vereséggel mind messzebb kerü-
lünk kitûzött célunktól, különösen azon
oknál fogva, mert ezután Kislángra, majd
Bicskére megyünk, amely meccsek szintén
három esélyesek. A négy meccsbõl 6 pon-
tot terveztünk, és ha ezt el akarjuk érni, a
hátralévõ kettõt nyerni kellene, melyre
csak abban az esetben van esélyünk, ha
mindenki nagyon odateszi magát, melyet
már a közönség is szeretne látni.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós–Martonvásár 2:6

Az igazat megvallva, elõzetesen egy tisztes
helytállást vártunk csapatunktól, mert a
vendégcsapat ifijei kiemelkednek ebbõl a
mezõnybõl, de a bekapott 6 gól ettõl mesz-
sze van.

Szabó Béla

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

A Déli-csoport
eredményei:

Soponya–Alap 2-1 (2-0)
Gólszerzõ: Pap (2), illetve Vass.

Sárszentágota–Vajta 2-2 (0-0)
Gólszerzõ: Krajcsovics (2), illetve Me-
iszter, Simon.

Mezõkomárom–Elõszállás 1-0 (0-0)
Gólszerzõ: Sebestyén.

Perkáta–Rácalmás 1-5 (1-3)
Gólszerzõ: Tomor, illetve Antal (2), Bort-
kó, Hepp, Kiss. Kiállítva: Tomor.

Zichyújfalu–Dunapentele 2-1 (1-0)
Gólszerzõ: Káplár, Szegi, illetve Horváth.

Besnyõ–Füle 3-1 (1-1)
Gólszerzõ: Farkas, Matkovics, Lengyel, il-
letve Szücs. Kiállítva: Magda (Füle).

Kulcs–Nagylók 0-1 (0-1)
Gólszerzõ: Rauf.

A Déli-csoport állása:
1. Soponya 4 3 1 - 17-4 10
2. Rácalmás 4 3 1 - 10-2 10
3. Dunapentele 4 3 - 1 14-8 9
4. Zichyújfalu 4 2 1 1 7-5 7
5. Besnyõ 4 2 1 1 7-5 7
6. Alap 3 2 - 1 8-3 6
7. Nagylók 4 2 - 2 10-11 6
8. Elõszállás 4 2 - 2 5-8 6
9. Vajta 4 1 2 1 9-7 5
10. Sárszentágota 4 1 2 1 8-7 5
11. Perkáta 4 1 - 3 11-20 3
12. Mezõkomárom 4 1 - 3 2-12 3
13. Kulcs 4 - - 4 2-8 0
14. Füle 3 - - 6 5-15 0

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

A Femol-csoport
eredményei:

Kisapostag–Tác-Csõsz 3-1 (1-1)

Gólszerzõ: Nagy A. (2), Subi, illetve Babai.
Ifjúsági mérkõzés: 4-0.

Mezõszilas–Jenõi SK 1-5 (0-3)

Gólszerzõ: Horváth, illetve Kiss (4), Zsol-
nai. Ifjúsági mérkõzés: 3-4.

Mezõfalva–Nagyvenyim 0-1 (0-0)

Gólszerzõ: Sárai. Kiállítva: Szepesi, Szûcs,
illetve Pukánszki. Ifjúsági mérkõzés: 7-1.

Adony–Seregélyes SE 7-1 (3-0)

Gólszerzõ: A gólszerzõket sajnos nem tud-
tuk kideríteni. Ifjúsági mérkõzés: 3-0.

Dég–Sárbogárd 0-1 (0-0)

Gólszerzõ: Szabó. Ifjúsági mérkõzés: 0-2.

LMSK–Baracs 0-3 (0-2)

Gólszerzõ: Horváth, Deli (2). Ifjúsági mér-
kõzés: 1-4.

Cece–Lajoskomárom 1-1 (0-1)

Gólszerzõ: Tóth, illetve Reichardt. Ifjúsá-
gi mérkõzés: 2-0.

Enying–Káloz 1-4 (0-3)

Gólszerzõ: a káloziak góllövõi: Stivi (2),
Molnár, és Szabó J. Ifjúsági mérkõzés: 2-2.
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Rubindiploma Jobban Jánosnak
A Károli Gáspár Református Egyetem Nagykörõsi Tanítóképzõ
Karának a tanévnyitó ünnepi istentiszteletét a nagykõrösi refor-
mátus templomban tartották vasárnap. Itt a kar dékánja adta át
Jobban János sárbogárdi nyugalmazott tanítónak a rubindiplo-
mát. Jobban János hetven évvel ezelõtt, 1938-ban végzett a nagy-
kõrösi református tanítóképzõben, s akkor kapta meg a tanítói
képesítõ-oklevelet. Eljött az ünnepségre és utána gratulált Job-
ban Jánosnak lánya, valamint dr. Lendvai György, Sárhatvanról
volt tanítványai: Pluhár István és felesége. Az ünnepi eseményrõl

a Bogárdi TV számára is készítettünk felvételt. Jelképerejû volt,
hogy ugyanekkor tettek esküt az elsõ éves tanító szakos hallgatók.
Köztük ott láthattuk a sárbogárdi Szénási Esztert, aki elsõként
köszöntötte az ünnepség után a rubindiplomás Jobban Jánost. Az
idõs tanító a pályára most készülõ ifjú tanítónõjelölt karjára tá-
maszkodva lépett ki a templomból, s fogadta a gratulációkat.

Hargitai Lajos

Út Krisztushoz
Kedves Olvasó!

Ha már gyerekkorodban megkereszteltek,
de nem volt alkalmad a hitrõl mélyebb is-
mereteket szerezni…
Ha nem vagy megkeresztelve, és keresi a
szíved Istent, de nem vagy benne biztos,
hogyan indulj felé…
Ha nem tartozol semmilyen vallási feleke-
zethez, de érdekel a római katolikus egy-
házunk szeretetközössége és tanítása…
Szeretettel meghívunk a katekumenátus
csoportba, ahol megismerheted (jobban
megismerheted) Istent és a keresztény élet
teljességét, a római katolikus egyház sze-
retetközösségében.
Gyakran elõfordul, hogy felnõttek, fiata-
lok felfedezik, hogy Isten létezik. Felfede-
zik Krisztus tanításának, vagy a katolikus

egyháznak a szépségét, erejét, s szeretné-
nek maguk is Jézus követõjévé válni. So-
kan közülük eljutnak odáig, hogy szeretné-
nek megkeresztelkedni, elsõáldozni.
Hasonlóan gyakori, hogy olyan szülõk, aki-
ket korábban nem vonzott a keresztény-
ség, vagy eltávolodtak attól, találkoznak
Jézussal (talán pont hittanos gyermekük
által), s szeretnék kisebb gyermekeiket is
vallásosan nevelni. Felismerik, hogy ehhez
elõször maguknak kell közelebb kerülniük
Istenhez.
Ismét máskor házasságra készülõ fiatalok
szeretnének megkeresztelkedni, elsõáldo-
záshoz járulni, hogy közös életüket szilárd
alapokra építhessék.
A katekumenátus egy út, a keresztény élet
megismerésének és az abba való beavatás-
nak a folyamata. Mindenkit szeretettel vá-
runk, azt is, aki egyszerûen csak kíváncsi a
kereszténységre, és azt is, aki már néhány
lépést megtett az Isten felé vezetõ úton, és
eltökélt vágya, hogy megkeresztelkedjen,
elsõáldozó legyen, vagy bérmálkozzon.
Kifejezetten felnõttek számára tarjuk
találkozóinkat októberi kezdettel, minden
második kedden esténként 18 órától (leg-
feljebb) 20 óráig a sárszentmiklósi temp-
lomban illetve a plébánián. Az elsõ alka-
lom október 7-én lesz. Jó lenne, ha a
környékbeli településekrõl illetve egyház-
községekbõl is csatlakoznának a csoport-
hoz. Szeretettel várunk minden érdeklõ-
dõt! A katekumenátus természetesen in-
gyenes!

Érdeklõdni és jelentkezni folyamatosan
lehet elõzetesen is, de ott és akkor a hely-
színen is Varga Lászlónál a 06 (20)
41-45-345-ös telefonszámon, e-mailben a
torpi2@gmail.com címen, vagy személye-
sen. Ha valaki úgy gondolja, lehet, hogy
nem minden alkalommal tud eljönni, azért
ne mondjon le a lehetõségrõl. Tudjuk,
hogy sok egyéb elfoglaltság is van, igyek-
szünk egyéni kéréseknek is megfelelni!
További információk találhatók a kate-
kumenátusról az interneten a
www.lelkilap.hu/katekum/index.html vagy
a www.liturgia.hu/cikk/cikk46.htm címen,
illetve szívesen adok tájékoztatót szemé-
lyesen, vagy levélben.
Keresztény testvéri szeretettel:

Varga László hitoktató, lelkipásztori kisegítõ

Meghívó

A Városszépítõ és
Hagyományõrzõ Egyesület

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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2008. szeptember 13., szombat, 17 és 19 órakor:

Kung Fu Panda
Színes, magyarul beszélõ, amerikai animációs film

A rendkívül lelkes, eléggé
nagydarab és kissé esetlen Po
a legnagyobb kung fu rajongó,
ami nem éppen elõny, ha az
ember – vagyis panda – a csa-
ládi levesbüfében dolgozik
naphosszat. Ám váratlanul õt
választják ki arra, hogy telje-
sítsen egy õsi jövendölést, így
Po álma valóra válik: bekerül
a kung fu világába, és együtt
gyakorolhat bálványaival, a le-
gendás Õrjöngõ Ötössel –Tig-
rissel, Daruval, Sáskával, Vi-
perával és Majommal – guru-
juk, Shifu mester vezetésével. Nem is sejtik, hogy a bosszúszomjas
és alattomos hóleopárd, Tai Lung már útban van feléjük, és
Pónak kell mindenkit megvédenie a közeledõ veszélytõl. Valóra
tudja váltani álmát, és kung fu hõs lesz belõle? Po teljes szívével –
és terjedelmével – a feladat megoldásán fáradozik, és végül rájön,
hogy leggyengébb pontjai lesznek a legnagyobb erényei.

Jöjjön moziba, a mûvelõdési otthonba!Jöjjön moziba, a mûvelõdési otthonba!

KÉZILABDA
Örömmel értesítjük a kézilabda iránt érdeklõdõket, hogy ha-
marosan megkezdõdnek a megyei I. osztályú férfi csapatunk
mérkõzései. Az ellenfelek között találjuk Dunaferr (Dunaúj-
város), DAC (Dunaújváros), Alba Regia (Székesfehérvár),
Martonvásár és Rácalmás csapatait.

Hazai pályán, a Mészöly iskola
tornacsarnokában

szeptember 19-én, pénteken, este 19 órától
a DAC ellen szurkolhatunk a fiúknak.

Mindenkit szeretettel várunk!

Hajrá Sárbogárd!

Sárszentmiklósi szüreti
felvonulás és bál

2008. szeptember 20-án

A felvonulás déli harangszóra, a Gabona elõl veszi kezdetét a
következõ útvonalon: Gabona–Homoksor–Vezér u.–Magyar
u.–Kazinczy u. (tánc)–Rákóczi u.–Széchenyi sarok (tánc)–
63-as út–Magyar u.–Miklós u.–Tisza u.–Rákóczi (tánc)–Mun-
kácsy u.–Elõd vezér u.–Huba u.–Lehel u.–Semmelweis u.
(tánc)–63-as út–Vörösmarty u. (tánc)–Arany J. u.–Szabadság
u.–Erkel u. (tánc)–Táncsics u.–Egressy Béni u.–Deák Ferenc
u. (tánc)–Jókai u. (tánc)–László u.–Arany J. u. (utolsó tánc).

A bál este 8 órakor kezdõdik
a klubkönyvtár udvarán.

Figyelem!

Megbeszélés 2008. szeptember 12-én, 18 órától.

Farkas István (Pista bácsi), Farkas István (Piktor)

Info: 06 (70) 455 1766

Országos akció az
utazók biztonságáért

Újabb TISPOL (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálóza-
ta) akciót tartanak szeptember 9-e és 11-e között országosan, eb-
bõl adódóan Fejér megyében is az illetékes rendõri szervek. A há-
rom napig tartó akció legfõképp a biztonsági öv és gyermekbiz-
tonsági rendszer elõírásszerû használatának ellenõrzésére irá-
nyul. Az ellenõrzés a jármûvezetõkre és az utasokra egyaránt ki-
terjed. De egyéb közúti közlekedési szabálysértés észlelése esetén
is a hatályos jogszabályi elõírásoknak megfelelõen fognak eljárni.
A „TISPOL Seatbelt” ellenõrzést a Nemzeti Közlekedési Ható-
ság munkatársaival együttmûködve hajtják végre Fejér megyében
is a rendõrök. A Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársai az el-
lenõrzés során leállított gépjármûvek mûszaki állapotát, a közúti
forgalomban való részvételének alkalmasságát, és a jogszabály-
ban elõírt okmányok meglétét is vizsgálják.
Közúti ellenõrzést végzõ egyenruhásokkal a megye számos pont-
ján találkozhatnak a TISPOL akció idején.
Vezessenek óvatosan! Balesetmentes, jó közlekedést kívánunk a
Fejér megye közútjain közlekedõknek!

Rendõrség
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Gombás halpaprikás

Hozzávalók: 60 dkg filézett ponty, egy fej
vöröshagyma, 10 dkg füstölt szalonna, pi-
rosparika, só, zöldpaprika, paradicsom, 15
dkg gomba, tejföl, egy halászlékocka, erõs
paprika ízlés szerint.
Elkészítés: A füstölt szalonnát kockákra vágva
kiolvasztjuk, és benne a finomra vágott vörös-
hagymát világossárgára lankasztjuk. Utána be-
letesszük a szeletekre vágott gombát, majd pi-
rospaprikával megszórjuk, és a zöldpaprikát,
paradicsomot felvágva hozzáadjuk. Ezután a
csíkokra vágott halfiléket beletesszük, és kevés
halászlével (vízzel) felengedjük. Sózzuk, majd
tetszés szerint tejföl hozzáadásával készre
fõzzük.

Burgonyás-sajtos tészta

Hozzávalók: 40 dkg burgonya, 25 dkg szar-
vacskatészta, 20 dkg sajt, 100 g tejszín, 1,5
tej, 2 vöröshagyma, 2 ek olaj, só, bors, a
díszítéshez aprított petrezselyem, a tál kike-
néséhez margarin.
A meghámozott burgonyát apróra daraboljuk,
majd bõ, forrásban lévõ, enyhén sós vízben 5
percig fõzzük. Utána beleszórjuk a tésztát, és a
csomagoláson megadott idõ alatt megfõzzük.
Lereszeljük a sajtot. A tejszínt felforraljuk a tejjel
együtt, kevergetve megolvasztjuk benne a sajt
kétharmad részét, és sóval, borssal ízesítjük. A
leszûrt burgonyát és a tésztát margarinnal ki-
kent tûzálló tálba halmozzuk, és meglocsoljuk a
mártással. Megszórjuk a maradék sajttal, és
elõmelegített sütõbe toljuk. 200 fokon addig
sütjük (kb. 5 perc), amíg a tetején a sajt megol-
vad. A hagymát vékonyan felkarikázzuk, a fel-
hevített olajon ropogósra sütjük, és elosztjuk a
tésztán. Végül petrezselyemmel megszórva
tálaljuk.

Kekszes puding gyümölccsel

Hozzávalók: 1 vaníliás pudingpor, 1 csokis
pudingpor, 1 liter tej, 1 csomag háztartási
keksz, két tábla étcsoki (válasszunk magas
kakaótartalmút), bármilyen gyümölcs, ke-
vés cukor.
Elkészítés: elkészítjük a két pudingot kevés cu-
korral, fél-fél liter tejjel. Közben megolvasztjuk a
csokit pici olajjal a könnyebb eligazításért. A
meleg vaníliapudingot egy tál aljába tesszük, rá
kekszet helyezünk, majd arra jöhet a meleg
csokipuding, arra rászórjuk a gyümölcsöt. A te-
tejét megcsorgatjuk a csokival. Három-négy ré-
teget képezünk, és a tetejére is csokit csorga-
tunk. Ha elkészült, hagyjuk kihûlni, majd tejszín-
habbal érdemes fogyasztani.
Tanácsok: ügyeljünk a megfelelõ arányokra,
nehogy túl kekszes legyen, mert akkor nagyon
tömény lesz. Elkészíthetjük tortaformájúra is, a
puding összefogja, sõt, lecsorgatva csokival a
külsejét igazi ínyencség lesz.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

KÉPZELT BÉKETÁRGYALÁS
Ráérsz egy kicsit? Ne fordulj el, ne siess
már annyira, egy régi haver csak megérde-
mel néhány percet, nem? Van megbeszél-
ni valónk, nem gondolod? Gyere, üljünk
be valahova egy kávéra vagy sörre, ilyen
melegben jól fog esni. De várj csak, ha jól
belegondolok, nem igazán találok megfe-
lelõ helyet egy kis dumcsira. Itt a központ-
ban volt valaha egy jó kis presszó, de na-
gyon leromlott, már ránézésre is inkább ta-
szítja az embert, mintsem vonzza. A mel-
lékutcában az a talponálló kerülendõ, be-
vernéd a fejem, ha oda bevinnélek. Arra
lejjebb létezik egy-két vendéglátóipari
egység, de elég távol esnek, különben sem
valók komoly, higgadt, bölcselkedõ hajla-
mú embereknek, inkább az ifjúság vagy az
alkoholizálásra hajló középkorúak men-
helyei. Furcsa, hogy ebben a városban
nincs vállalkozó, aki üzletet látna egy szín-
vonalas, tiszta, kellemes vendéglátóhely
létrehozatalában itt a központban. Ked-
ves, barátságos személyzetet képzel el az
ember, az utcai forgalomra nyíló, nagy ab-
lakokat, olyan vendégkört, akik nem a pia
miatt ülnek be, hanem beszélgetni, szem-
lélõdni, újságot olvasni. Mert itt megtalál-
ható lenne néhány napilap is. Nem gondo-
lod, hogy egy város rangját emelné egy
ilyen intézmény?
Na, mindegy, ha nincs, hát nincs, legalább
ingyen megússzuk, nem kell nekünk feltét-
lenül más pénztárcáját hizlalnunk. Van itt
a buszmegállók zónájában egy árnyas liget
szép padokkal, úgysem megy még a bu-
szod, gyere, csücsülj le velem egy padra!
A legutóbbi találkozásunkkor csúnyán
összevesztünk, mégpedig politikai okok-
ból. Így visszatekintve nevetséges és tragi-
kus is, hogy két régi barát képes volt össze-
kapni azon, hogy melyik párt, melyik poli-

tikus az egyedül üdvözítõ. Na, de azóta sok
víz lefolyt a Dunán, ahogy mondani szok-
ták, és kiderült néhány dolog. Mindig tanul
az ember. Naiv voltam, elhittem, amit nem
kellett volna, kortyintottam néhány kor-
tyot a politika büdös vizébõl. Ha kicsit be-
lát az ember a színfalak mögé, kijózanodik.
Hogy is fejezzem ki magam? Olvastam egy
véleményt, hogy a politikus vagy szent,
vagy szélhámos. Mégpedig nem olyan
szentrõl van szó, akinek maga felé hajlik a
keze (mert az tulajdonképpen szélhámos),
hanem igazi szentrõl. Nem vagyok illeté-
kes szentté avatási ügyekben, de gyanítom,
hogy a politika nem az a mezõ, ahol
könnyû, vagy egyáltalán lehetséges szent-
nek lenni. Gondolhatok egy Ferencre, de
nem a mai, hanem a régi idõkbõl, mégpe-
dig Rákóczira. Talán neki sikerült. Nem is
végezte jól, idegenben, számûzetésben
kellett meghalnia. De gondolhatok Szé-
chenyire is. Õ, szegény, egy elmegyógyin-
tézetben lõtte fõbe magát, mint tudjuk.
Vagy említsem az indiai Gandhit? Õt egy-
szerûen agyonlõtték. Ezek mártírsorsok,
krisztusi sorsok. Õk komolyan gondolták.
Visszaérve a mi ügyünkre, nem mondom,
rosszul esett, amikor kiosztottál. Képtelen
voltál elhinni, hogy jót akarok. Mint aho-
gyan én sem hittem jót rólad. Szerintem el-
jött az ideje annak, hogy elhiggyük egy-
másról a jóakaratot. Persze, ehhez az kell,
hogy így egymás közt állapodjunk meg va-
lamiben. A mi hanyatló világunkban le kell
mondani a szentekrõl. Elég, ha rendes va-
laki, akár politikus, akár utcaseprõ. És az
se könnyû.
Na eredj! Megy a buszod. Fogjunk kezet!
Azért jó lett volna egy kávé vagy egy sör,
igaz?

(L. A.)

A kislóki falunap programjai
Szeptember 12., péntek:

18.00 megnyitó Juhász János
polgármesterrel;

18.30 néptáncbemutató;
19.00 utcabál Szabó Lászlóval.

Szeptember 13., szombat:
8.00 kispályás focibajnokság

(romák és rendõrök mérkõzése);
13.00 eredményhirdetés, a Kislóki Vándorkupa

átadása, valamint faluebéd;
15.00 Bíró Kriszti mûsora;
16.00 Sárbogárdi Roma Zenekar;
18.00 Titán zenekar;
20.00 Románcos Krisztofer mûsora;
21.00 Két Zsivány-koncert;
22.00 utcabál Csizivel és Simonnal.

Szeptember 14., vasárnap:

8.00 fõzõverseny (jelentkezni lehet Kovácsné
Kiss Máriánál: 30/617-0575);

11.00 szüreti felvonulás;

12.00 a fõzõverseny eredményhirdetése
és faluebéd;

13.00 Bábovi – Grimask-bábelõadás,
Komor László mûsora;

14.00 köszöntõk és ökomenikus imádkozás;

15.00 Bíró Kriszti gyermekmûsora;

16.00 karaoke show;

17.00 sztárvendég: Kovács Kati;

18.00 Képviselõ Band;

19.00 utcabál a Tury Duóval.
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Heti idõjárás
Pénteken még meleg,
változóan felhõs idõ vár-
ható, inkább csak nyu-
gaton lehet kisebb zá-
por. Szombaton jelentõs
változás áll be idõjárá-
sunkban: beborul az ég,
többfelé elered az esõ,
és a megélénkülõ, oly-
kor megerõsödõ észak-
keleti széllel az eddiginél jóval hidegebb levegõ
érkezik. A jelenlegi számítások szerint vasárnap
olykor felszakadozik a felhõzet, ekkor inkább
csak délnyugaton lesznek tartósan borult, esõs
területek. Hétfõn viszont ismét vastagabb fel-
hõk érkeznek, melyekbõl elsõsorban délen je-
lentõs mennyiségû esõ hullhat. Keddre ismét
csökken a felhõzet, és megszûnik a csapadék.
A várható nappali felmelegedés pénteken 24,
29, szombaton 14, 19, vasárnap 13, 19, hétfõn
11, 17, kedden 14, 18 fok körül alakul.

www.metnet.hu

A TALLÉROS KALAP
2. rész

Éppen abban a pillanatban jönnek a diá-
kok, kérdik az asszonyt:
– Hát kend miért sír, néne?
– Jaj, hogyne sírnék, lelkem uraim, nem
látják-e, nyújtópadon fekszik az uram.
Egyedül maradtam ezen a világon, szomo-
rú özvegységben.
– Egyet se sirassa kend – mondja az öre-
gebb diák –, nagy huncut volt, az isten
nyugtassa.
Hanem hogy, hogy nem, volt az ajtó sarká-
ban egy pálca, s az öregebb diák nem áll-
hatta meg, hogy egy kicsit rá ne legyintsen
a paraszt hasára.
– Nesze, huncut, vidd el ezt útravalónak.
Felugrik a paraszt, letérdel a diákok elõtt, s
mondja nagy hálálkodással:
– Ó, hogy az isten áldja meg kigyelmeteket,
nagy jó uraim! No lám, most már csak-
ugyan hiszem, hogy ennek a pálcának cso-
daereje van. Csak hallgassanak ide. Teg-
nap, amint a kertek alatt mentem, látom,
hogy egy döglött kutya hever ottan. Egy ki-
csit meglegyintem a pálcámmal, s a döglött
kutya abban a pillanatban felugrik, elsza-
lad. Hm, gondoltam magamban, talán
nem is volt ez döglött kutya. Megyek az ud-
varba, a földesúrhoz, s hát éppen akkor
döglött meg a legszebb paripája. Ezt is
meglegyintem, s mit gondolnak az urak, mi
történt? Felugrott a paripa, körültáncolt
az udvaron, kutya baja sem volt. No már
most látom, hogy csakugyan csodaereje
van a botomnak. Feleség, amennyi kincs
van a háznál, mind add a diák uraknak, ne-
kem már nem kell. Megélek én ebbõl az
egy szál botból. Ahol valami nagy úr
meghal, megyek oda, s ezzel a bottal feltá-
masztom, majd lesz pénz.
– Nem oda Buda! – mondották a diákok. –
Nem kell a pénz, visszük a botodat.
Könyörgött a paraszt:
– Ne vigyék el, drága jó uraim, van itt pénz
elég (pedig dehogy volt), adok, amennyit
elbírnak, csak a botomat hagyják meg.
– Nem, nem – mondották a diákok –, két-
szer megcsúfoltál, harmadszor nem csú-
folsz meg, visszük a botot.
El is vitték. A paraszt nagyot kacagott, mi-
kor a diákok elmentek. Hiszen csak vigyé-
tek!

Mennek a diákok hegyeken, völgyeken ál-
tal, erdõn, mezõn keresztül, s beérnek egy-
szer egy rengeteg nagy városba. Amint be-
mennek a város kapuján, éppen akkor jött
kifelé egy hatlovas halottaskocsi, utána
tenger gyászoló nép. Kérdik a diákok, kit
temetnek.
Mondják az emberek:
– A grófkisasszonyt. Ahol ül ni a hintóban
az édesanyja meg a mátkája, egy herceg.
A diákoknak sem kellett több, mentek az
öreg grófnéhoz, s mondták, hogy csak nyit-
tassa fel a koporsót, õk feltámasztják a
grófkisasszonyt.
Hát az öreg grófné hogyne nyittatta volna
fel! Ígért a diákoknak tenger sok kincset,
annyit, hogy egész életükben urak lehet-
nek, csak támasszák fel a leányát. Felnyit-
ják a koporsó fedelét, az öregebb diák a
bottal meglegyinti a grófkisasszony torkát,
s halljatok csodát, a grófkisasszony mind-
járt felült a koporsóban.
Hej, volt nagy öröm, temetés helyett nagy
lakodalom. Megvendégelték a diákokat is,
ehettek, ihattak, amennyi csak beléjük
fért, s kaptak hárman három szekér ara-
nyat. Mentek vissza a faluba, kifizették a
földesúrnak az ötszáz forintot, aztán men-
tek a paraszthoz: annak is adtak egy zsák
aranyat. Hanem több szerencsét nem pró-
báltak a bottal, mert mégis megtudták,
hogy nincs annak csodaereje. Szépen
visszamentek a kollégiumba, végigtanul-
ták az iskolákat.
Így volt, vége volt, igaz volt.

Benedek Elek

Rejtvény
Keresd meg, és húzd alá a versben elrejtett
állatneveket! (Összesen 9 állat bújt el Verse-
ghy Erzsébet: Gábor az iskolában c. versé-
ben.)

Gábor ment a suliba,
s rosszul felelt Gabika.
Baj lesz ebbõl, gondolja,
megveri õt az anyja.
Nosza, máris hazafut,
Rohan gyalog, ahogy tud.
Anyuka csak haragos:
– Hallod-e te nagyokos,
ne lógasd az orrodat,
vedd komolyan dolgodat,
megéri, hogyha tanulsz,
butaságból kigyógyulsz

Beküldési határidõ: szeptember 16.

Megfejtés
Magyar feltalálók és kutatók

Ki fedezte fel az abszolút geometriát? (Bolyai
János)
Ki találta fel a telefonközpontot? (Puskás Tiva-
dar)
Ki találta fel a televíziót? (Mihály Dénes)
Ki találta fel a porlasztót? (Bánki Donát)
Ki találta fel a kriptontöltésû izzólámpát? (Bródi
Imre és Körösy Ferenc)
Ki találta fel a transzformátort? (Déri Miksa,
Bláthy Ottó és Zipernovszky Károly)
Ki találta fel a gyufát? (Irinyi János)
Ki találta fel a vetítõgépet? (Demény György)
Ki találta fel a karburátort? (Bánki Donát és
Csonka János)
Ki találta fel a holográfiát? (Gábor Dénes)

Sajnos, helyes megfejtést
senki sem küldött be.

Önkéntesek kerestetnek
Állatbarátok, állatvédõk jelentkezést várjuk, akik szeretnének segíteni

egy állatvédelemmel foglalkozó szervezet munkájában.

Érdeklõdni lehet a 06 (30) 318 25 83-es telefonszámon, valamint az
allatvedok.sarbogard@gmail.com e-mail-címen.

Szervezõk
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Szeptember 13., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 8.00 Hét
mérföld 8.35 Delta 9.05 Élni tudni kell! 9.35 KészPénz
10.05 Stílus 10.35 Motorvízió 11.00 Fogadóóra 11.30
Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 A macskák édes éle-
te 12.20 A mesemondó 12.50 Pizsamaparti 13.15
Ötösfogat 13.45 Ida regénye 15.10 Klipperek 2. 0
16.10 Tiszta kvíz 16.40 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 – Éjféltájt 21.55 Hírek 22.05 Beugró 23.00
Sporthírek 23.15 Koncertek az A38 hajón 0.10
Paralimpia 2008
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ
6.25 Digimon 6.30 Kölyökklub 8.45 Disney-rajzfilmek
10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Dr. Vegas – A
szerencsedoki 13.40 Forma-1 15.20 A dadus 15.45
Kung-fu 16.45 Minizsenik 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
plusz 19.30 Nekem 8 21.30 Con Air – A fegyencjárat
23.35 Elveszett bokszoló 1.10 Zsaru a vadonban 3.00
Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 11.05 Mókás állatvilág 11.40
Babavilág 12.15 Egy rém rendes család Budapesten
12.50 Ed 13.50 Charlie – Majom a családban 14.50 Bû-
bájos boszorkák 15.50 Az elveszett ereklyék fosztoga-
tói 16.50 Minden hájjal megkent hazug 18.30 Tények
19.00 Magellán 19.30 Megasztár 4. – A válogatás
21.30 Jackie Chan – Elsõ csapás 23.05 Túszmentõ
0.45 Mentõhelikopter 1.35 Huncut fiúk 2.25 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 Szeptem-
beri rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági
magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jö-
vök 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 A Rádiószínház Dokumentummûhelye
20.57 Zene 21.04 Rádiószínház 21.48 Zene 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

Szeptember 14., VASÁRNAP
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Pénz-vidék 5.50
Nap-kelte 8.00 Fõtér 9.05 „Így szól az Úr!” 9.10 Enged-
jétek hozzám… 9.20 Katolikus krónika 9.45 Katolikus
válaszok 10.10 Egyházi naptár 10.25 Örömhír 10.55
Metodista ifjúsági mûsor 11.00 Útmutató 11.25 Hittan
és kick-box 11.40 Evangélikus templomok
Mezõberényben 12.15 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35 TS
– Kézilabda-mérkõzés 14.35 Holland fény 15.35 Nyu-
gat 100 16.00 Így élünk most 17.00 Kultúrház 17.50
Moto GP 18.55 Panoráma 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 19.55 Csináljuk a fesztivált! 20.55 A
szólás szabadsága 22.00 Mad Men – Reklámõrültek
22.50 Hírek 22.55 Sporthírek 23.05 Sporthírek 24.00
Paralimpia 2008 0.30 Moto GP 1.25 Moto GP
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 10.05
Receptklub 10.25 Játék 11.20 Európai idõ 11.40
MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 A dadus 12.40 Red
Bull Air Race 13.00 Magyar autósport-magazin 13.30
Forma-1 15.45 A Mick Jagger-projekt 16.20 Üldözési
mánia 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 MR. És
MRS. Smith 22.20 Heti hetes 23.35 A jó rabló 1.35
Portré 2.00 Átváltozás
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.40 Joey 10.15 Ingatlanbróker
10.50 Két testõr 11.25 Stahl konyhája 12.00 Walker, a
texasi kopó 13.00 Rémvadászok 14.00 Gyilkos körök
15.00 A parti õrség 16.00 Afrikai kaland 17.00 Barley
nagy kalandja 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Az elsõ
randi 22.00 Határok nélkül 0.20 Képírók 2.30 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
– a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 10.04 Református
istentisztelet 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 Válo-
gatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 24.00
Éjszaka

Szeptember 15., HÉTFÕ
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.05 Bûvölet 11.00 Parlamenti napló
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 A palota ékköve 13.25 Tiszta kvíz 13.55 Jó kis
bagázs 14.25 Derek, a fenegyerek 14.45 Roma maga-
zin 15.20 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 18.30 Te szent ég! 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 A tv ügy-
védje 21.10 Kék fény 22.10 Hétfõ este 22.45 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 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 Feltétlen szeretet 12.00 Hírek 13.45 Dis-
ney-rajzfilm 14.15 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 22.05 Született nyomozók
23.20 Gonosz 0.55 Reflektor 1.15 Bundesliga 2.25
Autómánia
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.40 Kvízió
délelõtt 10.20 Teleshop 11.30 Kvízió 12.10 Ahová lé-
pek, ott fû nem terem 13.55 Az ügyosztály 14.50 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 22.15 Gyilkos számok 23.15 Külön-
leges ügyosztály 0.15 Tények este 0.45 Tolvajszezon
2.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napköz-
ben 11.05 Élhetõ világ 11.24 Vendég a háznál 11.43
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.19 Nyugatosok 13.30 A görög katoli-
kus egyház félórája 14.05 Rádiókabaré 15.15 Közelrõl
15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30
Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kul-
túrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Szeptember 16., KEDD
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.05 Bûvölet 11.05 Vágom a pasid!
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve
13.25 Tiszta kvíz 13.55 Jó kis bagázs 14.20 Derek, a fe-
negyerek 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 elõ-
re 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 Dokuzóna 22.15 Kedd este 22.50 Kultúrház
23.05 Az utókor ítélete 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek
23.50 Paralimpia 2008
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 Gyerekkereskedõk 12.00 Hírek 13.15 Dis-
ney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25
Kungfu 16.25 Kaméleon 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.40 Bará-
tok közt 21.15 Háborgó mélység 23.25 XXI. század – A
legendák velünk élnek 24.00 Reflektor 0.15 Fekete
átok 2.45 Egy rém rendes család 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.40 Kvízió
délelõtt 10.20 Teleshop 11.30 Kvízió 12.20 Szerelmes
gépember 13.50 Az ügyosztály 14.50 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
21.20 Csupasz pisztoly 22.55 A médium 23.55 Tények
este 0.25 Alfred Hitchcock bemutatja 0.55 Chico 2.45
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-
közben 11.05 Élhetõ világ 11.24 Vendég a háznál 11.43

Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35
Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért sza-
vak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió 19.40 Zene
19.51 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kul-
túrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Szeptember 17., SZERDA
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.05 Bûvölet 11.00 Vágom a pasid!
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve
13.25 Tiszta kvíz 13.50 Jó kis bagázs 14.20 Derek, a fe-
negyerek 14.45 Kormányváró 15.15 Hrvatska krónika
15.50 Ecranul nostru 16.15 Kárpát expressz 16.45 Kör-
zeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Egy lépés elõre 18.05
Tiszta kvíz 18.35 Te szent ég! 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.10 TS – Labdarúgó-mérkõzés
23.00 Szerda este 23.35 Lapozó 24.00 Hírek 0.05
Sporthírek 0.15 Paralimpia 2008
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 A remény maratonja – Terry Fox története
12.00 Hírek 13.30 Disney-rajzfilm 14.00 Játék 15.10
Receptklub 15.25 Kungfu 16.25 Kaméleon 17.25 Mó-
nika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fó-
kusz 20.40 Barátok közt 21.15 Halálos fegyver 23.30
Az egység 0.30 Reflektor 0.50 Végsõ leszámolás 2.50
Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.40
Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop 11.30 Kvízió 12.10
Columbo 13.55 Az ügyosztály 14.50 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 23.15 Eureka
0.15 Tények este 0.45 Vak bosszú 2.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-
közben 11.05 Élhetõ világ 11.24 Vendég a háznál 11.44
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35
Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért sza-
vak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió 19.40 Zene
19.54 Mese 20.04 Rádiószínház 20.20 Zene 20.30 Kul-
túrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sport 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 18., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.05 Bûvölet 11.00 Vágom a pasid!
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve
13.25 Tiszta kvíz 13.55 Jó kis bagázs 14.20 Derek, a fe-
negyerek 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 Ostrom alatt
0.50 Hírek 0.55 Sporthírek 1.05 Magán beszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 Lavina 12.00 Hírek 13.45 Disney-rajzfilm
13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 A fejvadász
16.25 Kaméleon 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.15 Gálvölgyi-show 22.00 Kész átverés 23.05 Házon
kívül 23.40 Boszorkák 0.40 Reflektor 0.55 Alias 1.45
Infománia 2.10 Házon kívül 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.40
Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop 11.30 Kvízió 12.20 12
millió dolláros szerelem 13.55 Az ügyosztály 14.50 Do-
kik 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 21.20 Feketék fehéren 23.35 Csillagkapu 0.35
Tények este 1.05 Strucc 1.35 Csillagkapu 2.25 Aktív
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A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN minden programcsomagban a C5-
ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. FIGYE-
LEM! Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor alatt
olvasható!
Szeptember 13., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Sárszentmiklós—Martonvásár foci, I. oszt. megyei
foci-összefoglaló 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Csóri
Antal galambász (1.20’), Kiállítás a dégi kastélyban
(1.02’), Káloz 5. (1.11’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
Agancsosok (43’), Lajtos Anna koncertje (51’), A tanulási
zavarokról (1.15’), Bodó Zoltán, az év utánpótlás-nevelõje
Szeptember 14., V: 0.00 Lapszemle, Sziréna 7.00 Heti hír-
adó 8.00 Csóri Antal galambász (1.20’), Kiállítás a dégi
kastélyban (1.02’), Káloz 5. (1.11’) 13.00 Heti híradó 15.00
Az alsószentiváni iskola (40’), Halország 1. (16’), Népdal-
verseny Sárszentmiklóson (38’), Házimozi: Szüret Pálfán
(1.30’) 19.00 Heti híradó 20.00 Polgár Tibor sáregresi lel-
kész evangelizációja, Férfikonferencia Alapon 2.
Szeptember 15., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Agan-
csosok (43’), Lajtos Anna koncertje (51’), A tanulási zava-
rokról (1.15’), Bodó Zoltán, az év utánpótlás-nevelõje
13.00 Heti híradó 15.00 Sárszentmiklós—Martonvásár
foci, I. oszt. megyei foci-összefoglaló 19.00 Heti híradó
20.00 Lélekút Nochta Palival (kb. 60’), A mozgás mûvésze-
te
Szeptember 16., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Polgár
Tibor sáregresi lelkész evangelizációja, Férfikonferencia
Alapon 2. 13.00 Heti híradó 15.00 Lélekút Nochta Palival
(kb. 60’), A mozgás mûvészete 19.00 Heti híradó 20.00
Jobban János rubindiplomája (33’), Filmszemle (30’), A
Magyar Gárda Sárbogárdon (60’), Halország 2. (13’), Tûz-
oltók versenye Miklóson (48’)
Szeptember 17., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Job-
ban János rubindiplomája (33’), Filmszemle (30’), A Ma-

gyar Gárda Sárbogárdon (60’), Halország 2. (13’), Tûzoltók
versenye Miklóson (48’) 13.00 Heti híradó 15.00
Tüskevártábor (33’), Családi nap a Kippkopp Óvodában (32’),
Nõnap a nyugdíjasoknál (1.02’), Dr. Ledvai György verses
estje (1.19’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Sárbo-
gárd—Cece foci, Halország hírei
Szeptember 18., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Sárbogárd—Cece foci, Halország hírei 13.00 Lapszemle, Szi-
réna 15.00 Jobban János rubindiplomája (33’), Filmszemle
(30’), A Magyar Gárda Sárbogárdon (60’), Halország 2. (13’),
Tûzoltók versenye Miklóson (48’) 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 Polgár Tibor sáregresi lelkész evangelizációja, Férfi-
konferencia Alapon 2.
Szeptember 19., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00

Tüskevártábor (33’), Családi nap a Kippkopp Óvodában (32’),
Nõnap a nyugdíjasoknál (1.02’), Dr. Ledvai György verses
estje (1.19’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Polgár Tibor
sáregresi lelkész evangelizációja, Férfikonferencia Alapon 2.
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Jobban János rubindiplomá-
ja (33’), Filmszemle (30’), A Magyar Gárda Sárbogárdon
(60’), Halország 2. (13’), Tûzoltók versenye Miklóson (48’)

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901.
A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes olda-
lunkon: www.bogarditv.blog.hu.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság-
ban 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) hétköz-
napokon 8—17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a követke-
zõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503
259, 06 (20) 9440 445!

A Bogárdi TV mûsora Cece térségében:
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden prog-
ramcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93.25 Mhz-es
frekvencián.
Szeptember 11., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Cece–Dég focimeccs (95’), Díjugrató Alapon (109’)
13.00 Heti híradó (14-18 óra között mûsorfrissítés) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Alapi motoros talál-
kozó (44’), SMC mocis klip (3’), Harlot együttes (20’),
ABCD együttes (74’)
Szeptember 12., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Nyugdíjasok Alapon (83’), Móri bornapok (33’), Ta-
nárparódia (47’), Öt falu vetélkedõje (57’) 13.00 Heti hír-
adó 14.00 Japán misszió (61’), Ökumenikus istentisztelet
Kálozon (56’), Idõsek napja (41’) 18.00 Lapszemle, Heti hír-
adó, Sziréna 20.00 Tüskevár tábor 1. (27’), Halország hírei
(33’), Az alsószentiváni iskola (28’), Filmszemle (24’),
Cecei juliális (116’)
Szeptember 13., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziré-
na 9.00 Légy jó mindhalálig (39’), Lajtos Anna koncertje
(51’), Lendvai György verses estje (79’), Tavaszi hangver-
seny (47’), Halország 2. (13’) 13.00 Heti híradó 14.00 Tüs-
kevár tábor 1. (27’), Halország hírei (33’), Az alsószentiváni
iskola (28’), Filmszemle (24’), Cecei juliális (116’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Nyugdíjasok Alapon
(83’), Móri bornapok (33’), Tanárparódia (47’), Öt falu ve-
télkedõje (57’)
Szeptember 14., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Alapi motoros találkozó (44’), SMC mocis klip (3’),
Harlot együttes (20’), ABCD együttes (74’) 13.00 Heti hír-

adó 14.00 Bodó Zoltán, az év utánpótlás-nevelõje (13’),
Cece–Lajoskomárom foci (96’), I. oszt. megyei összefoglaló
(85’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Japán
misszió (61’), Ökumenikus istentisztelet Kálozon (56’), Idõsek
napja (41’)
Szeptember 15., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Nyugdíjasok Alapon (83’), Móri bornapok (33’), Tanár-
paródia (47’), Öt falu vetélkedõje (57’) 13.00 Heti híradó
14.00 Légy jó mindhalálig (39’), Lajtos Anna koncertje (51’),
Lendvai György verses estje (79’), Tavaszi hangverseny
(47’), Halország 2. (13’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziré-
na 20.00 Tüskevár tábor 1. (27’), Halország hírei (33’), Az
alsószentiváni iskola (28’), Filmszemle (24’), Cecei juliális
(116’)
Szeptember 16., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Japán misszió (61’), Ökumenikus istentisztelet Kálozon
(56’), Idõsek napja (41’) 13.00 Heti híradó 14.00 Alapi moto-
ros találkozó (44’), SMC mocis klip (3’), Harlot együttes (20’),
ABCD együttes (74’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Bodó Zoltán az év utánpótlás-nevelõje (13’), Ce-
ce–Lajoskomárom foci (96’), I. oszt. megyei összefoglaló
(85’)
Szeptember 17., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Tüskevár tábor 1. (27’), Halország hírei (33’), Az
alsószentiváni iskola (28’), Filmszemle (24’), Cecei juliális
(116’) 13.00 Heti híradó 14.00 Nyugdíjasok Alapon (83’), Mó-
ri bornapok (33’), Tanárparódia (47’), Öt falu vetélkedõje (57’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Légy jó mindha-
lálig (39’), Lajtos Anna koncertje (51’), Lendvai György ver-
ses estje (79’), Tavaszi hangverseny (47’), Halország 2. (13’)

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merí-
tés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.24
Vendég a háznál 11.44 Vacka rádió 12.00 Kró-
nika 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 Parlamenti ütközõ 18.15 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.35 Vacka rádió 19.42 Zene 19.49 Mese
20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éj-
szaka

Szeptember 19., PÉNTEK

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte
9.00 Max, a zsaru 10.05 Bûvölet 11.00 Vágom
a pasid! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20
Eurotaxi 12.55 Sorstársak 13.25 Tiszta kvíz
13.55 Körzeti magazinok 14.50 Ablak 15.35
Ablak 16.15 Kárpát expressz 16.45 Körzeti hír-
adók 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 Bajnokok Ligája Labdarúgó-mérkõzés

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 Sárkányhegy
titka 12.00 Hírek 13.00 Disney-rajzfilm 13.30
Játék 15.10 Receptklub 15.25 A fejvadász
16.25 Kaméleon 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.15 CSI – Miami helyszí-
nelõk 22.15 Váltságdíj 23.25 Stephen King: Al-
vajárók 1.00 Reflektor 1.20 Itthon 1.40 Harcos
utcák 2.35 Egy rém rendes család 3.00 Fókusz

TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reg-
gel 7.00 Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.25
Stahl konyhája 9.40 Kvízió délelõtt 10.20
Teleshop 11.30 Kvízió 12.15 Robinson Crusoe
13.55 Az ügyosztály 14.50 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 21.20 A falka 23.25 Holló: Út a mennyor-
szágba 0.25 Tények este 0.55 Nem fog fájni, ez
csak szex! 2.30 Vak igazság

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merí-
tés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.24
Vendég a háznál 11.43 Vacka rádió 12.00 Kró-
nika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Arc-
vonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35
Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30
Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.35 Vacka rádió 19.40 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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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 fûté-
ses, 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 szolgáltatása-
ink ingyenesek; díjmentes hitelügyintézés: lakás-
célú, szabad-felhasználású, személyi hitelek. Spó-
rolja meg az ügyintézéssel, sorban állással járó kel-
lemetlenségeket, elintézzük Ön helyett! 06 (30)
491 5363. (051743)

Idõs és beteg gondozását szakképzett ápoló vállal-
ja 24 órában is. 06 (30) 311 3739. (051249)

Westi kutyámmal fedeztetést vállalok. 06 (30)
9392 157. (051248)

Tégla, új, 38-as méretû, eladó. 06 (70) 774 2717.
Sárbogárdon panellakás sürgõsen eladó. Irányár:
5,7 millió Ft. Telefon: 06 (30) 2694 276. (051817)

Lakás kiadó. 06 (30) 3302 615.
Energolux automata mosógép eladó. 06 (20) 394
2372.
Alsószentiváni, háromszobás, összkomfortos,
családi házamat eladnám vagy sárbogárdi, Ady-la-
kótelepi lakásra cserélném 2. emeletig. 06 (30) 303
8753. (0511334)

5-20 ha termõföldet bérelnék. 06 (30) 431 4374.
(051333)

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 hozzáil-
lõ úrral. Telefon: 06 (30) 836 2642.
Elektromos liba- és kacsatömõ készülékek rendel-
hetõk. Könnyû, kíméletes, igen gyors munkavég-
zés. 06 (25) 476 064.
Fehér delavári borszõlõ szeptember végi szürete-
léssel eladó. 06 (70) 410 3612.
Szekrények és használt nyílászárók eladók. Érdek-
lõdni 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)

Sárbogárdon szántóföldet bérelnék. 06 (30) 513
5180. (051385)

Árpád-lakótelepen lakás eladó vagy kiadó. 06
(30) 382 7209. (051383)

Rétszilason családi ház eladó. Kettõ szoba, kony-
ha, mellékhelyiségek. Víz, villany, telefon, gáz-
csonk, 800 öles telek, szõlõ gyümölcsfákkal. Tele-
fon: 06 (25) 471 984. (051379)

Sárbogárdi telephellyel rendelkezõ cég keres pá-
lyakezdõ vagy gyakorlattal rendelkezõ gipszkar-
ton-szerelõket. Érdeklõdni: 06 (20) 9253 414. (051349)

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)

Konyhakész májkacsák folyamatosan eladók. Ér-
deklõdni lehet az esti órákban a 06 (25) 234 303-as
számon.
Használt, igényes gyermekruhák eladók. 06 (30)
373 8037. (051961)

Borszõlõ eladó. Telefon: 06 (20) 568 2317. (051960)

Családi ház eladó. 06 (30) 3302 615.

270 literes hordómat 2 db kisebbre, vagy üvegbal-
lonra cserélném. 06 (20) 3985 178. (051928)

8-10 mázsa borszõlõ eladó. Sárbogárd, Árpád u.
95. 06 (25) 460 829. (051899)

Vegyes borszõlõ eladó. 06 (20) 911 4711. (051897)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) 557 6509.
(051896)

Családi ház 100 m2-es, Sárszentmiklóson eladó.
Ár: 8.000.000 Ft. Telefon: 06 (20) 327 9817. (051895)

2 db választási borjú eladó. 06 (30) 401 9097. (051394)

Eladó H2O gõzölõs szõnyegtisztító, asztali csocsó.
06 (20) 394 2372.

Sürgõsen eladó 138 m2-es ház Sárbogárdon, 14,9
milliós irányáron. Régi, számozott bécsi zongora is.
06 (70) 3356 413. (051398)

Sárbogárdon építési telek eladó a Honvéd utcá-
ban, vasútállomáshoz közel. Telefon: 06 (70) 262
5656. (051396)

Kiadó vagy eladó garázst keresek az Ady-lakótele-
pen. 06 (70) 3356 413. (051398)

Sárbogárd–Alsótöbörzsökön egyszobás, kony-
hás családi ház eladó. 06 (25) 466 378. (051891)

Mûanyag nyílászárók olcsón és rövid határidõvel,
40%-os kedvezménnyel, akár áruhitellel is. 06 (70)
453 7448. (051952)

Autóhitel ügyintézése. 06 (70) 453 7448. (051952)

Vezetõ bankok hitelei egy helyen. Profi hitel-ügyin-
tézõnõ megoldja minden hitelproblémáját. 06 (20)
447 2994. (051952)

Sárbogárdon lakások, házak vétele, eladása, tel-
jes körû hitelügyintézéssel a City Korzó Ingatlaniro-
dánál. 06 (20) 447 2994. (051952)

Árpád-lakótelepen lakás kiadó. 06 (70) 6156 120.
(051882)

Szlankamenka borszõlõ eladó. 06 (25) 460 543.

Segédmunkást és targoncást felveszünk. 06 (20)
964 8496. (051967)

Otelló és fehér borszõlõ eladó. Sárszentmiklós,
Akácfa u. 10. 06 (30) 318 1467. (051965)

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

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

1995-ös FORD MONDEO 1,8 ELADÓ.
Mûszaki vizsga érvényes 2009. júliusig,
mûszakilag KITÛNÕ ÁLLAPOTBAN van

és rendszeresen szervizelt.
Irányár: 499.000 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.

A SÁRBOGÁRDI SZESZFÕZDE
a Vágóhíd utca végén szeptemberben nyit.
Jelentkezés: 06 (30) 285 1041-es telefonon.

GYÓGYMASSZÕR! Szakács Gábor, Cece.
Idõpontegyeztetés: 06 (30) 5689 411.

ÍZÜLETI-, GERINCPROBLÉMÁK kezelése,
MÛTÉT UTÁNI REHABILITÁCIÓ.

Akár az Ön otthonában is!
Üdülési csekk beváltható.

ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ eladó.
Érdeklõdni: 06 (30) 9161 704

NISSAN TERRANO II ELADÓ. 1999-es friss
mûszaki, kitûnõ állapot. 06 (70) 241 3738

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

NYÁR VÉGI AKCIÓ
a sárbogárdi SZÕNYEGÜZLETBEN.

Egyes tapéták 10-15%-os,
saját szegésû és kész szõnyegek

10-15 %-os engedménnyel
a készlet erejéig.

Sárbogárd, Tompa M. u. 25.

LAMINÁLT PADLÓ

AJÁNDÉK
2 mm-es

alátétfóliával

Sárbogárdon, a Gilice közi
gépkölcsönzõben.

Telefon: 06 (25) 460 528.
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Kell egy jó CUCC?
Gyere el Miklósra,

vedd meg olcsón a CUCCOS-ban!

Francia, angol, extra minõségû
használtruha, gyerekCUCCOK,

divatCUCCOK és egyéb CUCCOK
Sárszentmiklóson, a Posta mellett!

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

szombaton 8-12-ig.

Tisztelt Állattartók!Tisztelt Állattartók!

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

Ízelítõ AKCIÓS termékeinkbõl:Ízelítõ AKCIÓS termékeinkbõl:
gazda kedvenc granulátumgazda kedvenc granulátum 40 kg40 kg 3.100,-3.100,-
gazda kedvenc dercésgazda kedvenc dercés 40 kg40 kg 2.900,-2.900,-
gazda kedvenc granulátumgazda kedvenc granulátum 20 kg20 kg 1.600,-1.600,-
darakeverékdarakeverék 40 kg40 kg 2.600,-2.600,-
nyúl granulátumnyúl granulátum 20 kg20 kg 2.000,2.000,
búzakorpabúzakorpa 30 kg30 kg 960,-960,-
kukoricakukorica 40 kg40 kg 2.500,-2.500,-
malátacsíra granulátummalátacsíra granulátum 40 kg40 kg 2.400,-2.400,-
broiler nevelõbroiler nevelõ 20 kg20 kg 2.200,-2.200,-
broiler befejezõbroiler befejezõ 20 kg20 kg 2.150,-2.150,-

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

KARATETANFOLYAM
indul

kezdõk és haladók részére

Németh Attila 5° danos mester
vezetésével.

Sárbogárd, Mészöly Géza
Általános Iskola.
Jelentkezni lehet telefonon:

06 (20) 927 0985

MÛANYAG NYÍLÁS-
ZÁRÓ-AKCIÓ!

6 légkamrás ablakok
3 rétegû üveggel alapáron!

K=0,8 W/m2K!!!
Szeptember 9-étõl október 9-éig

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók!
Bereczk Róbert

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

Válassza a minõséget!

SÁRBOGÁRDI SZÉKHELYÛ
ÉPÍTÕIPARI CÉG

adminisztrátori
munkakör

betöltésére munkatársat keres.
Kérjük, hogy a jelentkezéseket

az alábbi telefonszámon
szíveskedjenek megtenni:

06 (25) 520 005
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Kérdezték

Rák
A Nádor-csatornában elszaporodtak a rá-
kok. Azelõtt még mutatóban sem lehetett
belõle látni, most meg annyi van, hogy
zsákszámra lehetne szedni. Nem veszélyez-
teti ez a sok rák a halállományt? Mi a rákok
elszaporodásának az oka?

Válasz
Megkérdeztem a kérdésben legilletéke-
sebb szakembert, Lévai Ferencet, az
Aranyponty Rt. vezérigazgatóját, aki el-
mondta: nagyon örül annak, hogy a Ná-
dor-csatornában elszaporodtak a rákok,
mert ez a rendkívüli víztisztaságnak a jele.
A rák ugyanis csak tiszta vízben él meg, és a
szerves hulladékok, haltetemek fõ fogyasz-
tója. Tehát tekinthetõ a vizek takarítójának
is a rák. Most pedig elmondható, hogy még
az életben ilyen tiszta nem volt a Nádor vi-
ze, mint most. Ennek oka, hogy a péti nitro-
génmûvek megszûnt környezetszennyezõ
lenni, emellett a vízgyûjtõ területén szinte
minden településen tisztítják már a szenny-
vizet, így a Nádorba alig kerül szennyezõ
anyag.
A rák kitûnõ csemege, ínyencségként a leg-
elõkelõbb éttermek étlapján szerepel.
Nem károsítja a halállományt, tehát nem
kell félni a rák elszaporodásától, sõt, na-
gyon örülni kell neki. Akinek kedve van
hozzá, fogja, készítse el valamilyen recept
szerint, és barátkoztassa meg családját, is-

merõseit is ezzel a kitûnõ ízû csemegével.
A rákra is ugyanúgy van tilalmi idõ, mint a
halra, és horgászengedéllyel fogható.
Az interneten a „Haldorádó” portálon le-
het a rák fogásáról, fogyasztásáról olvasni.
Innen idézek egy hozzászólást:
„Elkészítése nagyon egyszerû. Ha elég na-
gyok, akkor beledobod forró vízbe, és né-
hány perc alatt megfõ. Persze, nem árt ke-
fével átdörzsölni egy kicsit, mielõtt beledo-
bod a vízbe. Fogyasztani lehet az ollóját, de
a farokrész is nagyon finom. Sõt, a nagyma-
mám régebben, amikor még volt sok rák, az
ikráját is elkészítette valahogy. Régi sza-
kácskönyvben biztos lehet találni rá recep-
tet.
Ha szeretsz pepecselni, pucold meg a
farokrészt fõzés nélkül, és süsd ki olajban,
vagy vajon. Én már ettem így. Jól nem laksz
vele, csak ínyencség.
Amúgy nagyon egyszerû szerkezet a rákfo-
gó. Egy drótkosarat képzelj el, aminek az
oldala összecsukódik, ha leengeded telje-
sen a fenékre. A közepébe beleraksz egy
húsdarabot, a lényeg, hogy büdös legyen, és
csak várni kell néhány percet. Persze ha tu-
dod, hogy lehet rák a közelben. Ha sejtésed
sincs róla, akkor beletelhet egy kis idõbe,
mire odagyûlik a ráksereg. (Schneci)”

Így neveljük a gyerekeket?
Nem elõször teszik szóvá a sárszentmiklósi
óvoda melletti szelektív hulladékgyûjtõ kö-
rüli állapotokat a környékben lakók.
Most szépen megcsinálták az óvoda parko-
lóját: bitumenburkolatot kapott, és na-
gyobb is lett a parkoló területe, így ott el-
férnek az ide érkezõ autók. Az ott lévõ há-
rom szelektív hulladékgyûjtõt kihelyezték
oldalra, hogy több hely legyen a parkoló
autóknak. Ez mind nagyon szép lenne, ha a
hulladékot rendszeresen elszállítanák. Az
edényeket azonban már három hete nem
ürítették ki, így a mûanyagos már hetekkel
ezelõtt dugig megtelt. Ennek következté-
ben az edények körül minden nap egyre
több lesz a zsák, teli PET-palackkal. Ör-
vendetes, hogy a lakosság környezettuda-
tossága egyre jobb. Errõl meggyõzõdhet-
nek, ha a gyûjtõtartályokba beletekinte-
nek. Azokban már mindinkább az van, amit
abba bele szabad tenni. Tehát nem háztar-
tási szeméttel vannak tele a tartályok, ha-
nem üveggel, mûanyaggal, illetve papírral.

De hogy várhatják el a környezettudatossá-
got a lakosságtól, ha a szolgáltató nem veszi
komolyan a feladatát, és nem szállítja el
rendszeresen a szelektív hulladékot? Saj-
nos olyat is látni sok esetben, hogy a tartály
tartalmát egyszerûen a háztartási szemét
közé borítják a szemétszállítóba. Itt van az
óvoda. A gyerekek naponta látják, hogy
milyen balkáni környezet fogadja õket az
óvodájuknál.
Így neveljük környezettudatosságra a gyer-
mekeinket?

Környezõ lakók

Gombaszezon
Itt az õsz, kezdõdik a gombaszezon. Egyik
olvasónk kérte, hogy kérdezzünk meg egy
szakembert, hogy milyen gombák vannak a
Mezõföldön, amiket érdemes lesz mosta-
nában gyûjteni.
Lendvai Gábor ökobiológust kérdeztem,
aki a Mezõföld élõvilágának legjobb isme-
rõje. Elmondta, hogy az õszi esõk az egyik
leggyakoribb ehetõ gombafajunk, a nagy
õzlábgomba növekedésének kedveznek.
Látványos, nagy, õzbarna kalapjáról, hosz-
szú, õzlábszerû, vékony törzsérõl könnyen
felismerhetõ. Nincs mérgezõ társa. Nála
kisebb a piruló õzlábgomba, amely szintén
ehetõ. Cserjésekben, ritka erdõkben nagy
mennyiségben megtalálható mindkettõ.
A csiperkegomba sok fajtája terem a vidé-
künkön réteken, erdõszéleken. Szagra kü-
lönböztethetõ meg a jó a rossztól. A jó kel-
lemes illatú, a rossz vegyszerszagú.
A rétek másik közismert gombája a szegfû-
gomba. A fûben tavasszal és õsszel a kis
barna gombácskák sokszor csoportosan
láthatók. Jellegzetes, szegfûre hasonlító il-
latáról, a kalapjában ritkán elhelyezkedõ
lemezeirõl könnyen felismerhetõ.
Egyértelmûen felismerhetõ formájáról a
bimbós pöffeteg. Diónyitól a tenyérnyi
nagyságúig, gömb alakú lehet. Nagyon ízle-
tes gomba.
Ezeket a gombafajtákat laikusok is szedhe-
tik. A többi gombához már gombaszakértõ
kell. Nem ajánlatos kísérletezni ismeretlen
gombákkal, bármennyire tetszetõs is a
megjelenésük, mert egy gombamérgezés
tragédiát is okozhat.

Lejegyezte: Hargitai Lajos

Nyílt
tér

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

MÜLLER MIKLÓS
ácsmester

súlyos betegség után, életének
75. évében, szeptember 6-án elhunyt.

Temetése 2008. szeptember 11-én,
16 órakor lesz

a sárszentmiklósi temetõben.
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A sárbogárdi
rendõrkapitányság hivatásos

és nyugdíjas állománya
köszönetet mond

mindazoknak,
akik tisztelt

és szeretett volt kollégánk,

KISARI LÁSZLÓ

ny. rendõr törzszászlós

temetésén megjelentek.

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

jelenlétükkel, virágaikkal,
részvevõ szavaikkal
próbálták enyhíteni

fájdalmunkat
szeretett férjem, apukám,

papikánk, apósom,

SZABÓ LAJOS

búcsúztatóján.
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35. házassági évfordulóra

Mészáros Istvánnak
és Pinczési Juliannának

Sáregresre
A Petõfi utcában áll egy kis ház,
reá az Úrnak szeme vigyáz.
Nekünk e hajlék kedves tanyánk,
mert ott lakik Édesapánk, Édesanyánk.
Tartsa meg õket a jó Isten soká nekünk,
hogy legyen mindig hová hazatérnünk.

Szeretettel gratulál:
Pityu, Zsolti, Anita


