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Média-horgászkupa
Sokéves hagyománya van már Rétimajorban a média-horgászkupának. Az évek során ez a rendezvény országos médiaeseménnyé nõtte ki magát.
Az idei médiakupán, szeptember 13-án, az
örspusztai horgászcentrumban minden
eddiginél több hírességgel találkozhattunk. Jöttek a mûvészvilág nagyjai, köztük
a már törzstagnak számító Koncz Gábor,
Straub Dezsõ, Vikidál Gyula. Sok élsportolót is láthattunk. A legismertebbek: Erdei Zsolt bokszoló világbajnok, Kokó
olimpiai bajnok, Bessenyei Péter mûrepülõ világbajnok, Cseh László, a pekingi
olimpia hõse, Bárdosi Sándor olimpiai
ezüstérmes birkózó, Sinka László, a Magyar Kézilabda Szövetség fõtitkára mellett
pecabottal felszerelkezve számtalan híresség érkezett, közülük sokan családostól. S
eljöttek az ország vezetõ napilapjainak
sztárújságírói, televíziók, rádiók stábjai,

akik tudósítottak is a nap eseményeirõl, s
megragadták az alkalmat, hogy mikrofon
elé állítsák a hírességeket.
Természetesen számukra nemcsak munkát jelentett ez a nap. A vendéglátó Aranyponty Zrt. vezérigazgatója, Lévai Ferenc
étellel, itallal, s szórakozási lehetõséggel
várta a vendégeket, akik csapatokba szervezõdve vettek részt a horgászversenyen.
A Bors 1. csapata 11,56-os fogással vitte el
a kupát.

Az idõs tanító köszöntése
Sárhatvan lakossága köszöntötte volt tanítóját, a rubindiplomás
vitéz Jobban Jánost hétvégén a sárhatvani klubban rendezett
megható, családias ünnepségen.
Írásunk az 5. oldalon olvasható.

Bessenyei Pétert nemcsak a repülõgépen
kíséri a szerencse. Most egy 6 kg-os pontyot akasztott, így õt avatták a legnagyobb
fogás gyõztesévé. A legtöbb halat, szám
szerint 46 db-ot a T-Mobile csapata fogta
Cseh László vezetésével. Õket ezért a teljesítményért díjazták.
A verseny után különleges ebéddel vendégelték meg a kupán résztvevõket. Az ilyenkor szokásos halászlé mellett számtalan
halas étel közül lehetett választani a rétimajori étteremben, s a jó ebédhez kóstolhatták a vendégek a Dél-Mezõföld legjobb
borait.
Hargitai Lajos

Újraszülettünk
Molnár Istvánék autójába házuk elõtt hátulról egy kõszállító
kamion rohant bele, amely a vizes, nyomvályús úton megcsúszott. Az autóban bent ült az egész család. Életüket csak a csoda mentette meg.
Írásunk a 2. oldalon olvasható.

Késelés a Sörpatikánál
Szeptember 15-én Sárbogárdon, a Sörpatika elõtt három garázda megtámadott egy férfit. Többször megütötték, megrugdosták, majd amikor az már földön fekve védekezésre képtelen állapotban volt, az egyik bántalmazó késsel háromszor
megszúrta. Két késszúrás lapockánál hatolt be, egy késszúrás
pedig a megtámadott hasába hatolt. Életét a Fejér Megyei
Szent György Kórházban végrehajtott azonnali mûtét mentette meg. A 3 fõ ellen életveszélyt okozó súlyos testi sértés bûntettének elkövetésében nyomoz a rendõrség.
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Mentõállomásra Újraszülettünk
nincs pénz
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás hétfõi ülésén a települések polgármesterei meghallgatták dr. Czirner József, az Országos Mentõszolgálat regionális igazgatójának a sárbogárdi
mentõállomással kapcsolatos tájékoztatóját.
Lapunkban többször is olvashattak arról, hogy korábban bezárták a sárbogárdi mentõállomást, és lecsökkentették a mentõautók számát is. Ez ügyben Varga Gábor cecei polgármester a Fejér
megyei közgyûlésben több esetben is interpellált, illetve eljárt illetékes helyeken.
Dr. Czirner József elismerte a sárbogárdi térség polgármesterei
és a helyi lakosság ezzel kapcsolatos követeléseinek jogosságát,
azonban új mentõállomás építésére 2012-ig nem sok esély van.
Azt megígérte, hogy a sárbogárdi térség kaphat egy új esetkocsit
személyzettel, ha a térség vállalja két automata garázskapu és egy
kerítéskapu megépítését. Ennek költségét helyben kellene vállalni a helyi önkormányzatoknak.
Varga Gábor elmondta, hogy a garázskapuk megépítésére keresnek megoldást. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a térségben a
mentõállomás megépítése sürgetõ feladat. A kórház messze van,
nagy a terület, és emiatt az itt élõk életesélyei romlanak a mentõállomás híján.
Juhász János sárbogárdi polgármester napirendbe kérte felvenni
a belsõ ellenõrzéssel kapcsolatban a társulási megállapodás módosítását. Tóth Ervin, a kistérségi iroda vezetõje és Juhász János
közt vita bontakozott ki, hogy kinek a kötelessége a kért feladatok
elvégzése.
Mint megtudtam, az Állami Számvevõszék folytatott vizsgálatot a
sárbogárdi önkormányzatnál, és számos hiányosságot tárt fel. Az
ÁSZ-vizsgálat többek között jelentõs hiányokat állapított meg a
gazdálkodási, pénzügyi, számviteli feladatok szabályozottságában, ellenõrzésében. A megállapítások szerint a kifizetéseknél az
ellenõrzések megbízhatósága gyenge. A belsõ ellenõrzés szervezeti kereteinek szabályozását is kifogásolták. Hiányosságként állapították meg, hogy nincs az önkormányzatnak belsõ ellenõrzési
kézikönyve, a 2007. évi belsõ ellenõrzési terveket késve terjesztették a testület elé, az éves terveket nem alapozták kockázatelemzésre, nem ellenõrizték a közbeszerzési eljárásokat. Hiányosságként állapították meg a számvevõk, hogy a jegyzõ a testületet nem
tájékoztatta az ellenõrzések fõbb megállapításairól, a polgármester nem terjesztette a képviselõ-testület elé az Ötv. elõírása ellenére sem a 2005. évi rendelettervezettel egyidejûleg az éves öszszefoglaló ellenõrzési jelentést.
Tóth Ervin a polgármesterrel folytatott vitában hangsúlyozta,
hogy a belsõ ellenõrzési kézikönyv elkészítése, s maga a belsõ ellenõrzés irányítása is minden önkormányzat jegyzõjének a feladata. A társulási megállapodás módosítását az önkormányzatok
kezdeményezhetik, ezzel kapcsolatban viszont konkrét javaslatokat kell tenni. A kistérségi szervezet a belsõ ellenõrzéseket a felkérések alapján teljesíti.
A többi napirendi pontban határozatképtelenség miatt nem történt döntés.
Hargitai Lajos

Meghívó
A Duna Charta és az Élõlánc Magyarországért
tisztelettel meghívja Önt és munkatársait Vagyonleltár c.
tanácskozására a közjóról és a közvagyonról.
MTA Társadalomkutató Központ Kongresszusi Terem,
Budapest I. ker., Országház u. 28.

2008. szeptember 27., szombat, 9—18 óra

Szeptember 15-én 16 óra 20 perckor érkeztek haza Molnár
Istvánék abai úton lévõ házukhoz. A férfi vezette az autót. Mellette ült a felesége, a hátsó ülésen, a gyerekülésben pedig a kislányuk. Szabályosan megállt István a felezõvonalnál, és indexelt,
hogy balra bekanyarodhasson a házuk udvarára. Dudálást, hatalmas fékcsikorgást hallottak hátulról, de már akkor csattant is a
fém a fémhez.
Egy kõszállító teherautó jött nagy sebességgel mögöttük. Próbált
az fékezni, de a nyomvályús úton, amelyen megállt a mélyedésben
a víz, megcsúszott a kereke. Hátulról nekiment Molnárék kocsijának, és azt 30 méteren át tolta maga elõtt. Molnárék autójának a
csomagtartója teljesen begyûrõdött az utastérig.
Óriási szerencséje volt a családnak, hogy egyenesen tolta a kõszállító kamion maga elõtt az autót, és nem lökte át a másik oldalra,
mert akkor éppen a szemben lévõ sávban érkezõ másik kõszállítóval ütköztek volna frontálisan, és akkor senki sem maradt volna
életben az autóban. Szerencsére mindhárman be voltak kötve,
volt fejtámla az ülésen, a kislányuk pedig a gyerekülésben volt, így
kisebb zúzódásokkal és nyakrándulással megúszták a balesetet.
Molnár István felesége a balesettel kapcsolatban megjegyezte:
máig nem képes igazán elhinni, hogy mindez megtörtént velük, és
szerencsésen túlélték a borzalmakat.
— Kész csoda, hogy megúsztuk — mondta, amikor lakásukban
errõl beszámoltak. — Akkor újraszülettünk.
A nyomvályús út miatt sok a baleset az útjainkon. Az ok, hogy rengeteg túlsúlyos teherautó közlekedik többek között a 63-as úton is
az M6-os építése miatt. Molnárék háza közvetlenül az út mellett
van. Egyik este megszámolták: húsz perc alatt 14 kõszállító kamion dübörgött el az úton. A falak egyfolytában remegtek, míg az
autócsorda elhaladt a házuk elõtt. A fõfal két helyen megrepedt.
Megfigyelték: ha ilyen nagy kamionok mennek el az úton, az asztalon lévõ poharak a remegéstõl összecsilingelnek.
Most esett egy kis esõ a hét végén, és a 63-as úton máris több baleset történt. Az egyre veszélyesebbé váló útburkolat miatt lassan
a 63-as is halálút lesz. Mikor tesznek már végre valamit, hogy az
áldatlan állapot megszûnjön?
Mikor lesz elkerülõ út Sárbogárdon? Mikor épül meg az M8-as
út? Miért nem ellenõrzik a túlsúlyos teherautókat? A befolyó
büntetésekbõl futná az ellenõrzõ mûszerek beszerzésére!
Hargitai Lajos
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Kérdések, vélemények
Gyógyszertár Alapon
Testületi ülésen napirendre került az alapi gyógyszertár ügye. A
gyógyszerész a fûtéskorszerûsítéshez kérte az épület tulajdonosának, az önkormányzatnak a támogatását. Szóba került az is, hogy
az épület használatáért a patika üzemeltetõje jelképes összeget, 1
Ft/négyzetméter/hó bérleti díjat fizet.
Az önkormányzat tehát mindent megtesz annak érdekében, hogy
mûködjön patika a faluban.
Korábban sok gond volt a szolgáltatás színvonalával. Rövid volt a
nyitvatartási idõ, és lehetetlen idõben volt nyitva a patika. A
gyógyszertár választéka se volt megfelelõ.
A patikussal a polgármester asszony tárgyalt korábban, így nõtt a
nyitvatartási idõ, de a választék sajnos továbbra is kicsi. Mivel sok
minden nem kapható a gyógyszertárban, például sok természetes
alapú gyógyszer, gyógyteák stb., sokan kényszerülnek arra, hogy
akinek van autója, bemenjen Sárbogárdra, és onnan hozza meg a
szükséges gyógyszereket. Akinek nincs kocsija, megelégszik az
ígérettel, hogy másnapra meghozzák a gyógyszerét. De egy idõs
asszony, aki járni alig tud, hogy menjen másnap megint a gyógyszerért a patikába?
Tudjuk, hogy kicsi az árrés a gyógyszeren, panaszkodik a gyógyszerész is a kis forgalomra, de ha nagyobb a választék és hosszabb
a nyitvatartási idõ, akkor a forgalom is nõni fog, mert nem mennek el az emberek Bogárdra, vagy Dunaföldvárra. Ahogy megél
egy pék, megél egy patikus is a faluban.
Ha így lesz, nem sajnálja az önkormányzat a jelképes bérleti díjat
és a fûtéskorszerûsítésre adott támogatást sem a patikától.
Erõs István képviselõ

A polgármester a patika ügyérõl
Méhes Lajosné polgármester asszony elmondta az alapi patikával
kapcsolatban, hogy korábban valóban voltak gondok a nyitva tartással és az ellátással. A gyógyszerésszel együtt tárgyaltak Székesfehérváron a fõgyógyszerésszel a nyitva tartással kapcsolatban.
Ennek eredményeként minden nap fél 9-tõl délig nyitva tart a
gyógyszertár. Ennek következtében megduplázódott a forgalom.
Az tény, hogy a választék nem akkora, mint egy városi gyógyszertárban. Ezt nem lehet elvárni egy fiókgyógyszertártól. De azt is

megoldották, hogy a hiányzó gyógyszert másnap reggelre meghozzák, és azért nem kell bemenni az idõseknek a patikába, mert
az idõsek ellátására megszervezték a gondozói hálózatot a faluban. Az idõsek gondozói szükség esetén felíratják az orvossal és
kiváltják a patikában a gyógyszert, és kiviszik azt a gondozott
lakására.
A gyógyszertár épülete az önkormányzat tulajdona, annak fenntartása az önkormányzatot terheli. Az a 100.000 Ft, amit a fûtéskorszerûsítésre költ most az önkormányzat, növeli az ingatlan értékét, emellett egy fontos célt szolgál, mert legalább fiókgyógyszertár van a faluban. A gyógyszerész pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy a választékot a nehéz körülmények mellett
is javítsa, a hiányzó gyógyszereket pedig idõben meghozza.

Zoli, nem erre kaptál felhatalmazást
a választópolgároktól!
Megdöbbenéssel hallottuk a hírt, hogy Lengyel Zoltán, a 6-os számú egyéni választókörzet Fidesz-színekben megválasztott országgyûlési képviselõje a parlament feloszlatásáról szóló szavazáskor a kormány mellett nyomta meg a gombot. (Nyomd meg a
gombot, kapsz egy libacombot?) Ráadásul õ, aki fürdõgatyás
ámokfutásával nemcsak magát, hanem a pártját is lejáratta, ezt a
lépését szemforgató álszentséggel azzal indokolja, hogy „Nemekbõl nem lehet országot építeni.” Az igenedbõl lehet? Budapest
belvárosában fürdõgatyában, a rendõröket sértegetve lehet országot építeni? Már egy éve húzódik az a fürdõgatyás büntetõügy.
Mi ennek az oka? Mi az oka, hogy jó ideje már azok mellett szavaz
Lengyel Zoltán, akiket néhány éve még a Fidesz „vérebeként” napirend elõtti felszólalásaiban az országgyûlésben folyamatosan
gyalázott? Most mitõl lett hirtelen kisgazda? Szerintünk inkább
politikai szélkakas. Arra fordul, amerrõl a szél fúj. Nagyon reméljük, hogy a jövõben messzire elkerüli a vidékünket, mert ezek
után itt már nincs hitele a szavának se jobbról, se balról, legföljebb
néhány hozzá hasonló színváltó helyi érdekpolitikus szimpatizálhat vele, azok is akkor és addig, amikor és amíg remélnek általa
valahonnan valamit.
A körzet választópolgárai
Lejegyezte: Hargitai Lajos

ENSZ-békenap 2008. szeptember 21-én
Az Egyesült Nemzetek Szervezete, az
ENSZ 1945-ben alakult. A szervezetet a
tagállamok azért hozták létre, hogy megmentsék a jövõ nemzedékét a háborúk
borzalmaitól, védelmezzék az emberi jogokat, a kis és nagy nemzetek egyenjogúságát, erõiket egyesítve elkerüljék a fegyverek alkalmazását, s elõmozdítsák minden
nép gazdasági és szociális haladását.
Az ENSZ célja, hogy fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot.
Magyarország 1955 óta tagja az ENSZnek.
Az ENSZ-békefenntartás: olyan ENSZakciók, amelyekben katonai vagy rendõri
személyek vesznek részt, de erõ alkalmazására való felhatalmazás nélkül, egy adott
konfliktusban, a nemzetközi béke és biztonság fenntartását vagy helyreállítását
szolgálva. Olyan ENSZ-akciók, amelyek a

nemzetközi béke és biztonság érdekében
katonai, rendõri erõk felhasználásával járó megfigyelõi, közvetítõi tevékenységet
tartalmaznak, melyek a konfliktusok megoldásához nyújtanak segítséget.
A magyar katonák és rendõrök 1989 óta
vesznek részt ilyen békefenntartó akciókban, és Európa, a Közel-Kelet, Afrika,
Ázsia különbözõ országaiban teljesítettek
és teljesítenek jelenleg is békefenntartó
szolgálatot.
A sárbogárdi rendõrkollégáim közül Hajnal Attila 1992-1993-ban Ázsiában, Kambodzsában, Kiss András 1998-1999-ben
Afrikában, Angolában vettek részt békefenntartó akciókban, ezzel is növelték,
erõsítették a kapitányság, a magyar rendõrök jó hírnevét!
Az ENSZ a békefenntartó tevékenységéért 1988-ban Béke Nobel-díjat kapott.

A békefenntartásban résztvevõ katonákat
és rendõröket II. János Pál pápa „Isten fiai”-nak nevezte 2001-ben.
A XXI. század és az egész emberiség sorsa
a békén és az esetleges háborúkon múlik.
Ne legyenek illúzióink „távoli” háborúkról: már nincs távolság!
Tegyünk meg együtt mindent a békéért,
óvjuk, védjük a béke galambját, mert a háborúknak lehetnek gyõztesei, de nyertesei
soha!
Az ENSZ nemzetközi békenapja alkalmából a sárbogárdi Honvéd Bajtársi Egyesület 2008. szeptember 21-én 12.00 órakor
Sárbogárdon, a Hõsök terén békenagygyûlést tart, melyre minden békeszeretõ
embert várnak.
Streng Ferenc ny. r. alezr., Békefennt. r. kont.
parancsnok, a Magyar ENSZ Társaság tagja
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Falunapi vigasság Pusztaegresen
A hétvégén falunapi vigasságot rendezett egyesületünk Pusztaegresen. A reggeli borús idõ ellenére sokan kilátogattak a focipályára megnézni a délelõtti meccseket, melyet az igari „Sopronig
mászunk” csapata nyert.

Kriszti a gyerekek nagy örömére. Hosszú sorban álltak és várták,
hogy az általuk választott mesefigurákká, vagy állatokká változhassanak. Aki akart, közben részt vehetett kötélhúzáson, vagy az
egész nap üzemelõ trambulinon ugrálhatott.
Bíró Kriszti aztán közös éneklésre és játékra hívta a gyermekeket,
amire õk szívesen vállalkoztak. A szülõk tekintetén is látszott a
gyerekek öröme.
Az erõs emberek vetélkedõjére többen is jelentkeztek. Mint kiderült, nem minden esetben könnyû például 2 kiló kenyeret megtartani sokáig, de a traktorgumikkal való futás is nehézséget okozott
némelyeknek. Próbálkozhattak autó elhúzásával és gumihajítással is. A nézõk hangos buzdítással ösztönözték a nekik szimpatikus versenyzõket. Versenyszámonként hirdettünk gyõztest, mivel
az idõ rövidsége miatt nem volt mód egy utolsó összecsapásra.

A délelõtt folyamán 9 óra körül elkezdõdtek a gyerekek részére
tervezett programok is. Akinek kedve volt, részt vehetett gipszfestésben, járdarajzolásban, színezésben, zsákban futásban és a
málnaivó-versenyben. Természetesen nemcsak a versenyek nyerteseit díjaztuk, hanem a részvételt is kisebb, nagyobb ajándékokkal. A gyerekek nagyon élvezték a nekik szánt programokat.
Fél egy tájban elkészült az ebéd is, melyet Für Józsi bácsi és
Molnárné Reng Zita fõzött. A babgulyás és a halászlé is nagyon finom volt. Az ebéd hangulatát a NÉ-NO együttes biztosította.
A délután folyamán a programok folytatódtak. Megérkezett Bíró

FELHÍVÁS

HÁZHOZ MENÕ SZELEKTÍV
HULLADÉKGYÛJTÉS
SÁRBOGÁRD-ALSÓTÖBÖRZSÖK TERÜLETÉN
A KÖZÉV Kft. közremûködésével

2008. október hónaptól

Az esti, falunapi bál 9 órakor vette kezdetét a kultúrházban. A zenét sokak örömére Vájer Tamás és zenekara szolgáltatta. A táncparkett pillanatok alatt megtelt, és ez így is maradt hajnali 4 óráig.
A tánc egyik szünetében került sor a tombolatárgyak kisorsolására, melyek nagy része adományokból gyûlt össze.
Szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak: TOB-KER
Kft. Tóth Balázs (Pusztaegres—Ödönmajor), Fenstherm márkakereskedés (Sárbogárd), Aranyponty Halászati Zrt. (Rétimajor),
Molnár István és családja, Grigóliát István és családja, Tóth István és családja, Magyar Ferenc, Zsoldos Attila, id. Farkas Ferencné, Sárréti Híd, Bogárd és Vidéke Lapkiadó, Fejér Megyei
Hírlap, Csendes István, Sárszentmiklós SE, Rohonczi Róbert,
Rétszilasért Egyesület; valamint mindenkinek, aki tombolatárgyat ajánlott fel a bál színesebbé tételére. Természetesen nagy köszönet illeti azokat az egyesületi tagokat is, akik a rendezvény lebonyolításában való részvételükkel hozzájárultak annak sikerességéhez.
Az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület nevében:
Magyar Ferencné

KÍSÉRLETI JELLEGGEL HÁZHOZ MENÕ
SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓT
SZERVEZÜNK.
Az akció keretében a háztartásokban keletkezõ mûanyag-, illetve papírhulladékok kerülnek elszállításra. A
mûanyaghulladék elszállításához a Vertikál Zrt. térítésmentesen biztosítja a KÉK színû felirattal és emblémával
ellátott zsákokat, melyeket szeptember hónap folyamán
minden háztartás részére eljuttatunk.
Tegyünk együtt városunk tisztaságáért
és környezetünk megóvásáért!
Gyûjtsünk együtt szelektíven, mert hasznosul!

Köszönet
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Kislók valamennyi lakosának az elmúlt hét végi rendezvény sikeres lebonyolításáért. Köszönöm a segítségüket, a vendégszeretetüket, amellyel
minden odaérkezõt fogadtak. Külön köszönöm Ferencz Kornél alpolgármesternek, hogy ebben az évben, mint már annyiszor, a kisebbséget sem hagyta ki a programokból. Mint a helyi
CKÖ elnöke, illetve mint magánember, ezúton is biztosítom õt
támogatásomról.
További sok sikert kívánok neki és a falu minden lakójának!
Lakatos Gyõzõ, a sárbogárdi CKÖ elnöke
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Sárhatvan köszöntötte tanítóját
Magható ünnepségen köszöntötte Sárhatvan lakossága a rubindiplomás Jobban Jánost. Erre az alkalomra hazajöttek a faluból
elszármazottak is. A klubban kiállítást rendeztek a régi fényképekbõl. A lánya kíséretében érkezõ Jobban Jánost a klub kapujában Pluhár István fogadta és köszöntötte a sárhatvaniak nevében.
A volt tanítványok felállva tapsoltak, a sárhatvani lányok, asszonyok énekkara az iskolában gyerekkorukban tanult dalokat énekelte.
Elhangoztak régen tanult szép versek, köszöntõk, és sorban ki egy
szál virággal, ki emléktárggyal köszöntötte az idõs tanítót. A polgármester ünnepélyesen átadta Jobban Jánosnak a Nagykõrösön
már megkapott rubindiplomát, Pluhár István pedig a régi idõkre
visszaemlékezõ szép beszéde végén átadta a sárhatvani polgárok
közös akaratából a Sárhatvan Díszpolgára kitüntetõ címet ado-

mányozó díszes oklevelet. Az oklevél mellékletében Sárhatvan
valamennyi lakosának neve szerepelt.
Jobban János nevében lánya olvasta föl János bácsi múltra visszaemlékezõ beszédét.
Hargitai Lajos

Hagyományõrzõ szüreti felvonulás
Sárkeresztúron
2008. szeptember 20-án

A felvonulást zenével kíséri: Rozgonyi Tibor.
Szeretnénk, ha figyelmükkel és érdeklõdésükkel
megtisztelnének bennünket.

Vihar LE

Megjelent Hargitai nagymama szakácskönyve

Ételed az életed címmel.
Kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban és az
újságot árusító boltokban, 2.500 Ft-os áron.
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Telepiek találkája
70 éve annak, hogy Hantostelepen, a helyi
lakosok adományaiból fölállítottak egy kõkeresztet az Eucharisztikus Kongresszus
és a Szent István jubileumi év emlékeként,
melyet szeptember 25-én szentelt föl P.
Rónai György ferencrendi atya. E jelentõs
évforduló ösztönzött arra két lelkes aszszonyt, Czeiner Margitot és Vass Lászlónét, hogy megszervezzék — elsõ alkalommal — a Teleprõl elszármazottak találkozóját. Az eseményre vasárnap került sor.
Mint az a hantosi plébániatörténetbõl kiderül: Hantostelep 1923-ban jött létre,
amikor a földreform kapcsán a pusztai lakosok a sárosdi út darui határszélére kerültek. Ott volt bérföldjük az uradalomtól,

1980-as évektõl már egyre nehezebb volt
Telepen. Sokan elköltöztek, a gyerekek
máshol kerestek boldogulást, de a génjeikben ott van a vallásos nevelés valamennyi
elõnye, a szorgalom, a tudásvágy, a szeretet. A telepi lakosság sokat tett a helyi közösségért önzetlenül, fizetség, köszönet
nélkül” — mondta Virág József polgármester ünnepi beszédében, miután Szabó
István plébános a kereszt elõtt zöld ágakból és virágokból készült oltárnál celebrált
szentmisét.
A találkozóra 120 elszármazottat vártak
haza a szervezõk. Körükben köszönthettek olyan 80 éven felüli embereket is, akik
részesei lehettek a kereszt felállításának.

és ott kapták a házhelyeket is, a templomtól, iskolától két kilométerre. A Telep elsõ
lakói id. Léhner János, Czimmer Ignác, B.
Tóth József, Kaiser György, Nagy Mihály,
Király István és Sobor István voltak.
„Szinte az összes lakos vallásos életet élt.
Majdnem mindenki rokona volt mindenkinek, de legalább barátja biztosan. Lakodalmakon együtt vigadtak, temetéseken
együtt gyászoltak, Telepinek lenni 1923ban rang volt. A legkiválóbb cselédek kaptak ekkor lehetõséget arra, hogy életüket,
gazdaságukat saját maguk irányítsák. A telepi leszármazottak nagy része kiváló ember lett, máshol. Mert családot alapítani,
munkát találni, gyermeket iskoláztatni az

Egy-egy szál virággal köszöntötték a telep
legidõsebb lakóit: Nagy Ignácot, Léhner
Istvánnét, Léhner Györgynét és Tóth
Józsefnét, valamint azokat a szépkorúakat, akik már nem Hantostelepen élnek,
így Gelencsér Mihálynét, Sobor Istvánnét,
Horváth Jánosnét, Domanyek Jenõnét,
Tóth Györgynét, Molnár Istvánnét és
Végh Józsefnét.
De a jelenlévõk mindegyike kapott egy kis
lelki ajándékot.
Az ünnep alkalmából egy nagy sátrat is állíttatott az önkormányzat, ahol terített
asztal mellett beszélgethettek egymással
az elszármazottak és a hantosi, telepi la-

Gyógymasszõr Cecén
Amikor elõször beszélgettem Szakács Gáborral, egybõl láttam rajta, hogy ez a pálya igazi élethivatása lesz. Pedig
messzirõl, gazdasági pályáról indult el. De vajon miért választotta ezt a hivatást ez a mosolygós szemû, még nagyon
fiatal ember?
— Érdekelt a természetgyógyászat és vonzott az emberekkel való foglalkozás. A székesfehérvári kórházban tanultam,
és ott is dolgoztam gyógymasszõrként, s végül ennél a pályánál kötöttem ki. Aztán hazajöttem, és azóta itthon, magánvállalkozásban folytatom ezt a tevékenységet. Nagyon szeretem csinálni, és nem állok meg ezen a ponton, hanem folyamatosan képzem magam. Más természetgyógyászati
ágakban is szeretnék képzettséget szerezni.
/H/

kók. A finom ebédet a Szabadegyházán élõ
Tóth György és családja készítette.
Volt, aki végigsétált a lakott és lakatlan házak között, hogy fölidézze a régi emlékeket. Bizony, ahogy az egyik telepi mesélte,
valamikor több mint háromszázan laktak
Telepen, és pezsgõ élet folyt itt. A gyere-

kek együtt játszottak az utcán, vagy szánkóztak a határban; saját focicsapatuk is
volt. Szinte mindenkinek volt legalább egy
tehene, lova, birkája, amit közösen hajtottak ki a legelõre. A földeken és a szõlõsben
is segítették egymást. Télen aztán összegyûltek ultizni egy-egy háznál, úgy múlatták az idõt. Akkoriban még a Wéber-kocsma is jelentõs forgalmat bonyolított le.
Ma csendesebb ugyan a Telep, de talán az
ilyen találkozók és a csodálatos környezet
révén is kedvet kapnak az ifjabbak ahhoz,
hogy elõdeik nyomdokaiba lépve újra élettel töltsék meg a kis falut.
Hargitai Kiss Virág
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HÍREK, ESEMÉNYEK

KÉK HÍREK
Bûnesetek

Pénzt a sufniból,
aranyat a házból

Fülön csípett falopók

Ismeretlen tettes egy sárbogárdi lakos lakásának melléképületébõl alkalmi lopás
módszerével készpénzt tulajdonított el.
Kislókon ismeretlen tettes ugyanezen a
napon az este folyamán egy lakásba ajtóbefeszítés módszerével behatolt, onnan
arany ékszereket tulajdonított el.

Szeptember 9-én egy sárosdi lakos tett bejelentést a kapitányságon, hogy két személyt erdejében falopáson kapott, akiket
visszatartott a helyszínen, amíg a rendõrök
kiérkeztek. A fatolvajokat a rendõrök igazoltatás után bevitték a rendõrkapitányságra. Tettüket elismerték, az okozott kárt
megtérítették.

Eladták a kocsiját
Szeptember 11-én egy pusztaszabolcsi lakos tett bejelentést a sárbogárdi rendõrkapitányságon, hogy a Sárkeresztúron hagyott, nyitott állapotú Ford Fiesta típusú
személygépkocsiját ismeretlen tettes eltulajdonította és eladta. A rendõrség az ellopott és eladott jármûre körözést rendelt el.

Viszik a sínt a vonat alól
Szeptember 11-én a Sárkeresztúr és Felsõkörtvélyes közötti vasúti pályán ismeretlen
tettesek 500 db H jelû sínvasat tulajdonítottak el. Ezzel a vasúti forgalmat súlyosan
veszélyeztették.

Nem a szúnyogok fújták meg
a pénzt
Ugyanezen a napon egy sárkeresztúri lakos bejelentést tett, hogy édesapjához ismeretlen tettesek szúnyogháló kifeszítésével hatoltak be. A lakásban kutatást végeztek, s nagy mennyiségû készpénzt tulajdonítottak el.

A harapós rabló
Szeptember 12-én Sárkeresztúron egy ismeretlen fiatalkorú személy az utcán megtámadott egy nõt. El akarta venni a táskáját, de a megtámadott a táskáját nem engedte el. A támadó erre megharapta a
megtámadott személy kezét, aki erre elengedte a táskáját. A támadó a táskával elszaladt. A táskában készpénz és cigaretta
volt. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Nagy kárt okoztak
a vonatdekorálók
Szeptember 14-én a sárbogárdi vasútállomáson fiatalok egy vasúti személyszállítóés két tartálykocsit festékfújóval összefirkáltak. Ezt észlelte egy MÁV-dolgozó, és
szólt a rendõröknek, akik a helyszínen 3 fõt
elfogtak. Közülük 2 személy elismerte tettét. A harmadik személlyel szemben, õrizetbe vétele mellett, folytatódik az eljárás.
A kocsik összefirkálásával több 100 ezer
Ft-os kárt okoztak.

Harcias amazonok
Szeptember 12-én egy pusztaegresi lakos
feljelentést tett, hogy két nõ Sárbogárdon
a Hõsök terén tettleg bántalmazta. A bántalmazott férfi nyolc napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedett.
Szeptember 16-án 9 órakor egy alapi férfi
tett feljelentést volt felesége ellen, aki közösen használt családi házuk emeleti szobájában egy szóváltást követõen több helyen összekarmolta.
Ugyanezen a napon egy pusztaegresi nõ jelentette föl a férjét bántalmazás miatt. A
feljelentés szerint a férfi sáregresi lakásukban, illetve a szomszédos lakóházban
15-én éjjel ököllel többször megütötte a felesége fejét, majd a földre döntötte, ahol a
hátát, mellkasát rugdosta. Az asszony
könnyû sérüléseket szenvedett, de a bántalmazás módjára tekintettel az elkövetett
cselekmény alkalmas a megkísérelt súlyos
testi sértés bûntettének megállapítására.
Mivel a rendelkezésre álló adatok alapján
a cselekménynek öt kiskorú gyermekük is
tanúja volt, illetve már nem elõször fordult
elõ hasonló dolog a családban, ezért a történtek alapján kiskorú veszélyeztetése
bûntett megalapozott gyanúja miatt is indult eljárás. A férfit kihallgatását követõen
õrizetbe vették.

Betörés a tüzépen
Szeptember 16-án, 22.35 perckor a biztonsági távfelügyelet diszpécsere betörést észlelt a sárbogárdi tüzép irodahelyiségében.
Az elkövetõ készpénzt vitt el. A felkutatására tett intézkedések egyelõre nem jártak
eredménnyel.

Balesetek
Forr a bor a szõlõhegyeken
Szeptember 12-én Kálozon intézkedtek a
járõrök egy kerékpárossal szemben. Az alkoholszonda 0,8 ezrelék alatti értéket mutatott. Szabálysértési eljárást kezdeményeztek ellene.
Igar—Vámszõlõhegyen szintén ittas kerékpárost igazoltattak a járõrök. Az alkoholszonda 0,8 ezrelék alatti értéket mutatott, melyet az érintett elismert.
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Szeptember 13-án Sárkeresztúron a járõrök egy sárkeresztúri lakost igazoltattak,
aki segédmotoros kerékpárral közlekedett
vezetõi engedély nélkül, ráadásul kiderült,
hogy vezetés eltiltása hatálya alatt áll az
illetõ.

Nem volt szerencséje
a hamis rendszámmal
A Sárkeresztúr és Káloz közötti útszakaszon egy dégi lakos árokba hajtott személygépkocsijával. Személyi sérülés nem történt. A helyszíneléskor kiderült, hogy a
személygépkocsin nem a megfelelõ forgalmi rendszám szerepelt. A személlyel szemben egyedi azonosító jel meghamisítása
bûncselekmény miatt indítottak a rendõrök eljárást.

Állt a forgalom
a 63-as számú fõúton
Szeptember 16-án, 6.35 perckor a 63-as fõút 85. kilométerszelvényében egy Székesfehérvár irányába tartó Opel Astra sofõrje
eddig ismeretlen okból áttért a foltokban
nedves útszakaszon a szemközti sávba,
ahol egy érkezõ Toyota kisteherautónak
ütközött. A frontális ütközés során az
Opelt vezetõ 26 éves sárkeresztúri fiatalember a helyszínen életét vesztette, a Toyota sofõrjét súlyos sérüléssel szállították
kórházba. A 63-as fõút 10.15 percig teljes
szélességében le volt zárva.

Egy híján húsz…
Tizenkilenc személyi sérüléssel végzõdõ
közlekedési baleset szerepel szeptember
második hetének baleseti statisztikájában,
amikor is a nyolc súlyosan és tizenhat
könnyen sérült személy mellett két balesetben három közlekedõ veszítette életét
Fejér megyében. Valamennyien fiatalok
voltak…
A szeptember 5-e és 12-e között eltelt idõszak alatt összesen két halálos végû, hat súlyos és tizenegy könnyû személyi sérüléssel
végzõdõ közlekedési balesetben hárman
életüket vesztették, nyolcan súlyosan, tizenhatan könnyen sérültek.
A Mezõfalván pénteken történt motoros
baleset miatt egy 14 éves fiatal lány a kórházba szállítást követõen vesztette életét.
Köpönyeget elõ, itt az õsz! A rendõrség kéri, hogy figyelmesen, óvatosan, a mindenkori idõjárási és útviszonyok figyelembevételével, a KRESZ-szabályok maradéktalan betartása mellett, kifogástalan
mûszaki állapotú jármûvel vegyenek részt
a forgalomban. Ne feledjék, az úton egyenrangú feleknek kell lenniük! Ittasan ne
üljenek volán mögé! Használják az autó
passzív biztonsági eszközeit!
Balesetmentes, jó közlekedést kívánunk a
Fejér megye útjain közlekedõknek!
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ
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Népzenei találkozó Igaron
Immár ötödik alkalommal rendezték meg Igaron a népzenei találkozót szombaton délután, melyen több meghívott együttes is
részt vett. A szép idõnek köszönhetõen a kultúrház udvarán került sor az eseményre, szép számú közönség elõtt. A vendéglátó
Igari Népdalkör vezetõje, Pákozdi Józsefné köszöntötte az egybegyûlteket, köszönetet mondva mindenkinek, aki segítséget nyújtott a találkozó megszervezésében. Ezt követõen a település jegyzõ asszonya szólt néhány szót.

Elsõként a mezõszilasi nyugdíjasok népdalköre lépett színpadra,
majd az igari óvodások mûsorának tapsolhattunk. Az óvónõk külön kis elõadással is készültek: A rátóti csikótojás címû mesét adták elõ. Ezután az Igari Népdalkör sorakozott föl a pódiumon,

mûvészeti vezetõjük, Varró János és két tanítványa kíséretében.
Mint megtudhattuk, a kör 2001-ben alakult, és azóta számos sikert tudhat magáénak, mind megyei, mind országos szinten. Magyarországon kívül felléptek már Erdélyben és a Vajdaságban is.
Utolsó dalukba a közönséget is bevonták, ami még bensõségesebbé tette ezt a délutánt.
De hallhattuk még Igar testvértelepülésének, Zentagunarasnak
az asszonykórusát, az abai pávakört és citerazenekart, a kisszékelyi népdalkört és székely népdalosokat is.
Persze, nemcsak szép énekekben, hanem népviseletekben is gyönyörködhettünk.
Hargitai Kiss Virág

Kislók ünnepe
Néptáncbemutatóval és utcabállal vette kezdetét Kislók háromnapos ünnepe az elmúlt hét végén, Juhász János polgármester köszöntõjét követõen. Az idõjárás nemigen kedvezett a programoknak, de a legelszántabbakat ez sem tartotta vissza attól, hogy jól
érezzék magukat.

A szombati focikupán egy szál pólóban és rövidnadrágban rúgták
a bõrt a fiúk. Jöttek nemcsak Kislókból, hanem Sárbogárdról,
Miklósról, Rétszilasról és Keresztúrról is. A romák és rendõrök
közötti összecsapás ugyan elmaradt, mert nem volt kellõ számú
csapattag, de talán még jobban összehozta a játékosokat, hogy teljesen vegyes felállásban játszottak egy jót. Nem számított, hogy
roma, vagy rendõr, fiatal, vagy idõsebb, együtt kergették a labdát
a pályán. Inkább baráti mérkõzések zajlottak, mintsem komoly
meccsek, de ez így volt jó.
Közben megérkeztek azok a konténerek is, amik a szelektív hulladékgyûjtés fontosságát, a különválogatott anyagok feldolgozásának folyamatát mutatták be az érdeklõdõknek, Szûcs Attila, a
Közév Kft. munkatársa kalauzolásával. A bátor vállalkozók egy

tesztet is kitölthettek, és a jó válaszokért cserébe ajándékot is kaptak.
A gulyáságyúban fõtt ebédet követõen számos koncerten kapcsolódhattak ki a résztvevõk. Fellépett Bíró Kriszti, a sárkeresztúri
Csillagfény zenekar, a Titán együttes, valamint Románcos Krisztofer és a Két Zsivány. Akinek még ez sem volt elég, az tovább mulathatott az esti utcabálon.
Vasárnap aztán fölállították bográcsukat a nagyrészt már törzsvendégnek számító fõzõcsapatok, hogy minden praktikájukat bevetve a legfinomabb ebédet fõzzék. A bírálás feladatát nem zsûri
végezte, hanem az önként vállalkozó kóstolók. Egy nagy kondérban a faluebéd: halászlé készült. A felvonulásukról visszaért szüretisek jóízûen fogyasztották el a forró étkeket.
A délutáni mûsorok sora Komor László és társa kiváló bábelõadásával vette kezdetét. A mûvész most is nagy sikert aratott remek humorával a gyerekek és felnõttek körében egyaránt. Szinte
karneváli hangulat kerekedett a színpadon, ahol folyamatosan
váltották egymást a gyerekek. A hagyományos, vasárnap délutáni
ökumenikus istentiszteletet Bõjtös Attila evangélikus gyülekezeti
munkatárs tartotta. Majd ismét a gyerekeké lett a fõszerep, Bíró
Kriszti jóvoltából. A nap sztárvendége Kovács Kati volt. Õt követte a Képviselõ Band, majd az aznapi, utolsó utcabál.
Hargitai Kiss Virág
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Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének egészségügyi és
szociális bizottsága PÁLYÁZATOT HIRDET 2008. évre
a Sárbogárdon mûködõ egyesületek és nonprofit szervezetek részére

gyógyászati és fejlesztés eszközök,
segédeszközök vásárlására.
A pályázat célja: az egyesületeken és nonprofit
szervezeteken keresztül gyógyászati segédeszközök vásárlásával támogatni a fogyatékosságban élõket.
A pályázók köre: azok az egyesületek és
nonprofit szervezetek, amelyek alapító okiratuk szerint fogyatékos embereket, csoportokat
fognak össze.
A pályázathoz mellékelni kell: az adatlapot,
alapszabály, alapító okirat másolatát, bírósági
bejegyzés másolatát, a II. pont szerinti mellékletet, közzétételi kérelmet, nyilatkozatot a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról.
A nyilatkozat nem csatolása kizáró ok.
A kapott támogatás más célra nem használható fel.

A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mellékletet nem tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra egyszeri lehetõség
van. A korábban már hasonló támogatásban
részesült, és határidõre el nem számolt szervezetek nem vehetnek részt a pályázaton.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008.
szeptember 25.
A pályázatokat a polgármesteri hivatal hatósági osztályára kell benyújtani (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 1.
A pályázat elbírálásának eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk 2008. október
30-ig.
Az egészségügyi és szociális bizottság elnöke

TÁJÉKOZTATÓ

a must erjedésével kapcsolatos
veszélyekrõl és teendõkrõl
Elérkezett az õsz, a szüret és a borkészítés idõszaka. A szüreti felvonulások mellett
ezen idõszak évrõl évre a mustgáz okozta balesetektõl, halálesetektõl hangos. A kipréselt szõlõlé erjedése során a folyamatosan újratermelõdõ mustgáz szedi áldozatait, leginkább a magánházaknál, vagy a szõlõhegyen kialakított bortárolókban. A must
erjedésébõl felszabaduló széndioxid színtelen, szagtalan, a levegõnél nehezebb gáz.
Belélegezve életveszélyes, a meggondolatlanság a halálhoz is vezethet. Mivel a levegõnél nehezebb, így a helyiség alsó részét tölti meg elõször, majd egyre feljebb emelkedik, és kiszorítja az éltetõ levegõt. Amíg az erjedés tart, mindig kellõ elõvigyázatossággal járjunk el, gondoskodjunk a pince, helyiség rendszeres szellõztetésérõl.
A tragédiák megelõzhetõek a régi, bevált módszer alkalmazásával: csak úgy tanácsos
lemenni a pincébe, hogy magunk elõtt botra erõsített, égõ gyertyát tartunk minél jobban a padlószinthez közelítve. Ha a gyertya elalszik, azonnal el kell hagyni a helyiséget.
Felhívjuk a figyelmet még arra is, hogy mustgáz-mérgezést szenvedõ, eszméletét vesztett ember mentését csak kellõ óvatossággal, körültekintõen lehet elvégezni. Ha
ugyanis a másik segítségére sietõ ember lehajol, belélegzi a gázt, elõfordulhat, hogy
maga is áldozatul esik. Ilyen esetet észlelve azonnal értesítsék a tûzoltóságot, akik a
mentést gyorsan, szakszerûen el tudják végezni.
Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság
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Sárbogárd Város Önkormányzata
sok szeretettel meghívja Önöket

az idõsek világnapja
alkalmából tartandó
városi ünnepségre.
Idõpont: 2008. október 1.
Helyszín:
a polgármesteri hivatal díszterme.
Program:
14.30—16.30: egészségügyi szûrések,
vérnyomás-, vércukorszint-,
koleszterinszint-mérés,
hallás- és látásszûrés.
17.00: ünnepi mûsor.
Az ünnepség után vendégfogadás.
MINDENKIT SOK SZERETETTEL
VÁRUNK!
Akinek problémát jelent az utazás,
az kérjük, jelezze telefonon
a 06 (25) 508-188-as számon
Csurgó Zsuzsanna
vezetõ gondozónõnél.
Juhász János polgármester

TEREMFOCIMEGBESZÉLÉS
A 2008/2009-es városi teremlabdarúgó-bajnokság indulásával kapcsolatban 2008. szeptember 21-én, vasárnap, 18.30-kor, azaz a vasárnapi hazai Lajoskomárom elleni bajnoki mérkõzés után megbeszélés lesz az öltözõ épületének aulájában, melyre várjuk a csapatok képviselõit.
Szervezõk

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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Kézilabda
A sárbogárdi férfi kézilabdacsapat a megyei I. osztályban elsõ mérkõzésén a torna
legerõsebb csapatával, a Dunaferrel találkozott otthonában, Dunaújvárosban. A
sárbogárdi csapat 51:27-re kapott ki, ami elsõre igazán szép eredmény, fõleg a dobott
gólok tekintetében. Még a védekezésen van
javítanivaló, s így talán lesz remény a tornában jó helyezést elérni.
/H/

Kézilabda

Mezõszilasiak
Szlovákiában

A Dunaferr jelenleg az ország legjobb ifjúsági csapata, akik a felnõtt NB I. B-be szeretnének feljutni. Tõlük kikapni igazán
nem volt szégyen. A félidõ eredménye:
23-12.
Góllövõk: ifj. Bodoki György 8, Hegedûs
Norber 5, Szabó József 4, Suplicz István 3,
Sebestyén Zsolt 2, Szabó József II. 1, Németh László 1, Botka Tamás 1, Ihász Attila
1, Bodoki Péter 1.
Szeptember 19-én, este 7 órakor várjuk a
szurkolókat a Mészöly iskola tornacsarnokába, ahol egy másik dunaújvárosi csapat,
a DAC ellen buzdíthatjuk együtt a fiúkat.
Másnap, szombaton, 15 órától Martonvásáron küzdenek.
Hajrá, Sárbogárd!

A szlovákiai Kolarovoban 2008. augusztus
14-e és 18-a között rendezett torna középkategóriás szintnek felelt meg, de nagyon
népszerû a gyerekeink körében, mert a
gútai napok keretében rendezik, s a 3 napos búcsún kívül is rengeteg a szórakozási
lehetõség.
A csapat élt is a jutalom lehetõségével, és
sokat gyakorolva, jól érezve magát nyerte
meg a tornát, és két különdíjast is adott:
Schmidt Nikolett lett a gólkirály és Nagy
Éva a legjobb kapus.
Dicséret illeti a volt szilasi kézilabdás lányok és barátaik csapatát is, akik egy idõsebb mezõnyben becsülettel megállták a
helyüket.
Köszönet a szülõknek és a SOKON Kft.nek, hogy lehetõvé tették csapatainknak
ezt a tornát.

Tudósítónktól

A Femol-csoport
eredményei:

Eredmények
1994-es korosztály
Szilas KC–Rácalmás 26:8
Gól: Schneider (3)-Raffael A. (3)-Pincz
(1)-Somogyi (6)-Raffael B. (2)-Schmidt
(11).
Szilas KC–Topolnyiki 28:15
Gól: Schneider (2)-Jakab (3)-Raffael A.
(3)-Takács (1)-Pincz (1)-Somogyi (3)Raffael B. (4)-Káldi (6)-Schmidt (5).
Szilas KC–Nesvady 17:3
Gól: Schneider (3)-Raffael A. (5)-Takács
(1)-Somogyi (1)-Raffael B. (2)-Káldi (2)Schmidt (3).
Szilas KC–Kolarovo 20:8
Gól: Jakab (1)-Schneider (3)-Takács (1)Pincz (2)-Somogyi (3)-Raffael B. (2)-Káldi (6)-Schmidt (2).

Döntõ

Szilas KC–Nesvady 30:11
Gól: Jakab (2)-Schneider (7)-Takács (1)Somogyi (8)-Raffael B. (4)-Káldi (3)Schmidt (5).
Edzõ: Zámbó Tibor.
S még nem volt vége a nyárnak, hisz 2008.
augusztus 19-én és 20-án Fonyódligeten
szerepelt a csapat a Balaton Kupán,
amelyrõl a következõ számban számolunk
be.
NLÁMKÁI

Indul a Suzuki Barta nõi és férfi amatõr kézilabdatorna!
Jelentkezési határidõ: 2008. szeptember 30.
Kakas Kriszta: 06 (30) 747-6224

Baracs–Mezõfalva 3-2 (1-1)
Gólszerzõ: Deli, Peredi, Suhajda, illetve Szilva, Éliás
(öngól). Ifjúsági mérkõzés: 1-2.
Seregélyes–Mezõszilas 1-2 (0-0)
Gólszerzõ: Rigó, illetve Szepesi, Fekete. Ifjúsági
mérkõzés: 3-1.
Jenõ–LMSK 3-3 (1-2)
Gólszerzõ: Kiss Á., Kiss D., Kormány, illetve Csizmadia, Sütõ (2). Ifjúsági mérkõzés: 3-1.
Lajoskomárom–Adony 3-4 (0-2)
Gólszerzõ: Reichardt, Cseke, Csató, illetve Bokor,
Lelkes, Müller, Král. Ifjúsági mérkõzés: 1-0.
Sárbogárd SE–Cece 2-1 (2-1)
Gólszerzõ: Bognár, Pálinkás, illetve Király. Ifjúsági
mérkõzés: 3-2.
Tác-Csõsz–Enying 0-4 (2-1)
Gólszerzõ: Mukrányi (öngól), Paluska (2), Kotrusz.
Kiállítva: Bognár (Enying). Ifjúsági mérkõzés: 0-0.
Káloz–Dég 2-0 (1-0)
Gólszerzõ: Májer D., Balogh. Kiállítva: Stivi, illetve
Rohonczi. Ifjúsági mérkõzés: 7-1.
Nagyvenyim–Kisapostag 3-2 (0-1)
Gólszerzõ: Eszenyi, Molnár, Székelyi, illetve Subi
(2). Ifjúsági mérkõzés: 2-1.
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Kisláng–Sárszentmiklós 2:2 (0:1) LSC Sárbogárd—
Kisláng, 250 nézõ, vezette: Szabó János.
Kisláng: Kiss N., Rehák, Hegyi, Willending,
Tárkányi, Dudar, Kovács, Prágai, Farkas (Juhász), Maszlag, Paluska. Edzõ: Zimmermann Tamás.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó L.,
Csanaki, Palotás, Markovics (Král), Emperger,
Vámosi, Právics, Huber, Berényi. Edzõ: Horváth
Csaba.
A menetelõ és kifejezetten jó erõkbõl álló Kisláng
ellen hazai környezetben egy csapat sem mehet
biztosra. Ennek tudatában kissé átszervezett
csapattal léptünk pályára, melynek legszembetûnõbb jele az volt, hogy Palotás úgynevezett követõ emberfogással ment Paluska után, valamint Csanaki sorozatban tûnt fel az ellenfél kapuja elõtt.
A mérkõzést Szabó János vezette. Bíztunk benne, hogy tavalyi hibáját, melyet ellenünk szintén
a kislángi pályán követett el, most korrigálni fogja.
Már az elsõ játékrészben szembetûnõ és számomra többekkel egyetemben örömteli volt,
hogy nem ívelgetünk, a megszerzett labdákat
kulturáltan földön játszottuk meg, mely — ismerve csapatunk technikai tudását — elõrevetítette a szép eredményt.
A 7. percben bal felfutás után beadott labdát
Csanaki a hosszú sarokba fejelte, 0:1. ezután
kettõ helyzetnek mondható lehetõsége volt a helyi csapatnak, majd a hátralévõ részben az történt, amit akartunk. Az ellenfél szó szerint kereste a labdát, csak elszórakoztuk a ziccereinket.
Volt olyan, hogy Berényinek a kaputól 5 méterre
fél percen belül három ziccere is volt, mely lehetõségekkel nem tudott élni.
A pihenõidõben a jelentõs számú vendégszurkoló további gólokat várt csapatunktól, a helyiek
több hazai játékos lecserélését követelték.
A második játékrészt ott folytattuk, ahol abbahagytuk az elõzõt. Markovics nagyszerû fejesét
védte hihetetlen reflexszel Kiss. Ezután jött a hidegzuhany, egy a 70. percben elõre vágott labda
után, mikor Paluska a 16-oson belül könyökkel
visszaütve földre terítette Papp A.-t, majd rutinosan elesett, melyért a játékvezetõ büntetõt
ítélt, amit Rehák értékesített, 1:1. A 77. percben

rövid hazai adásunkat a kifutó Papp Z. nagy erõvel Juhászra rúgta, aki a combjáról felpattant
labdát kézzel maga elé segítette, és elment kapusunk mellett, majd nem volt nehéz dolga, 2:1.
Kapott gólunk után Král Laci pályára lépett, és
amit csinált, az már szinte élményszámba ment,
már csak azért is, mert a 85. percben rúgott egy
szép gólt, 2:2, majd egy 14 méterrõl leadott hatalmas kapáslövése alig kerülte el a kaput.
Összegezve a látottakat: nagyszerû felfogásban
pályára lépõ csapatunk minden csapatrészben
messze felülmúlta az ellenfelét, és a hazai csapat
csak a szerencséjének, valamint a játékvezetõ
támogatásának következtében tudta döntetlenre hozni a meccset.
Ezt alátámasztja a hazai edzõi vélemény: „Így
utólag úgy gondolom, igazságos döntetlen született, csak azt sajnálom, hogy az utolsó öt percet nem sikerült kihúznunk kapott gól nélkül, bár
el kell ismernem, amit ott a sárszentmiklósiak
csináltak, az élményszámba ment.”
A meccs alatt és különösen a második játékrészben szinte folyamatos volt irányunkba a játékvezetõi nyomás, melynek jutalma a szinte folyamatos „Csaló” bekiabálás volt. Erre, õszintén szólva, jelen esetben rá is szolgált a játékvezetõ,
mert döntõen befolyásolta a mérkõzést, csakúgy, mint az elmúlt évben.
Hétvégén Bicskére látogatunk, mely csapatot
jómagam bajnok esélyesnek tartom. Mivel ott
már több éve nem nyertünk, nem lesz egy sétagalopp, bár ha azonos felfogásban és földön
játszva, az ívelgetéseket elfelejtve lépünk pályára, bármi megtörténhet.

A Roneko-csoport állása:

A Femol-csoport állása:

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
2
2
2
1

1
1
2
2
2
2
3
3
2
2
2
4
4
4

10-1
12-6
16-6
11-7
14-9
6-6
9-9
6-7
10-9
7-8
9-9
5-7
6-11
7-13
4-13
6-17

13
13
12
10
9
9
7
7
6
6
5
5
5
3
3
1

Ifjúsági mérkõzés:
Kisláng–Sárszentmiklós 0:3
Nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy az eredmény a hazai csapatra nézve hízelgõ, mert ziccert ziccer után hagytunk ki. Bartók Zoli, alias
Hangya, becenevéhez méltó szorgalommal dolgozott, és megjátszott labdáinak szeme volt;
messze kiemelkedett a mezõnybõl. Õszintén
szólva, nem szeretem Hangyát megdicsérni,
mert ilyenkor hajlamos arra, hogy elbízza magát,
de a mutatott teljesítménye mellett nem lehet
szó nélkül elmenni.
Szabó Béla

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
-

2
2
2
1
1
1
1
2
2
-

1
1
2
2
1
1
2
2
3
3
4
3
3
5

14-4
17-4
9-4
19-9
18-13
8-12
12-7
6-3
6-6
9-14
6-11
8-14
7-10
1-8
2-11
3-15

15
12
12
11
9
9
8
8
7
7
4
4
3
2
2
0

Cece 2:1
Vezette: Magyar János.
LSC Sárbogárd: Sipõcz, Sebestyén, Lakatos,
Szabó K. J., Csuti, Hegedûs, Böhm, Bognár, Szabó A., Pálinkás, Szabó J. Zs.
Cece: Kimiti Z., Hegedûs, Csuti, Király, Kimiti L.,
(Simon) Tóth, Németh, Viszca, Vábró, Juhász,
Szikszai, (Tándli).
Jó iramú, változatos, izgalmas, helyenként kemény összecsapást láthattak a kilátogató szurkolók. A hazai csapat szempontjából kiemelkedõ
jelentõsége volt ennek a találkozónak. Egyrészt
a játékosok szerették volna folytatni az idei remek rajtot, másrészt revánsot venni az elmúlt
bajnokságban elszenvedett hazai vereségért.
A cecei csapat két döntetlen mérkõzést feledtetett volna egy esetleges értékes idegenbeli gyõzelemmel. Ezen a napon azonban a vendéglátók
erre nem sok esélyt adtak.
Már az elsõ félidõ elején megnyugtató elõnyhöz
jutott csapatunk. Elõbb Bognár lõtte ki a jobb oldalról a hosszú sarkot, majd nem sokkal késõbb
Pálinkás lépett ki a védõk között, és közelrõl helyezett a kimozduló Kimiti mellett a kapuba, 2:0.
A helyzetek alapján növelhettük volna az elõnyünket, ám a félidõ hajrája a vendégeknek sikerült jobban. Sipõcz óriási védése még megmentette csapatunkat a góltól, Király fejesénél azonban már õ is tehetetlen volt, 2:1.
A második félidõben nem változott az eredmény.
A játékvezetõ ítéletei hol a hazai csapat játékosait és szurkolóit bosszantották, hol a vendégeket. Az idõ múlásával és a fáradtság növekedésével párhuzamosan gyarapodtak a szabálytalanságok mindkét oldalon.
Összességében a sárbogárdiak gyõzelmüket az
egységes és fegyelmezett csapatmunkának köszönhetik. Jók: Cece — Király, Sárbogárd — az
egész csapat.
Ifjúsági mérkõzés
LSC Sárbogárd—Cece 3:2
Borostyán, Petõ és Fésû góljaival, valamint jó játékkal fiataljaink megérdemelten tartották itthon
a három pontot.
Az LSC Sárbogárd következõ mérkõzését vasárnap szintén hazai pályán játssza.
A soros ellenfél Lajoskomárom csapata lesz. A
felnõtt mérkõzés 16.00 órakor kezdõdik.
A találkozóra minden szurkolót szeretettel várunk.
T. Z.

BAJNOKI LABDARÚGÓ-MÉRKÕZÉS
a Sárbogárdi LSC sportpályáján

2008. szeptember 21-én,
16 órakor
Sárbogárd—Lajoskomárom
csapatai között.
Elõtte 14 órakor ifjúsági mérkõzés.
Belépõdíj: 400 Ft.
Minden kedves vendégünknek
jó szórakozást kíván a vezetõség!
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„Hol volt, hol nem volt”
A népmese napja tiszteletére mesepályázatot indított a Madarász József Városi Könyvtár gyermekrészlege.
A felhívást megkapták a környék iskolái is, ahonnan az összekötõ tanároknak küldjük el a feladatokat.
De bárki önállóan is benevezhet az alábbi, elsõ feladat megoldásával.
A megfejtést levélben, személyesen, vagy a megadott két e-mail
egyikén lehet eljuttatni a könyvtárba, név, lakcím és iskola
feltüntetésével.
A következõ feladatot októberben, az utolsót decemberben
küldjük.
Az értékelésre 2009 januárjában kerül sor.

Mesevetélkedõ

Három mese (Az állatok nyelvén tudó juhász, Aranyszóló pintyõke, Három kívánság) szereplõit, s a bennük szereplõ tárgyakat kevertük össze. Válogasd ki, melyik mûben olvashattunk róluk!
A meséket megtalálod: Illyés Gyula „Hetvenhét magyar népmese” címû kötetében.
Tárgyak: korsó, bajusz, karéj kenyér, karó, kemencenyak, kolbász, aranyvár, pipa, fiatalság vize, lábos, odvas fa, kefe.
Szereplõk: öreg király, szegény ember, két szarka, juhász, Bodri
kutya, a legkisebb királyfi, kígyók királya, Tündérszép Ilona, kakas, öreg macska, tündér, ló.

A megfejtéseket 2008. szeptember 30-áig kérjük
eljuttatni a Madarász József Városi Könyvtár címére:

1. forduló

7000 Sárbogárd, Ady E. út 105. Pf. 17. vagy az alábbi
e-mailek valamelyikére: konyvtar@mjvkonyvtar.hu
illetve ditti57@freemail.hu

Név:
Lakcím, vagy e-mail cím:
Iskola:

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, jelenlétével tegyen hitet a béke
ügye mellett.
Szervezõk

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.

Az idén 2008. október 7-e és 12-e között kerül megrendezésre az „Összefogás a
Könyvtárakért” programsorozat, amelyhez immár másodszor csatlakozik a Madarász József Városi Könyvtár.
Az õszi országos könyvtári napok rendezvényei a tini korosztály megszólításán kívül
természetesen igyekeznek a lakosság minden korosztályának megfelelõ programot
biztosítani. Könyvtárunk is rendezvények sokaságával igyekszik megszólítani kedves olvasóit és leendõ olvasóit.
2008. október 1-e és 15-e között – két héten keresztül – különféle kedvezményekkel állunk
az érdeklõdõk szolgálatára:
– ez idõ alatt a 365 napra érvényes beiratkozás ingyenes (a DVD-klubba történõ
beiratkozásért fizetni kell);
– ingyenes a számítógép-használat, internethasználat (a könyvtárban található olvasói
számítógépek ingyenes használata az érvényben lévõ számítógép-használati szabályzat
szerint);
– a „megbocsátás napjai”: könyvtári felszólítót kapott olvasóink mentesülnek a késedelmi
díj megfizetése alól (az „elveszített” dokumentumokat természetesen ki kell fizetni);
– kedvezményes könyvárusítás a könyvtár selejtezett könyveibõl.

A könyvtár programjai:
Október 7-étõl alkotó tinik bemutatkozása a könyvtárban. Kiállítás a Petõfi Sándor Gimnázium tanulóinak munkáiból. Megnyitja: Huszár Károly tanár.
Október 7-én 17 órától találkozás Nagy Bandó Andrással.
Október 8-án 18 órától elõadás és beszélgetés az egészséges életmódról. Vendégünk: Lengyel Gabriella a Diétafitnesz
Magazin fõszerkesztõje.

Bogárd és Vidéke 2008. szeptember 18.

HITÉLET / PROGRAMAJÁNLÓ

Emlékezés
Rendszeres levelezésben
állunk ifj. Kis Dániel volt
sárbogárdi református
lelkésszel és feleségével,
akik Szigetvár mellett,
Turbékpusztán
élnek.
Bár egyre nehezebben viselik az élet terhét, máig
eleven érdeklõdéssel kísérik figyelemmel szülõföldjük, Sárbogárd és
környékének eseményeit
a Bogárd és Vidéke újságon keresztül, melyet
mindig megküldünk nekik.
Dani bácsi felesége, Mária néni legutóbbi levelében elküldte apósa, id.
Kis Dániel sárbogárdi ny.
református lelkész és felesége, Urházy Irén síremlékének
fényképét.
Urházy Irén Urházy Lajos sárbogárdi református lelkész
(1840—1880) lánya volt. Id. Kiss Dániel 1880-ban született
Vereben. Székesfehérváron, Pápán, Kecskeméten végezte iskoláit, majd a jogi egyetemen 1926-ban abszolvált. Alistálon, a
Felvidéken volt lelkész.
Id. Kis Dániel az I. világháború idején, 1914-ben került Sárbogárdra a megüresedett lelkészi állásba.
„Kis Dániel személyében olyan szervezõkészséggel megáldott
embert kapott a gyülekezet, aki irodalomszeretete mellett talán
elõdeinél is jobban felismerte a zene fontosságát és helyét az egyházi munkában. Ügyelt arra, hogy minden iskolában legyen harmónium és az énekoktatás maximális színvonalon folyjék.” (Jákob Zoltán: A sárbogárdi református gyülekezet zenei életének
története Sárbogárd 2004.)
A második világháborúig tartó idõszak a sárbogárdi református
gyülekezeti életnek minden tekintetben fénykora volt. Nemcsak a
zenei élet lendült fel ezekben az években. A leánykar mellett
1922-tõl igen eleven olvasóköri mozgalom bontakozott ki, s megalakult a dalárda és a református színjátszó kör is, mely ifj. Kis Dániel által írt színdarabokat is bemutatott. Kis Boáz segédlelkészként mint kiváló orgonista templomi hangversenyeket szervezett.
Ebbe bevonta a református tanítókat, a gyülekezet zeneszeretõ
tagjait.
Kiss Dániel iskolaszervezõ, közösségszervezõ munkája mellett
több egyházi lapban publikált, így a Dunántúli Protestánsok lapjában, a Református Igehirdetõben és a Sárbogárdon megjelenõ
Vértesalja c. egyházmegyei lapban, amelynek szerkesztõje volt.
Feldolgozta a sárbogárdi református egyház történetét. Õ tárta
fel kutatásai során Tompa Mihály volt sárbogárdi református segédtanító itteni éveinek eseményeit. A költõ születésének százéves évfordulójára emlékünnepséget rendezett, s emléktáblát állíttatott a református imaházra Tompa Mihály itt tartózkodásának emlékére. A háború után a kommunizmus egyház elleni támadásait nem tudta lelkileg feldolgozni, egészsége megromlott, s
ágynak esett.
Ötven évvel ezelõtt, 1957-ben, 77 éves korában halt meg. Felesége, aki éppen 120 évvel ezelõtt, 1888-ban született, 1973-ban, 85
éves korában halt meg. Mindketten a csákvári temetõben nyugszanak. Utolsó éveikben idõsebb fiuk, Boáz csákvári református
gyülekezetében éltek. Már Boáz is meghalt. Sírja szüleinek a sírjával szemben van a csákvári temetõben. Aki ott jár, felkeresheti
sírjukat.
Hargitai Lajos
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Jöjjön moziba, a mûvelõdési otthonba!

Szeptember 20., 19 óra:

A Múmia –
A Sárkánycsászár sírja
Színes, magyarul beszélõ, német-kanadai-amerikai kalandfilm

Kína kegyetlen Sárkánycsászárát egy ármánykodó varázslónõ
küldte örök álomba tízezer harcosával együtt, így váltak hatalmas,
néma agyaghadsereggé. Ám amikor az ifjú kalandort, Alex
O’Connellt egy trükkel ráveszik, hogy ébressze fel az uralkodót az
örök álomból, a merész kis régész kénytelen azok segítségét kérni,
akik jobban értenek a feltámadt múmiákhoz, mint õ: a szüleiét. A
nagysikerû Múmia-sorozat lélegzetelállító fordulatot vesz: az akció Ázsiába tevõdik át, ahol Rick O’Connell harcba száll a feltámasztott Han császárral, és a kaland folytatódik, az õsi Kína katakombáiban, vagy éppen a fagyos Himalája csúcsain. Rick ezúttal
sincs egyedül: útitársai a fia, a múmiát felébresztõ Alex, a felesége, Evelyn, és a sógora, Jonathan. És Ricknek ezúttal egy olyan
múmiát kell megállítania, aki egy kétezer éves átokból ébredt, és
az egész világot könyörtelen igába készül hajtani.

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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NEVELÉS? HOGYAN?
Nagymama
receptjei
SAJTOS ÉTELEK
Kertészlány pirítósa
Hozzávalók: kenyér, fûszerezett vaj, camambert sajt, fõtt sonkaszeletek, spárgafejek,
csiperkegomba, apróra vágott petrezselyem.
A kenyérszeleteket vékonyan megvajazzuk, és
mindegyikre egy-egy szelet sonkát teszünk. Erre lecsepegtetett spárgafejeket és elfelezett
csiperkegombát rakunk, megszórva kissé apróra vágott petrezselyemmel. Egy percre a forró
grillbe tesszük, vastag camambert sajtszeleteket teszünk rá, és visszatesszük a sütõbe. Addig
sütjük, amíg a sajt a tetején olvadni kezd.

Bolgár fehérsajtos szendvics
Hozzávalók: 25 dkg fehérsajt, vagy Sport
sajt, vagy Tisza sajt, 1-2 paradicsom, 1 fej
hagyma, egy negyed citrom leve, 1 hosszúkás csípõs paprika, tetszés szerint törött
bors és piros paprika, 1 db fõtt sárgarépa, 1
db vizes uborka, 2 ek. napraforgóolaj.
A sajtot fakanállal jól szétnyomkodjuk, majd
összekeverjük a héjától megtisztított és apró
darabokra vágott paradicsommal, hagymával,
citromlével, étolajjal és – kívánság szerint – az
apróra vágott csípõs paprikával. Törött borssal
és piros paprikával ízesítjük. Az így kapott keverékkel kenjük meg a kenyérszeleteket, majd karikára vágott fõtt répával és uborkával díszítjük.

Füstölt karajos szendvics
Hozzávalók: 20 szelet kenyér, 20 szelet
ementáli (12-15 dkg), 10 szelet füstölt rövidkaraj, 5 dkg vaj.
A hosszúkás zsemlekenyeret kb. 1 cm vastag
szeletekre vágjuk fel. Vajazzuk meg õket, és tegyünk rájuk egy-egy szelet sajtot, majd páronként borítsuk õket össze úgy, hogy egy szelet
füstölt karajt helyezzünk be középre. A kapott
vastag csukott szendvicseket erõs cérnával
kössük át, majd alumínium fólián az elõre jól felmelegített sütõbe tegyük be kb. 8-10 percre. A
kész szendvicsek kívül ropogósak, belül puhák.
A cérnát vágjuk le, és melegen tálaljuk.

Holland szendvics
Hozzávalók: 8 szelet fehér kenyér, vaj, 4 szelet sült hús, 3 karika ananász, 4 szelet félkemény (Balaton, trappista, edámi) sajt, 1 kk
paradicsompüré, petrezselyemzöld.
A pirított kenyérszeleteket megvajazzuk, majd
mindegyikre tegyünk tetszés szerinti mennyiségû sült húst, fél karika ananászt és 1 szelet
sajtot. Egy szelet kenyérrel lefedjük. Sütõben a
sajt megolvadásáig sütjük. Mindegyik szendvicset egy negyed karika ananásszal, petrezselyemzölddel és paradicsompüré-pöttyökkel díszítjük.

A kisfiú velem szemben ül a vasúti kupéban. Az anyuka csitítja, de õ nem hallgat
rá. Beindult. Csacsog, locsog, nem lehet leállítani. Kiderül, hogy összekeveri a trianoni békét és az 56-os forradalmat, szerinte a tisztelendõ bácsi zsidó, az igazgató úr
cigány. Óriási indulatok dolgoznak benne,
be akar lépni a Magyar Gárdába, mert
minden cigány bûnözõ, de aztán kiderül,
hogy „a katolikusok bunkók”. Nyilván vastag nyakú kálvinista a gyerek. Esetleg valamely szekta híve.
Különben meg lehet zabálni, olyan bájos.
Tizenkét év körüli, élénk típus. A kortársainál apróbb, de mindene arányos. Fekete
szem, fekete haj, csinoska ábrázat. Úgy teszek, mintha olvasnék. Fél szemmel megállapítom, hogy a kellemes külsõt az anyjától örökölte, aki szegény szinte beleizzad,
annyira szeretné, ha befogná a száját a kis
haramia.
– Minden tanár hülye – böki ki egyszer a
gyerek, s izgatottan meséli, hogy alig kezdõdött el a tanév, õneki már egy kettest és
két fekete pontot adtak. Egyszer azért,
mert otthon felejtette a tornacuccot, másodszor meg azért, mert a pad alatt játszott
a mobiljával. De a kettest sem érdemelte
meg, mert csak azt mondta el feleléskor,
amit a tanár magyarázott, akkor meg adjon sajátmagának kettest az a tanár.
Az anya próbál türelmet erõltetni magára,
magyarázza, hogy ha minden gyerek otthon felejtené a tornacuccot, egyáltalán
nem lehetne testnevelésórát tartani, a tanárnak valahogyan ösztönöznie kell a gyereket, hogy hozza el a holmiját. Mást nem

tehet, mint hogy fekete pontot ad. A fiú
egy darabig hallgat, aztán ezt mondja:
– Én úgyis öngyilkos leszek.
– De miért? – kérdezi rémülten az asszony.
– Mert sosem adsz igazat nekem. Én meg
hülye vagyok, összevissza beszélek.
Az anya elérkezettnek látja az idõt, hogy a
trianoni béke és a cigánykérdés tekintetében is igyekezzék világosságot teremteni a
gyerek fejében, nyilván ellensége mindenféle rasszizmusnak. A gyerek indulatba
jön, sértetten védi az álláspontját, magyarázza, hogy a suli vécéjében egy nagyobb
cigány fiú lökdösni kezdte õt, csúnya szavakat mondott, õk lopnak és cigarettáznak, és mindet meg kellene ölni.
Szívbõl helyeslem, hogy a nõ nem adja fel a
küzdelmet, sorakoztatja az érveket, de érzem, hogy a fiacskájáról mindez lepereg.
Még õ sértõdik meg, mert az anyja, az õ
szeretett anyukája, aki pedig mindent
megtesz a kedvéért, most nem hajlandó
alávetni magát õméltósága akaratának, és
vitatkozni merészel vele. Márpedig nyilvánvaló, hogy ezen a világon csakis neki lehet igaza.
Nem tudom, miért az amerikai indiánok
kultikus szertartásairól vagy a kaszáspókok táplálkozásáról tartanak tudományos
vándorgyûléseket, miért nem ezeknek a
gyerekeknek a fejében levõ zavarról s
annak megszüntetési lehetõségeirõl.
De ha még csak a gyerekekrõl volna szó!

Ingyenes
kerékpárszállítás
a vonatokon

Térítésmentes
pályázatírói képzés

2008. szeptember 16-a és 22-e között a Mobilitási Hét keretében a MÁV-START Zrt. valamennyi kerékpárszállításra alkalmas vonatán az
ország egész területén díjmentesen szállítja a
kerékpárokat! Az akció a jegypénztárakban
váltható díjmentes kerékpárjeggyel együtt vehetõ igénybe! Keresse a kerékpár szimbólummal jelölt vonatokat!

Forgalmival a vasúton
2008. szeptember 22-én, az Európai Autómentes Napon forgalmi engedély felmutatásával
díjmentesen utazhat bárki a MÁV-START Zrt.
belföldi járatain 2. osztályon. Az akcióban csak
magánszemély nevére kiállított, érvényes forgalmi engedéllyel lehet részt venni, és forgalminként csak egy személy jogosult díjmentes
utazásra. Az InterCity, InterPici vonatokra szóló
pót- és helyjegy, pótjegy, vagy helyjegy megváltása külön szükséges (130–520 Ft).
Forrás: MÁV-START Zrt. hírlevél

(L. A.)

Sárbogárdon, a József Attila
Mûvelõdési Központban

szeptember 23-án és 30-án,
kedden, 9—17 óráig
A képzést tarja: Szabó Sándor András pályázati
és innovációs tanácsadó, regisztrált EU-s pályázati tréner, egyetemi oktató.
Teljes körûen elsajátíthatja a projektkészítés, a
pályázatírás és az üzleti tervezés ismereteit. Ha
nem akar pályázatot írni, akkor is hasznosak az
ismeretek, hiszen könnyen szót ért majd a friss
tudás birtokában a profi pályázatíróval.
Gazdálkodókat, mezõgazdasági vállalkozások
tulajdonosait, vezetõit, munkatársait, civil szervezetek képviselõit, magánszemélyek jelentkezését is elfogadjuk.
Jelentkezés szeptember 22-éig a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elérhetõségein: telefon: 22/510-310, e-mail:
sandor.szabo@fmkik.hu, fax: 22/510-312,
cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
4-6. A jelentkezési lap letölthetõ a
www.fmkik.hu internetes oldalról.
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A kõszívû király
1. rész
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
király. A királynak pedig volt egy fia. Deli
ifjú volt a királyfi, aranyhaja fényesebben
ragyogott, mint a nap, délceg termetén sok
királylánynak akadt meg a szeme. A királyfi messzi földrõl hozott magának asszonyt,
s nem telt bele egy év, a királylány aranyhajú fiúgyermekkel ajándékozta meg. Egy
újabb év elteltével pedig gyönyörû kislánynak adott életet. Boldog volt a király, boldog volt a királyfi, boldog volt szépséges felesége. Naphosszat kint ültek a kertben, a
kis királyfi arany hintalován harcolt rettentõ sárkányok ellen, a kis királylány kacagva
szaladt az ezerszínû pillangók után.
Aztán eljött a Fekete Halál. Hullottak az
emberek, mint õsszel a legyek, s bizony, a
királyi palotát sem kerülte el a járvány:
meghalt a királyfi apja, felesége és két gyönyörû gyermeke is. Király lett az ifjúból, de
nem sok öröme telt benne. Nem volt, akivel trónszékét megossza, nem volt, akivel
együtt nevessen, együtt sírjon. Üresen árválkodott az arany hintalovacska, nem verte fel apró léptek zaja a palotakert csöndjét. A király csak ült a trónterem homályában és búslakodott.
Nem sokkal késõbb a Fehér Király támadt
az országra. Rettentõ haddal jött, és a járvány pusztította országot könnyen le is
tudta gyõzni. Bujdosnia kellett a királynak.
Bevetette magát a rengetegbe, és vadászatból tartotta fönn magát. Egy napon
észrevett egy õzikét, akinek a lába beszorult egy sziklahasadékba. Megesett a király
szíve a szerencsétlen állaton, és kiszabadította. Abban a pillanatban csodaszép leány
lett az õzikébõl, és így szólt:
– Tudd meg, ifjú, hogy nem vagyok én õzike, hanem ennek az erdõnek a tündére. Ki
akartam próbálni az emberek jóságát, de
te voltál az egyedüli, aki segített rajtam.
Ezért hát teljesítem egy kívánságodat.
A király szeme felcsillant:
– Add vissza a feleségemet, gyermekeimet
és apámat!
A tündér szomorúan sóhajtott:
– Elvett életet visszaadni nem tudok. S életet elvenni sem. Kérj valami mást!
Gondolkodott a király, gondolkodott,
majd így szólt:
–Ha nem tudod visszaadni szeretteimet,
akkor add, hogy ne fájjon a szívem! Ne
kelljen minden reggel hasogató fájdalomra ébrednem, egész nap gyötrõdnöm, s éjszaka az álmaimban sajgó szívvel emlékeznem rájuk!
– Ha azt akarod, hogy ne fájjon a szíved,
kõvé kell változtatnom téged. De akkor
örülni sem fogsz tudni semminek. És ha
megbánod, nem tudlak visszaváltoztatni.
A király szomorúan legyintett:

– Nincs már a világon senki és semmi, aminek örülni tudnék. Változtasd kõvé a szívem!
A tündér megcsóválta a fejét:
– De hisz fiatal vagy még, és annyi szépség
van a világon!
A király szomorúan sóhajtott:
– Az én boldogságomnak már úgyis vége.
– Legyen hát, ahogy akarod! – felelte a tündér, és megsuhintotta varázspálcáját.
A király szíve pedig kõvé vált.
Sok országot bejárt a király, sok megpróbáltatásban volt része, így hát amikor három évvel késõbb visszatért hazájába, már
senki sem ismerte föl. Letelepedett a fõvárosban, ahol most a Fehér Király uralkodott, s gyógyítani kezdte az embereket.
Vándorlásai alatt sok gyógyfüvet megismert, sok gyógymódot elsajátított, s nagy
bölcsességre tett szert. Szájról szájra adták
a hírt elõbb a városban, majd az országban
is, hogy micsoda tudós telepedett le közéjük. Messzi falvakból hozták anyák gyermekeiket, s õ mindenkit meggyógyított.
Késõbb aztán már nemcsak betegségükkel, hanem apró-cseprõ bajukkal is hozzá
fordultak az emberek, mert sok jó tanácsot
tudott adni mindenkinek.
Bölcsességének híre eljutott a palotába, a
Fehér Király csodaszép leányának fülébe
is. Kíváncsi lett a királylány, s megkérte
dajkáját, hogy kísérje el a tudós bölcshöz.
El is mentek, és abban a pillanatban, hogy
a királylány meglátta a királyt, rögtön belészeretett. Attól fogva a királylánynak nem
volt sem éjjele, sem nappala, minden gondolata a király körül forgott. Minduntalan
egyszerû ruhát öltött, kiszökött a palotából, s meglátogatta õt. Ott ült a közelében
a szájtátó kíváncsiak között, csak nézte, és
itta szavait. A Fehér Királynak föltûnt,
hogy leánya rendszeresen eltûnik, megkérdezte hát tõle, hogy mi történt vele.
– Édesapám, megismertem egy tudóst,
akinél bölcsebbet még nem hordott hátán
a világ. Megszerettem õt, feleségül akarok
hozzá menni!
Elszörnyedt a Fehér Király:
– Hiszen gazdag királyfik, deli vitézek, hercegek kérik a kezedet, s te hozzá akarsz
menni egy nincstelen senkihez?!
– Több kincse van neki a világ minden királyánál: a bölcsessége.
De könyöröghetett, sírhatott a királylány,
a Fehér Király nem egyezett bele a házasságba. Megtiltotta leányának, hogy meglátogassa a bölcset, s szigorú õrizet alatt tartotta õt. A királylány sírt, sírdogált, nem
evett, nem ivott, ágynak dõlt nagy bánatában. A Fehér Király orvosokat, tudósokat
rendelt mellé, de azok csak a fejüket csóválták:
– A szerelem betegségét gyógyfüvekkel
nem tudjuk kikúrálni.
Folytatás a következõ számban.
Magyar népmese

Rejtvény
1. „Állati címek”
A hiányos címeket egy-egy állat nevével
egészítsd ki! Segítségül megadjuk a szerzõ
nevét is!
Kányádi Sándor: Világlátott ...........................
Móra Ferenc: A hatrongyosi ...........................
Weöres Sándor: Ha a világ .....................lenne
2. Összekeveredtek a könyvek a
könyvtárban. Tedd mindegyiket a megfelelõ
helyre!
1. Minden napra egy vers
2. A. A. Milne: Micimackó
3. Tersánszky J. Jenõ: Misi Mókus kalandjai
4. Nálatok laknak-e állatok?
5. Nemes Nagy Ágnes: Szökõkút
6. A. Tolsztoj: Aranykulcsocska

Beküldési határidõ: szeptember 23.

Megfejtés
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
Helyes megfejtést küldött be: Törzsök Beáta,
Sárbogárd, Tinódi u. 209., Jákob Mária, Tinódi
u. 144., Barabás Anita és Barabás Tamás,
Kislók, Varga Dávid, Sárbogárd, Ady E. út 72.
A szerencsés nyertes:

VARGA DÁVID,
Sárbogárd, Ady E. út 72.
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.

Heti idõjárás
Alapvetõ változás nem várható idõjárásunkban a következõ idõszakban sem. Az Európa nyugati és északi részén
elhelyezkedõ magasnyomású területek peremén a Kárpát-medencébe továbbra is
az ilyenkor megszokottnál
több fokkal hûvösebb és váltakozó nedvességtartamú levegõ érkezik. Fõként pénteken és
szombaton számíthatunk kisebb esõre, záporra,
majd vasárnaptól nem várható csapadék és néhány fokkal emelkedik a hõmérséklet. A jövõ
hét elején a déli megyékben hosszú idõ után
újra elérheti a hõmérõk higanyszála a 20EC-ot.
www.metnet.hu
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Szeptember 20., 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 Autóvízió 11.00 Fogadóóra 11.30
Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Pizsamaparti 12.35
Ötösfogat 13.05 Egri csillagok 14.15 Mesemondó
15.20 Klipperek 2. 0 15.50 TS – Kézilabda 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 – Az alibi 21.55 Hírek 22.05 Beugró
23.00 Sporthírek 23.15 Filmklub – Szinetárral 23.20
Édes fiam, Jack 1.00 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ
6.25 Digimon 6.45 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek
10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Dr. Vegas – A
szerencsedoki 13.40 A hálózat csapdájában 14.35 Robin Hood 15.25 A dadus 15.50 Eltûntnek nyilvánítva
16.50 Ikertúra 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30
A Függetlenség Napja 22.05 Felpörögve 23.40 Con
Expressz – A halálvonat 1.25 Szívügyem 2.45 Egy rém
rendes család 3.10 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.25 Mókás állatvilág 10.55
Kalandjárat 11.25 Babavilág 11.55 Egy rém rendes
család Budapesten 12.20 Ed 13.10 Charlie – Majom a
családban 14.15 Bûbájos boszorkák 15.20 Az elveszett ereklyék fosztogatói 16.20 Négy esküvõ és egy
temetés 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30
Megasztár 4. 21.05 A terror arca 23.00 Farkasok szövetsége 1.40 Mentõhelikopter 2.30 Ed 3.20 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.00 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Szeptemberi rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági
magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.04 Rendszerváltozatok – 20 év
után 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50
Mese 20.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye
20.57 Zene 21.04 Rádiószínház 21.48 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

Szeptember 21., VASÁRNAP
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Pénz-vidék 5.50
Nap-kelte 8.00 Fõtér 8.55 „Így szól az Úr!” 9.00 Engedjétek hozzám… 9.10 Katolikus krónika 9.35 Útmutató
10.00 Marosi Endre rubint miséje 10.25 Egyházi naptár
10.40 Református magazin 11.05 Metodista ifjúsági
mûsor 11.15 Guttenberg bibliája 11.25 Evangélikus
templomok 11.40 Zsidó jelképek 12.00 Hírek 12.05 TS
– Bajnokok Ligája Magazin 12.35 Múlt-kor 13.05 Egri
csillagok 14.30 Csellengõk 14.55 TS – Kézilabda 17.00
Kultúrház 17.55 Panoráma 18.30 Tiszta kabaré! 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 22.45 Hírek 22.55 Sporthírek
23.05 Sport7 24.00 GSXR Kupa 0.45 TS – Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Digimonok 6.40
Kölyökklub 8.55 Jackie Chan legújabb kalandjai 9.15 A
tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.35 Inuyasha 10.05
Receptklub 10.25 Játék 11.25 Európai idõ 11.45
MeneTrend 12.00 Híradó 12.05 Tuti gimi 13.05 Magyar autósport-magazin 13.25 Forma-1-magazin
13.55 L. A. Heat – Halálos páros 14.50 Majomszeretet
15.45 Tiszta Hawaii 16.50 Szuperhekus kutyabõrben
18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 A tûzbõl nincs kiút
22.20 Heti hetes 23.25 Sivatagi cápák 1.45 Portré 2.15
Egy rém rendes család 2.40 Harcos utcák
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.50 Joey 10.20 Ingatlanbróker
10.50 Két testõr 11.20 Stahl konyhája 11.55 Walker, a
texasi kopó 12.45 Rémvadászok 13.45 Gyilkos körök
14.55 A parti õrség 15.55 Afrikai kaland 16.55 Jó fiú!
18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Spangol – Magamat
sem értem! 22.40 Darwin-díj – Halni tudni kell! 0.25
Képírók 1.50 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
– a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és
Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld
körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén
15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30
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Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 24.00
Éjszaka

Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.20 Nyugatosok 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 szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka
rádió 19.40 Zene 19.51 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 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Szeptember 22., HÉTFÕ
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.00 Bûvölet 10.55 Parlamenti napló
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 A palota ékköve 13.20 Tiszta kvíz 13.50 Jó kis
bagázs 14.20 Derek, a fenegyerek 14.45 Roma magazin 15.15 Domovina 15.50 Pénz-vidék 16.15 Kárpát
expressz 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Egy
lépés elõre 18.00 Tiszta kvíz 18.35 Te szent ég! 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 A tv ügyvédje 21.10 Kék fény 22.10 Hétfõ este 22.45 Kultúrház
23.00 Nyugat 100 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.45
Csak az a szex
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub 11.25 Hegycsuszamlás 12.00 Hírek 13.35 Disney-rajzfilm 14.00 Játék 15.15 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 A szökés 22.10 Született nyomozók
23.20 A sivatag vámpírjai 1.00 Reflektor 1.20
Bundesliga
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 11.25 Kvízió 12.05 Haragos
mélység 13.45 Az ügyosztály 14.45 Dokik 15.20 Zorro
16.20 Joshi Bharat 17.25 Cápák 18.30 Tények 19.10
Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.15 Hal a tortán 21.15
NCIS 22.15 Gyilkos számok 23.15 Különleges ügyosztály 0.15 Tények este 0.45 Hasfelmetszõ.com 2.10
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.21 Nyugatosok 13.30 Az evangélikus
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 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Szeptember 23., KEDD
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 fenegyerek 14.45 Srpski ekran 15.15 Unser Bildschirm
15.50 Sírjaik hol domborulnak 16.15 Kárpát expressz
16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Egy lépés elõre 18.00 Tiszta kvíz 18.30 Te szent ég! 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték!
21.10 Életképek 21.50 Kedd este 22.25 Kultúrház
22.40 MédiaMix 23.10 Hírek 23.15 Sporthírek 23.25
Hétköznapi mennyország
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub 11.25 Karácsonyi vakáció 12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.15 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 Az elnök zsoldosa 2. - Végveszélyben
23.10 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.45
Reflektor 0.05 Férfiakt 2.00 Harcos utcák 2.55 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 11.25 Kvízió 12.05 Haragos
mélység 13.45 Az ügyosztály 14.45 Dokik 15.20 Zorro
16.20 Joshi Bharat 17.25 Cápák 18.30 Tények 19.10
Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.15 Hal a tortán 21.20
Csupasz pisztoly 22.55 A médium 23.55 Tények este
0.25 Alfred Hitchcock bemutatja 0.55 L Nino – A
Kisded 2.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45

Szeptember 24., SZERDA
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 fenegyerek 14.45 Kormányváró 15.15 Hrvatska krónika
15.50 Ecranul nostru 16.15 Kárpát expressz 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Egy lépés elõre 18.00
Tiszta kvíz 18.30 Te szent ég! 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Presszó 22.00 Így készült a
Presszó 22.25 Szerda este 23.00 Kultúrház 23.15 Lapozó 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.55 Hotel Ruanda
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub 11.25 Szerelmünk lapjai 12.00 Hírek 13.40 Disney-rajzfilm 14.10 Játék 15.15 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 Halálos fegyver 23.35 Az egység 0.35
Reflektor 0.50 Légypapír 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 12.20
Columbo 13.45 Az ügyosztály 14.45 Dokik 15.20 Zorro
16.20 Joshi Bharat 17.25 Cápák 18.30 Tények 19.10
Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.15 Hal a tortán 21.15
Doktor House 22.15 Született feleségek 23.15 Eureka
0.15 Tények este 0.45 Az ismeretlen donor 2.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.23 Nyugatosok 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 szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió
19.40 Zene 19.54 Mese 20.04 Rádiószínház 20.20
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

Szeptember 25., 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
13.30 Tiszta kvíz 13.55 Jó kis bagázs 14.20 Derek, a fenegyerek 14.50 Rondó 15.50 Esély 16.15 Kárpát expressz 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Egy lépés elõre 18.00 Tiszta kvíz 18.30 Te Szent Ég! 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 A la carte 22.10 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.00 Euro Taxi 23.30 mtv Hangerõ 0.25 Hírek
0.30 Sporthírek 0.40 Magán beszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub 11.25 Bingo 12.00 Hírek 13.15 Disney-rajzfilm
13.40 Játék 15.15 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 Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül
23.45 Boszorkák 0.50 Reflektor 1.05 Alias 2.00
Infománia 2.25 Házon kívül 2.50 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 12.15 Halálos hullámhossz 13.45 Az ügyosztály 14.45 Dokik
15.20 Zorro 16.20 Joshi Bharat 17.25 Cápák 18.30 Tények 19.10 Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.15 Hal a
tortán 21.20 Minden 6ó 23.15 Csillagkapu 0.15 Tények este 0.45 Strucc 1.15 Csillagkapu 2.05 Aktív

Bogárd és Vidéke 2008. szeptember 18.
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25
Vendég a háznál 11.45 Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.20 Nyugatosok 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 szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió
19.42 Zene 19.54 Mese 20.04 Rádiószínház
20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 26., PÉNTEK
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
Euro Taxi 12.50 Sorstársak 13.20 Tiszta kvíz
13.50 Körzeti magazinok 14.50 Fórum 15.35
Ablak 16.15 Kárpát expressz 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Egy lépés elõre 18.00
Tiszta kvíz 18.30 Te Szent Ég! 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 David
Nolande 21.10 Presszó 22.10 Péntek este
22.45 Múlt-kor 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek
23.25 A lepkegyûjtõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli
8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top
Shop 11.15 Receptklub 11.25 Paca úr kalandjai
12.00 Hírek 13.00 Disney-rajzfilm 13.30 Játék
15.15 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 helyszínelõk 22.20
Gyilkos elmék 23.20 A fõnök 0.35 Reflektor
0.55 Itthon 1.15 Jack Bull 3.10 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 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 12.15 A sötét angyal
bosszúja 13.45 Az ügyosztály 14.45 Dokik
15.20 Zorro 16.20 Joshi Bharat 17.25 Cápák
18.30 Tények 19.10 Jóban-Rosszban 19.40
Aktív 20.15 Hal a tortán 21.20 Gyilkos szerelem
23.25 Holló: Út a mennyországba 0.25 Tények
este 1.00 A szerencse városa 2.35 Vak igazság
3.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25
Vendég a háznál 11.45 Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.19 Nyugatosok 13.30 A zsidó vallási felekezet 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
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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A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN minden programcsomagban a
C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor alatt
olvasható!
Szeptember 20., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Sárbogárd—Cece foci, Halország hírei 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Lélekút Nochta Palival (kb. 60’), A
mozgás mûvészete: Radnai Zoltán versenytáncos és
Rohár Anita aerobicedzõ 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
Tüskevártábor (33’), Családi nap a Kippkopp Óvodában
(32’), Nõnap a nyugdíjasoknál (1.02’), Dr. Lendvai György
verses estje (1.19’)
Szeptember 21., V: 0.00 Lapszemle, Sziréna 7.00 Heti híradó 8.00 Lélekút Nochta Palival (kb. 60’), A mozgás mûvészete: Radnai Zoltán versenytáncos és Rohár Anita
aerobicedzõ 13.00 Heti híradó 15.00 Jobban János rubindiplomája (33’), Filmszemle (30’), A Magyar Gárda Sárbogárdon (60’), Halország 2. (13’), Tûzoltók versenye Miklóson (48’) 19.00 Heti híradó 20.00 Keresztyén ébredés a világban, Szeverényi János a házasságról
Szeptember 22., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00
Tüskevártábor (33’), Családi nap a Kippkopp Óvodában
(32’), Nõnap a nyugdíjasoknál (1.02’), Dr. Lendvai György
verses estje (1.19’) 13.00 Heti híradó 15.00 Sárbogárd—
Cece foci, Halország hírei 19.00 Heti híradó 20.00 Aerobic
(60’), Halország 3. (15’), Tüskevártábor 2. (27’), Szüret
Rétszilason (22’), Pálfán (70’), Szüreti felvonulás Cecén
(35’)
Szeptember 23., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Keresztyén ébredés a világban, Szeverényi János a házasságról
13.00 Heti híradó 15.00 Aerobic (60’), Halország 3. (15’),
Tüskevártábor 2. (27’), Szüret Rétszilason (22’), Pálfán
(70’), Szüreti felvonulás Cecén (35’) 19.00 Heti híradó
20.00 Jobban János rubindiplomája (1.17’), A Magyar
Gárda Sárbogárdon (60’), Halország 2. (13’), Népdaltalálkozó Igaron (45’), Médiakupa Rétimajorban (40’)

Szeptember 24., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Jobban
János rubindiplomája (1.17’), A Magyar Gárda Sárbogárdon
(60’), Halország 2. (13’), Népdaltalálkozó Igaron (45’), Médiakupa Rétimajorban (40’) 13.00 Heti híradó 15.00 Kistérségi
ülés (1.21’), Sárbogárd—Dunaújváros kézi (60’), Megyei I.
osztályú foci-összefoglaló (1.20’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Sárbogárd—Lajoskomárom, Sárbogárd—Sárosd foci
Szeptember 25., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Sárbogárd—Lajoskomárom, Sárbogárd—Sárosd foci 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Jobban János rubindiplomája
(1.17’), A Magyar Gárda Sárbogárdon (60’), Halország 2.
(13’), Népdaltalálkozó Igaron (45’), Médiakupa Rétimajorban
(40’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Keresztyén ébredés a
világban, Szeverényi János a házasságról
Szeptember 26., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Kistérségi ülés (1.21’), Sárbogárd—Dunaújváros kézi (60’),
Megyei I. osztályú foci-összefoglaló (1.20’) 13.00 Lapszemle,
Sziréna 15.00 Keresztyén ébredés a világban, Szeverényi János a házasságról 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Jobban
János rubindiplomája (1.17’), A Magyar Gárda Sárbogárdon
(60’), Halország 2. (13’), Népdaltalálkozó Igaron (45’), Médiakupa Rétimajorban (40’)
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam
körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében:
Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503
259, 06 (20) 9440 445!

A Bogárdi TV mûsora Cece térségében:
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93.25 Mhz-es
frekvencián.
Szeptember 18., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Bodó Zoltán, az év utánpótlás-nevelõje (13’),
Cece–Lajoskomárom foci (96’), I. oszt. megyei összefoglaló (85’) 13.00 Heti híradó (14-18 óra között mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 A
mozgás mûvészete (62’), Egy óra aerobic (55’), A
Várady-Szabó család (74’)
Szeptember 19., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Straub Dezsõ a sáregresi nyugdíjasoknál (78’), Vadászbál Alapon (97’), Az alapi vadászház (29’) 13.00 Heti
híradó 14.00 A keresztyén ébredésrõl (96’), Szülõfalum:
Cece (17’), Kórus Somorján (62’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Magyar Gárda (65’), Médiakupa
Rétimajorban (29’), Tüskevár 2. (27’), Szüret Pálfán (75’)
Szeptember 20., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 Lélekút Nochta Palival (104’), Jobban János rubindiplomája (77’) 13.00 Heti híradó 14.00 Magyar Gárda
(65’), Médiakupa Rétimajorban (29’), Tüskevár 2. (27’),
Szüret Pálfán (75’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Straub Dezsõ a sáregresi nyugdíjasoknál (78’), Vadászbál Alapon (97’), Az alapi vadászház (29’)

Szeptember 21., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 A mozgás mûvészete (62’), Egy óra aerobic (55’), A
Várady-Szabó család (74’) 13.00 Heti híradó 14.00
Cece–Sárbogárd meccs (100’), Sportbál Cecén (81’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 A keresztyén ébredésrõl (96’), Szülõfalum: Cece (17’), Kórus Somorján (62’)
Szeptember 22., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Straub Dezsõ a sáregresi nyugdíjasoknál (78’), Vadászbál Alapon (97’), Az alapi vadászház (29’) 13.00 Heti híradó
14.00 Lélekút Nochta Palival (104’), Jobban János rubindiplomája (77’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Magyar Gárda (65’), Médiakupa Rétimajorban (29’), Tüskevár 2.
(27’), Szüret Pálfán (75’)
Szeptember 23., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 A keresztyén ébredésrõl (96’), Szülõfalum: Cece (17’),
Kórus Somorján (62’) 13.00 Heti híradó 14.00 A mozgás mûvészete (62’), Egy óra aerobic (55’), A Várady-Szabó család
(74’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Cece–Sárbogárd meccs (100’), Sportbál Cecén (81’)
Szeptember 24., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Magyar Gárda (65’), Médiakupa Rétimajorban (29’),
Tüskevár 2. (27’), Szüret Pálfán (75’) 13.00 Heti híradó 14.00
Straub Dezsõ a sáregresi nyugdíjasoknál (78’), Vadászbál
Alapon (97’), Az alapi vadászház (29’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Lélekút Nochta Palival (104’), Jobban
János rubindiplomája (77’)

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és
idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné, Hargitai Lajos,
Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kovács
Györgyné, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Varga Zsolt, Zámbó Tibor és még sokan
mások. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Szedõ- és tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka:
Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig.
Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett,
közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk
viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le.
Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel
házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a
szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512
Kazánok GARANCIÁVAL 99.000 Ft-tól,
radiátorok AKÁR 40 % ENGEDMÉNNYEL,
hitelre is eladók! 06 (70) 341 9532
LEKNER KEGYELET Temetkezési Szolgáltató
Kft. 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 (30) 435 9021, 06 (25) 460 059
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: 475.000 Ft. 06 (70) 387 1932
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
JOGOSÍTVÁNY! Babi Autósiskola
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
TANFOLYAMOT indít részletfizetéssel
2008. szeptember 26-án, 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési központban.
Jelentkezni a helyszínen.
Telefon: 06 (30) 9939 285
„AUDITKER” MEZÕGAZDASÁGI
GÉPBEMUTATÓ! Lamborghini traktorok,
Pöttinger talajmûvelõ gépek,
Sfoggia vetõgépek MUNKA KÖZBEN!
Helyszín: 63-as út Sárbogárd és
Sárszentágota között a felsõkörtvélyesi
útkeresztezõdésnél. Idõpont: SZEPTEMBER
26., 10 óra. Telefon: 06 (30) 740 4795
ELADÓK: mini szõlõprés darálóval,
szõlõpermetezõ hosszabbító csõvel,
kerti szerszámok, gyakorló pingpongasztal.
06 (25) 460 041
NAPRAFORGÓ, KUKORICA garantált áras
felvásárlása. TOB KER Kft.,
Pusztaegres, Ödönmajori telepén.
Érdeklõdni: 06 (30) 2178 320
DUGULÁSELHÁRÍTÁS bontás nélkül,
garanciával. 06 (70) 310 8086
Teljes körû, INGYENES HITELÜGYINTÉZÉST
vállalunk. 06 (30) 491 4239

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.
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ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR
Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)
2008. szeptember 20-án, szombaton.

(006707)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1760 Ft/q, cser kugli akáccal 1770 Ft/q, cser
aprított 1800 Ft/q, cser aprított akáccal 1800 Ft/q,
akác tûzifa kugliban 2010 Ft/q, akác tûzifa aprítva
2040 Ft/q. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Töbörzsökön 130 m2-es, négyszobás, kétféle fûtéses, sarokkádas, beépített konyhás ház eladó.
Azonnal költözhetõ. Telefon: 06 (20) 333 6009.
LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és
környékén. A legtöbb sárbogárdi eladó ingatlant
megtalálja irodánkban. Vevõinknek szolgáltatásaink ingyenesek; díjmentes hitelügyintézés: lakáscélú, szabad-felhasználású, személyi hitelek. Spórolja meg az ügyintézéssel, sorban állással járó kellemetlenségeket, elintézzük Ön helyett! 06 (30)
491 5363. (051743)
Westi kutyámmal fedeztetést vállalok. 06 (30)
9392 157. (051248)
Energolux automata mosógép eladó. 06 (20) 394
2372.
Rekamié eladó a Mányoki u. 5. szám alatt. (051320)
Elektromos liba- és kacsatömõ készülékek rendelhetõk. Könnyû, kíméletes, igen gyors munkavégzés. 06 (25) 476 064.
Fehér delavári borszõlõ szeptember végi szüreteléssel eladó. 06 (70) 410 3612.
Szekrények és használt nyílászárók eladók. Érdeklõdni 16 óra után: 06 (30) 632 7249.
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, konyha, mellékhelyiségek. Víz, villany, telefon, gázcsonk, 800 öles telek, szõlõ gyümölcsfákkal. Telefon: 06 (25) 471 984. (051379)
Sárbogárdi telephellyel rendelkezõ cég keres pályakezdõ vagy gyakorlattal rendelkezõ gipszkarton-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. Érdeklõdni lehet az esti órákban a 06 (25) 234 303-as
számon.
Borszõlõ eladó. Telefon: 06 (20) 568 2317. (051960)
Családi ház eladó. 06 (30) 3302 615.
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)
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 utcában, vasútállomáshoz közel. Telefon: 06 (70) 262
5656. (051396)
Kiadó vagy eladó garázst keresek az Ady-lakótelepen. 06 (70) 3356 413. (051398)
Sárbogárd–Alsótöbörzsökön egyszobás, konyhás 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-ügyintézõnõ megoldja minden hitelproblémáját. 06 (20)
447 2994. (051952)
Sárbogárdon lakások, házak vétele, eladása, teljes körû hitelügyintézéssel a City Korzó Ingatlanirodánál. 06 (20) 447 2994. (051952)
Szlankamenka borszõlõ eladó. 06 (25) 460 543.
2 db konvektor olcsón eladó. 06 (30) 2099 371.
(051415)

Lakás a központban igényesnek kiadó. 06 (70) 332
1397.
Árpád-lakótelepen I. emeleti, 1,5 szobás lakás október 1-jétõl hosszú távra kiadó. Ár: 30.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (70) 313 6917. (051414)
Borszõlõ eladó. 06 (30) 9325 628. (051413)
Philips hifitorony erõsítõvel, szekrénnyel eladó.
Irányár: 65.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 746 9023.
Szõlõprés 16 literes, 60 literes; kis szõlõdaráló,
gáztûzhely palackkal eladó. 06 (30) 434 1917. (051412)
1,4-es F Opel Astra, sárga kívül-belül, megkímélt,
1999-es, felnis téligumikkal eladó. 690.000 Ft. Telefon: 06 (20) 3985 178. (051407)
Fiorács Kft. (volt Serköv) férfi és nõi állatgondozót
keres sertéstelepére. 06 (30) 232 8011. (052000)
Otelló szõlõ eladó. 06 (20) 2737 624. (051999)
Vegyes tûzifa 1950 Ft/q, akác tûzifa 2050 Ft/q. 06
(30) 890 8132. (051998)
Csöves kukoricát vennék. 06 (30) 318 6144. (051995)
Tuja kedvezõ áron. 06 (30) 532 2757. (051994)
Simson N51-es teljesen felújítva 40.000 Ft-ért eladó. 06 (20) 447 5503, 06 (25) 461 188. (051992)
Borszõlõ, burgonya eladó. 06 (30) 9935 337. (051990)
Akác tûzifa 2150 Ft/q. 06 (70) 374 0769. (051988)
„C” kategóriás sofõr+lángvágó munkát vállal. 06
(20) 431 9214. (114757)
Abai szeszfõzde rövid határidõvel, tavalyi áron pálinkafõzést vállal. 06 (30) 9275 627. (051968)
Otelló és vegyes borszõlõ eladó. Érdeklõdni a szerkesztõségben, valamint a lakáson, Tinódi u. 41.
szám alatt. Telefon: 06 (25) 461 874.
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Tisztelt Állattartók! VÁRJUK ÖNÖKET A VITA-PIG KFT.
(SÁRBOGÁRD, VASÚT U. 2.) TAKARMÁNYBOLTJÁBAN.
Ízelítõ AKCIÓS termékeinkbõl:
malac dercés
40 kg
4.000,malac granulátum
40 kg
4.200,süldõ dercés
40 kg
3.600,hízó dercés
40 kg
3.400,tejporos malac granulátum
20 kg
2.200,szoptató koca dercés
40 kg
3.800,gazda dercés
40 kg
3.200,gazda granulátum
20 kg
1.800,darakeverék
40 kg
2.600,broiler nevelõ
20 kg
2.000,broiler befejezõ
20 kg
1.800,tojó granulátum
20 kg
2.000,kacsanevelõ
20 kg
1.900,nyúltakarmány granulátum
20 kg
2.000,Hobbiállat eledelek. További forgalmazókat kiszolgálunk.

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓ-AKCIÓ!

SÁRBOGÁRDI SZÉKHELYÛ
ÉPÍTÕIPARI CÉG

6 légkamrás ablakok
3 rétegû üveggel alapáron!

adminisztrátori
munkakör

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!

betöltésére munkatársat keres.

A FLÓRA BABABOLTBA
megérkeztek az
ÕSZI
KISMAMARUHÁK,
CIPÕK,
GYERMEKRUHÁK.
Felicitas csomagok átvehetõek.

Kérjük, hogy a jelentkezéseket
az alábbi telefonszámon
szíveskedjenek megtenni:

Sárbogárd, Tompa M. u. 25.

06 (25) 520 005

06 (30) 237 8428

Nyitva hétfõtõl péntekig, 8-12 óráig,
13-17 óráig, szombaton 8-12 óráig.
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
Táncolj velünk!
A Ten Dance táncklub minden érdeklõdõ lányt, fiút, nõt és férfit szeretettel
vár kezdõ csoportjába, korhatár nélkül!
Várjuk mindazokat, akik egyszerûen
csak kellemesen szeretnék eltölteni szabadidejüket, vagy fel szeretnék frissíteni tánctudásukat, és azokat is, akik komolyan akarnak foglalkozni a tánccal.
Jó hangulat, nagyszerû társaság és soksok keringõ, tangó, rocky, rumba, samba és még számos izgalmas tánc!
Összejöveteleinket heti egy alkalommal
tartjuk a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban.
További információ: Radnai Zoltán,
06 30 530 9797.

Aerobic
Aerobicedzés Sárbogárdon szakképzett edzõvel, a mûvelõdési házban, heti
egy órában!
Alakformálás és fitten tartás nem csak
lányoknak!
További információ: Rohár Anita,
06 70 392 0607.

Köszönet
A sárbogárdi Weisz Gázmodulban
nemrégiben vásároltam radiátorokat.
Az egyiknél gyári hiba merült fel. Azonnali segítséget kaptam az ottani dolgozóktól. Ezúton szeretnék köszönetet
mondani önzetlen segítségükért és
gyors ügyintézésükért. Olyan helyre szívesen megy az ember vásárolni, ahol a
vevõkért vannak az eladók. Jó példa
lehetne ez mások számára is!
Név és cím a szerkesztõségben.

Helyesbítés
Lapunk szeptember 4-ei számában írtunk Alap és Cece iskolai—óvodai társulásáról. Ebben írtuk, hogy a két település képviselõ-testülete egyhangúlag
elfogadta a társulásról szóló megállapodást.
Helyesen: Cece képviselõ-testülete egyhangúlag elfogadta, Alap képviselõ-testülete pedig egy ellenszavazattal és egy
tartózkodás mellett fogadta el a megállapodást.
A pontatlanságért elnézést kérek!
Hargitai Lajos
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Gondolkodjunk!
Úgy érzem, mostanában nem fogok kifogyni a témákból – ez lehet jó és rossz hír
egyszerre, kinek-kinek érdemei szerint. A
legújabb hír letaglózott, miszerint nem
lesz közvetlen vonatunk Budapestre! Nagyon remélem, hogy a városvezetés már
folytatja az ezt megakadályozó tárgyalásokat, mert ha ez megvalósul, akkor itt palota-forradalom lesz.
Hogy miért? Mióta az eszemet tudom, illetve a sárbogárdi születésûek az eszüket
tudják, Sárbogárd mindig vasúti csomópont volt, még a város honlapján is ezzel
hencegünk: „Kedvezõ földrajzi fekvése
következtében minden irányba fõ vasúti,
illetve közúti tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkezik. … Az intercity járatok
megállóhelye Sárbogárd, ehhez Tolna megye irányából interpici csatlakozás is biztosított.” Most akkor ezt is tegyük múlt
idõbe? Mit tesz közben a városvezetés?
Sárbogárd 1986-ban kapta meg a városi
rangot. Kérdezem én: az itt lakók mit profitáltak ebbõl?
Kezdem azt hinni, hogy megelõzöm korunkat, ugyanis egy jó ismerõsömmel nincs
egy éve, hogy megállapítottuk, hogy a vasúti közlekedésünk nagyon jó, minden
irányba. (Én epésen azért megjegyeztem:
talán azért, mert a tízeknek nincs köze
hozzá.)
Minek örüljön manapság a helyi lakó? A
kiépült intézményrendszer takaréklángon
mûködik, már ami az összevonások során
maradt. Pusztaszabolcs az idén lett város,
ha el tudják intézni, hogy ott legyen vasúti

csomópont, már többre mentek, mint Sárbogárd. (Megjegyzem, ott is dolgoznak
sárbogárdiak!) Mit jelent a környéken lakóknak a még meglévõ vasúti csomópont?
Budapestre, Szekszárdra, Gyõrbe és Pécsre, sõt Dunaújvárosba is sokan utaznak
munkába, fõiskolákra, egyetemekre és
nemcsak Sárbogárdról, hanem a környezõ
településekrõl is. Sok ismerõssel találkoztam már, aki a gyerekét autóval hozta be a
vasútállomásra, és innét mentek a gyerekek iskolába, vizsgázni.
Én felteszem a kérdést: míg mások csak a
saját zsebükre dolgoznak, nekünk ebbe is
bele kell törõdnünk, mint sok más mindenbe?
A napokban, baráti beszélgetésben nosztalgiáztunk. Sárbogárdon majdnem minden családból volt legalább egy VIDEOTON-dolgozó, igaz, akkor 2.400 embernek
volt ott munkahelye helyben. (Na jó, pontosítsunk, mert ebben benne voltak a katonák és a gyesesek is!) Nem beszélve más
helyi munkahelyekrõl.
Mi van most? A nagy semmi, ezért a térségünkbõl bizony jó sok embernek naponta
el kell jutni az említett városokba, mert
nem engedhetik meg maguknak, hogy gépkocsival furikázzanak ilyen benzinárak
mellett. Akármilyen hihetetlen, nem mindenki
farát fuvarozza hivatali
autó!
Csibegép
(alias Csizmadiáné Boros
Edit Gréta)

Szüreti felvonulás Cecén és Pálfán
Hét végén sok helyen volt
szüreti felvonulás. A ceceieknek erdélyi vendégeik is voltak. A pálfaiak
szépen feldíszített fogadókaput is állítottak a
szüreti felvonulás tiszteletére. Cecén és Pálfán is
a felvonulás után mûsort
adtak a kultúrházban, este, pedig hajnalig tartó
bálban szórakozott a két
falu népe.
/H/

