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Szüret Sárhatvanban
Szombaton Sárhatvanban az egész falut megmozgató szüreti mu-
latságot rendeztek. Délután három kocsival indult a menet a
klubtól. A kocsik mögött ott vonult gyalog, szüreti ruhába beöl-
tözve a fél falu. Egész családok sétáltak végig az utcán szüreti da-
lokat énekelve: papa, mama és a gyerekek, s volt, hogy a nagyma-
ma, nagypapa is velük tartott. A bíró hintóján Ihász István bíró
uram és felesége vonult az élen. Baki Árpád, a kisbíró köszöntötte

és invitálta az esti mulatságra a falu népét. Hollósi Istvánné és
Bernáth Jánosné cigányasszonyoknak öltözve szórtak tollat a ka-
pukban állókra. Több helyen roskadásig megrakott asztallal
várták a felvonulókat, hogy ne éhezzenek, ne szomjazzanak, míg a
falut végigjárják.
A rendezvényt a Sárhatvanért Egyesület szervezte. A nyugdíjas
asszonyok fõzték a vacsorát. Az esti szüreti bálon nagyon jó pálfai
zenekar játszott. A mulatság hajnalig tartott.

Hargitai Lajos

Szüreti a Zengõ
Óvodában

Múlt héten néptánc teremtett kitûnõ alap-
hangulatot a Zengõ Óvodában rendezett
szüreti mulatsághoz. Volt kocsis szüreti
felvonulás is.

Beszámolónk a 4. oldalon.

Dudaszóval (és többek között
kistraktorral) vonultak végig

a nagylóki szüretisek
az utcán a hétvégén.

Írásunk az 5. oldalon olvasható.

ORGONAKONCERT

Október 5-én, vasárnap,
16 órai kezdettel

a sárbogárdi római katolikus
templomban bemutatjuk azt az
új elektromos orgonát, amelyet

az egyház szeretne megvásárolni.
Ehhez támogatókat keresünk.

Az orgonakoncerten közremûködnek: Kiss-
né Baranyai Éva orgonamûvész, Jákob Zol-
tán zeneiskolai tanár, Födelevics József
kántor, Bakonyi István, a sárbogárdi katoli-
kus templom kórusa és a sárbogárdi zeneis-
kola növendékei.
A rendezvény díjtalan.
Az adományokat a helyszínen, vagy az egyház-
község alábbi számlaszámára lehet befizetni.
Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet:

58100013-10002986.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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A Márkus-birtok szeretete
Az elmúlt hétvégén, szombaton, nagy se-
reg gyûlt össze Irénke néni vajtai birtokán.
Idén is szerettei, barátai és ismerõsei köré-
ben került megrendezésre a szüret. Lassan
egy éve rendszeresen látogatója vagyok
családommal együtt a Rucz-farmnak és
Irénke néninek, de ennyi népet még sosem
láttam nála. Nyolcvan-kilencven vendéget
vártak.

Mindig nagy izgalommal és odaadással ké-
szül ezekre az eseményekre Irénke néni,
hogy minden gördülékenyen menjen. Hû-
séges segítõi szinte évrõl évre osztoznak a
nagy munka terhén. A gyerekek és asszo-

nyok már reggeltõl szedték és hordták fel a
szõlõt, a darálónál a férfiak és fiúk mutat-
ták meg erejüket, a konyhában forgolódó
asszonyok az ebédkészítésen fáradoztak, s
közben felidézték a régi falusi élet áldásait,
örömeit. Kint már rotyogott a babgulyás,
pattogott a tûz a kemencében, sültek a fi-
nom pecsenyék, roston a máj, nyárson pe-
dig egy egész malac.
Az ország minden tájáról jöttek a vendé-
gek, akik nagy odaadással dolgoztak. Dél-
re be is fejezõdött a munka. A hosszú asz-
talnál mindenki helyet talált, s jóízûen fo-
gyasztottuk el az ebédet, melyhez kísérõ-
ként megkóstolhattuk az idei mustot és a
házi süteményeket.
A jó házigazda a szórakoztatásunkról is
gondoskodott. A helyi asszonykórus, me-
lyet Irénke néni is patronál, léleképítõ
énekszóval, a férfiak és gyerekek pedig
szavalatukkal tették színesebbé a napun-
kat.
Idén 100 éves a Márkus-birtok, melyet
Márkus István 1908-ban vásárolt. Az õ le-
származottja Irénke néni, s nagy hûséggel
gondozza, ápolja és viszi tovább a vajtai
birtok jó hírét. Aki oda betér, azt szeretet-

tel fogadják, s idõvel újra visszatér. Nem-
csak szép tájat, finom falusi ízeket, kedves-
séget talál a látogató, hanem mindent oda-
adó szeretetet is.
Befejezésképpen csak azt kívánom, hogy
Irénke néni is legalább addig éljen jó
egészségben, mint ez a birtok. Közelgõ
születésnapja alkalmából szeretném Õt
köszönteni ezzel az énekrészlettel: „Éltem
ideje kezedben van, Istenem, nyugalmam
egyedül Nálad van, Uram. Oltalmam csak
Te vagy, megújítasz engemet, erõsítsd szí-
vemet, bátor lelket adj!”

Varga-Sepsi Ági

Látogatás az abai otthonban
Szombaton reggel indultunk Abára az idõ-
sek otthonába, Örsi Emil Márton meghí-
vására. Emil barátunk úgy döntött, hogy
ott fogja letölteni hátralevõ életét. Szerve-
zõkészségének köszönhetõen jól elõkészí-
tett délelõttöt töltöttünk el az idõsekkel,
melyet fõzési akcióval fûszereztünk.
Elõre felmérték név szerint, hogy ki mit
szeretne fogyasztani. Két ételt készítet-
tünk: halászlét és marhapörköltet. Az ott-
hon hölgyei pedig nagyon finom pogácsát
sütöttek. Nagyon aranyosak voltak, ami-
kor minket kínáltak meg az elsõ kisütött

adagból. Jöttek az illatokat magukba szív-
ni az otthon lakói, dolgozói, vezetõi is. A
rögtönzött büfét pedig, Emil barátunk in-
vitálására, többen is sûrûen látogatták. A
megfõzött ételekbõl mindenkinek megfe-
lelõ mennyiség jutott. Az otthon dolgozói
azokat a lakókat, akik nem tudtak részt
venni az eseményen, a saját lakosztályuk-
ban szolgálták ki.
Nagyon jólesõ érzés volt mindhármunk
számára látni a megfiatalodó arcokat. Sok
ismerõssel is találkoztuk, akikkel aktív éle-
tünkben valamilyen kapcsolatunk volt.

Visszaemlékezni, nosztalgiázni, úgy gon-
dolom, mindenkinek jólesik.
A közös ebéd elfogyasztása után az otthon
vezetõje, dolgozói és nem utolsósorban la-
kói megköszönték a finomra sikerült me-
nüt. Úgy búcsúztunk el egymástól, hogy ezt
a napot, melyet nagyon sok fotón örökítet-
tek meg, meg kell ismételni.
Mi hárman kívánunk az otthon vezetõjé-
nek, dolgozóinak, lakóinak hosszan tartó,
boldog életet, jó egészséget. Köszönjük,
hogy ott lehettünk!

F., G., T.

SZÜRETI
FELVONULÁS ÉS BÁL

VAJTÁN
A felvonulás 13 órakor indul a Szabadság térrõl,

s bejárja szinte az egész falut.
19 órától BÁL,

a zenét a Berta testvérek szolgáltatják.
Belépõk csak elõvételben kaphatók! Vacsorás
jegy: 1.500 Ft, vacsora nélküli jegy: 600 Ft.

Menü: kemencés csülök, rántott csirkemellfilé,
burgonyaköret párolt káposztával.

További információ: 06 (70) 417 8374.

Szervezõk

Zavar, hogy a környezeted szemetes?
Akkor tarts velünk a sárbogárdi

Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület szervezésében
2008. október 13-án 8.00 órakor kezdõdõ szemétszüreten!

Jelentkezési határidõ: 2008. október 3.

Jelentkezni lehet a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében, illetve a szervezõknél a következõ
telefonszámokon: 06-30-866-5968, 06-30-506-1289.

Minél többen jelentkezünk, annál több utat tisztíthatunk meg!

Tisztítandó külterületi útrészek: fehérvári út, alapi út, kislóki út, nagyhörcsöki út, pusztaegresi
út.

Biztosítjuk a védõeszközöket (kesztyû, láthatósági mellény), zsákokat!

Szeretettel várunk fiatalokat, idõsebbeket egyaránt és mindenkit, akinek szívügye a város és
környezetünk tisztasága!

További információ a szemétgyûjtésrõl a Bogárd és Vidéke október 9-én megjelenõ számá-
ban.
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Tûzriadó Alapon
Az általános iskolában szeptember 29-én délelõtt rendezték
meg a tanév eleji tûzriadópróbát. Az esemény lebonyolításá-
ban a sárbogárdi tûzoltóság nyújtott segítséget. A próba so-
rán a tûzoltók két autóval vonultak ki az intézmény területé-
re, és bemutatót tartottak, valamint tájékoztatták a diáko-
kat, hogy tûz esetén mi a teendõjük.
A próba után természetesen a gyerekek közelrõl megnézhet-
ték a tûzoltók és a tûzoltóautó felszereléseit.
Az iskola minden diákja és dolgozója köszönetét fejezi ki a
sárbogárdi tûzoltóknak a lelkes közremûködésért.

Arany László Általános Iskola

Ha van, miért nincs?
Nem szokásom az, hogy a nyilvánosságot
válasszam és írjak, de most ezt teszem,
mert úgy érzem, más lehetõségem nincs,
ahol elmondjam gondolataimat…
Amiért azt gondolom, hogy fel kell emel-
nem szavamat, az a miklósi klubkönyvtár.
Az a hely, amit sokáig második otthonom-
nak tekintettem, ahol nagy barátságok kö-
tõdtek számomra és a több évtizedes mû-
ködése alatt sokak számára.
Az a hely, ahol szeretettel fogadták a fiata-
lokat, idõsebbeket és az örök fiatalokat,
(részben) megszûnt, elvették tõlünk!
Sajnos lassan egy éve hiába nézek be estén-
ként az udvarba, csak a szomorú sötétség
néz vissza rám. Ami egykoron kivilágítva
hívogatta a miklósikat: „Gyertek be, itt va-
gyunk!”, most üres, csendes. Hiába nézem,
hogy Varga Laci bácsi kocsija ott áll-e az
udvarban, mert nem áll ott.
A klub mûködése során, szerintem, sok-
sok embernek adott otthont. Ha csak
egy-egy órára is, de mindenki tudhatta:
számíthat a klubra és a vezetõjére.
Kinek is adott otthont a miklósi klub?
Majdnem minden este az „ifjúság édes ma-
darainak”, a nyugdíjasklubnak, a galambá-
szoknak, borászoknak, foltvarróknak és
még folytathatnám a sort, akiknek hiány-
zik a régi, jól bevált rendszer.
Igaz, most is mûködik a klub. De hogyan?
Kezdjük ott, hogy a funkcióját félig elvesz-
tette, amikor az iskola és az önkormányzat
úgy gondolta, hogy a kisteremet átalakít-
ják irodának, aminek személy szerint én
még mindig nem tudom, mi is a szerepe, de
hozzáteszem, nem is érdekel, mert tudom,
hogy mi lenne a feladata.
Ha jól értesültem, akkor a nyugdíjasok
nem járhatnak a megszokott idõben, mivel
az már a hivatalos nyitvatartási idõn kívül
esik. Így nyáron úgy döntöttek, hogy nem is
járnak, mert a negyven fokos idõben nem
mennek ki délután négy órakor. A borba-
rátok köre egy présházat akar vásárolni,
hogy összejöveteleit nyugodtan meg tudja
tartani.
Az ifjúság pedig az utcákra szorult. A klub
helyett a Korona, a boltok elõtt, a Gabona
környékén, a kispályán, a Takarék lépcsõ-

jén gyûlnek össze (ha a rendõrök el nem
zavarják õket), mivel máshol nem tudnak
találkozni, és idõnként kétségkívül han-
goskodnak.

Nehéz megérteni, hogy miért kellett meg-
szüntetni azt, ami hosszú évtizedek óta jól
mûködött. Lehet, hogy a polgármester
urat és a képviselõket nem érdekelték a
következmények, vagy nem is gondoltak
azokra, amikor egy tollvonással megszün-
tették a klubvezetõi álláshelyet, de ki me-
rem jelenteni, hogy a több száz miklósi em-
bert érdekelte és érdekli még most is. Azt
sem értem, hogy a két miklósi választott
képviselõ miért nem emelte fel a szavát ez
ellen!

Lehet dobálózni a szavakkal, hogy gazda-
sági okok miatt volt szükség az intézkedés-
re, és inkább a klub, mint az óvoda, vagy az
iskola. Ha valóban ezek között kellett vol-
na választani, még meg is érteném. Való-
ban errõl volt szó?

Az hogy lehet, hogy a miklósi klubkönyv-
tárra nem jut pénz, a kislóki klubot meg fel
tudják újítani több millió forintért? Talán
az alpolgármester úr keze van a dologban,
aki ki tudott állni a saját városrészéért, és
volt annyi befolyása, hogy ezt végigvigye?
Más furcsaságokat is föl lehetne vetni, de
nem teszem, mert nem tõlük sajnálom a
támogatásokat, hanem a miénket hiányo-
lom.

Miért nem emelték fel a képviselõink ez
ügyben a hangjukat? Miért kellett elvágni
ezt a lehetõséget a miklósi néptõl?

Nagyon szívesen meghallgatom ez ügyben
a válaszokat. Felajánlom a polgármester
úrnak, a képviselõ-testületnek, az ÁMK
vezetõjének, hogy megszervezek egy talál-
kozót, amelyen részt vesznek azok a cso-
portok, személyek, akik napi, heti szinten
hiányolják a klubot. Üljünk össze, és be-
széljük meg, miért is kellett ezt így csinálni!
Találjunk megoldást, hogy újra mûköd-
hessen rendesen a Sárszentmiklósi Klub-
könyvtár.

Válaszukat várva, tisztelettel: Örkényi Péter
E-mail: orkenyi.peter@master-pc.hu

Férfikézilabda-
mérkõzés

Rácalmás—Sárbogárd
22:21 (11:11)

Sárbogárd: Németh Tamás, Szabó József
12, Hegedûs Norbert 4, Pluhár Tamás,
Bodoki György 9, Bodoki Péter 1, Szabó
József Zsolt 3. Cserék: Baki Balázs 1, Né-
meth Tamás, Suplicz István 1, Sebestyén
Zsolt. Edzõ: Bodoki György.

Rendkívül szoros mézkõzésen csak egy
hajszál választotta el csapatunkat az ide-
genbeli pontszerzéstõl.
Szabadtéren, egy elég rossz talajú pályán
küzdöttünk meg az ellenféllel. Egy kicsit
bizonytalanul kezdtünk, ezt a vendéglátók
kihasználták, és az elsõ gólokat õk lõtték.
Aztán lábra kapott a csapat. Feljavult a vé-
dekezés, és sikerült felzárkózni. Fej-fej
mellett haladtak a csapatok a kicsit „lej-
tõs” hazai pályán. A félidõre 11:11-el vo-
nultak az öltözõbe a játékosok.
A második félidõt is az ellenfél kezdte job-
ban, és el is húztak a félidõ közepére öt gól-
lal. Csapatunk viszont nem adta fel, és is-
mét sikerült felkapaszkodni.
Ami személy szerint nekem a legjobban
tetszett, hogy ezek a fiúk tudnak egymásért
küzdeni.
Bodoki Gyurci egész héten lázas volt, de a
mérkõzésre összekapta magát és 9 gólt
lõtt. A többiek is jelesre vizsgáztak küzdeni
tudásból.
A játék képe alapján minimum egy pont
járt volna, de a sport már csak ilyen.
Gratulálok a csapatnak a helytállásért, il-
letve köszönet a szép számmal megjelent
szurkolóknak, akik idegenbe is elkísérték
és buzdították a sárbogárdi csapatot.
A következõ mérkõzés október 4-én 18
órakor lesz az Alba Regia csapata ellen.
Mindenkit szeretettel várunk a Mészöly
Géza Általános Iskola csarnokába!

B.
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Szüreti napok a Zengõ Óvodában
Idén is megtartottuk a már hagyománnyá vált szüreti mulatságot
óvodánkban. Sok-sok készülõdés elõzte meg ezt a napot: csõsz-
kunyhókat építettünk kukoricaszárból, madárijesztõket állítot-
tunk fel, õszi dekorációkat készítettünk. A mulatság elsõ napja
fergetegesre sikerült. Sokan igazi szüretis ruhát öltöttek maguk-
ra. Gõbölös Gábor táncpedagógus magával ragadó táncházat tar-
tott. Pásztortánca mindenkit elvarázsolt. Hozzáértésével kicsiket
és nagyokat egyaránt megmozgatott.

Kellemesen elfáradva szálltunk fel a feldíszített lovas kocsikra és
indultunk a szüreti felvonulásra.

A második napon szõlõt daráltunk és préseltünk Szabó Ferenc
apuka közremûködésével. A finom mustot meg is kóstoltuk.
A délelõtt folyamán különféle õszi termésekbõl, terményekbõl
barkácsoltunk a gyerekekkel és kukoricát morzsoltunk.
Köszönjük a szülõk segítségét, a rendõrség közremûködését. A
rendezvény sikeres lebonyolításában köszönet Gõbölös Gábor
táncpedagógusnak, Révész Csabának a hangosításért, Szabó Fe-
rencnek a préselésért és a lovas kocsisoknak.

A Zengõ Óvoda dolgozói

Szüreti menet Kálozon
Szombaton délelõtt a sportcentrumnál gyülekezett a kálozi és
környékbeli szüretisek szép számú csapata. Díszes fogatok és lo-
vasok jelentõs számban jöttek az eseményre. Volt köztük pónifo-
gat és pónilovas is, zsenge korú legény, leány, s élete virágában
lévõ asszony és ember.

A vidám sereglet hangos
zeneszóval vonult végig a
község utcáin. A kíváncsi
lakók, persze, már kint
álltak a kapukban, lesve,
mikor bukkan föl az elsõ,
ostorát csattogtató csi-
kós. „Kenõlegényektõl”
szerencsére nem kellett
félni Káloz népének.
Volt, aki frissítõvel kínálta a menetet, amikor azok megálltak ki-
hirdetni az esti mulatságot (ki nem hagyva a hirdetménybõl a
kálozi rettenetest), s kedvet csináltak a murihoz egy kis tánccal is.
Az útvonalat a helyi polgárõrség biztosította.

Hargitai Kiss Virág

Idõsek napja Kálozon
Káloz szépkorú, 70 év fölötti lakóit ünnepelték szeptember 26-án
délelõtt a sportcentrumban. A köszöntésben részt vettek az óvo-
dások, iskolások, a helyi Õszikék, a dégi nyugdíjasklub tagjai, va-
lamint az Alba Regia néptáncosai.
A meghívott idõsek közül sajnos nem tudott mindenki eljönni az
eseményre, így mintegy százan vettek részt a rendezvényen, illet-
ve a testület néhány tagja és az egyházak helyi képviselõi.
Weisengruber Imre polgármester köszöntötte a megjelenteket,
és emléklapot nyújtott át Káloz legidõsebb polgárainak. A legidõ-
sebb férfi, Tóth József (született: 1914. február 12-én) az ünnep-
ség keretében fogadta a köszöntést. A legidõsebb nõ, Kálmán
Gyuláné Simon Teréz (született: 1911. október 15.) és a legidõ-
sebb házaspár, Pénzes János és Pénzes Jánosné Kovács Mária ré-
szére (akik 1944. október 28-án kötöttek házasságot Kálozon)
otthonukban adta át az emléklapot a polgármester.
A mûsort közös ebéd követte.

Hargitai Kiss Virág

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2008. október 1-jétõl Sárbogárd
város közigazgatási területén az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. a
kis-, közép- és nagyfeszültségû villamos vezetékhálózatok vezetékei men-
tén, a biztonsági övezeten belüli fák, bokrok, magasabb növényzet — akár
élõ, akár elszáradt, vagy gondozatlan — gallyazási, szükség esetén kivágá-
si munkálatait végzi.
Ezen gallyazási munkálatok elsõsorban csak a biztonsági övezet nagyságát
és az üzembiztonságot veszik figyelembe, a kertészeti, növényvédelmi és
esztétikai érdekeket nem.
A villamosmû biztonsági övezetérõl szóló 122/2004. (X. 15.) GKM-rendelet
14. § (2) bekezdés (j) pontja alapján a biztonsági övezetben csak olyan gyü-
mölcs- vagy egyéb fa telepíthetõ, illetve hagyható meg, mely véglegesen
kifejlett állapotában 1-35 kV névleges feszültség között 2 méternél, kisfe-
szültségnél 1,25 m-nél jobban nem közelíti meg az áramvezetõt.

Juhász János polgármester
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Mulatság Felsõkörtvélyesen
A falu keleti végén járt éppen a színes, vi-
dám szüreti menet, amikor utolértem õket
szombaton délután. A mindenre elszánt
bohócok csapatostól rohanták le a házak
lakóit. Akik bemenekültek, azok sem úsz-
ták meg, mert a fiúk a kerítésen átugorva, a
hátsó udvaron át is utánuk mentek. De a
jóízû nevetés, ami kiszûrõdött odabentrõl,
arról árulkodott, hogy ezt a cselekedetet
egyáltalán nem bánták a ház urai. Habár
egy idõs asszony azért játékosan megvere-
gette a botjával az egyik szemtelen legény-
két.
A felvonulók Halász Ferenc és Hajdú Ist-
ván két fogatán mentek végig a belsõ úton,
majd a 63-ason. A bíró szerepét Laska Jó-
zsefre osztották, a szép bíróné Nagy Ildikó
volt, a cigányvajda Nagy Imre, asszonya
pedig Farkas Tamara. A két kocsi mögött
ott ballagtak karonfogva a kocsikon ülõ
gyermekeiket kísérõ édesanyák is, akik ta-
lán így nosztalgiáztak egy kicsit, leányko-
ruk szüreti felvonulásait fölidézve.
A társaságot úton-útfélen lélekmelegítõ-
vel és frissítõvel várták, ami el is kélt a hû-
vös õszi idõben. Már induláskor is fonott
kaláccsal „tankoltak” fel, amit a helyi asz-
szonyok készítettek.
Míg végigjárta a falut a menet, Vass Ist-
vánné és Figler Béláné készítették hatal-

mas kondérban a babgulyást, hozzá a házi
csipetkét. Az asztalokat a faluházban terí-
tették meg, tekintettel az idõjárásra. Szûcs
Gyöngyi pedig háziasszonyként sürgölõ-
dött, hogy mire visszaérnek a szüretisek és

kezdõdik az esti vacsora meg az alapi Kõ-
rösiék zenéjére a tánc, minden elõ legyen
készítve a jó hangulathoz.

Hargitai Kiss Virág

Összeszokott ifjú társaság járta be idén
is Nagylók utcáit a szüret alkalmából.

A felvonulók között már ott voltak a legif-
jabb generáció képviselõi is, hogy aztán ké-
sõbb majd õk örökítsék tovább e szép ha-
gyományt.
A kultúrháztól indult útnak a menet csinos
népviseletben, élükön négy fess csikóssal, a
bírót s bírónét vivõ hintóval, mögötte ko-
csin a zenészek és a gyerekek, a gyalog vo-
nuló fiatalok és a csábos cigánylányoknak
öltözött, kerti traktoron utazó fiúk.
Az indulás körüli bonyodalmak ellenére jó-
kedvvel énekelt és ropta táncát a csapat,
amit aztán az esti bálon, a szépen feldíszí-
tett kultúrházban folytattak.

Hargitai Kiss Virág

SzõlõünnepSzõlõünnep

NagylókbanNagylókban

Országos TINI Könyvtári Napok — 2008. október 7—12.
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.

2008. október 1-je és 15-e között – két héten keresztül – különfé-
le 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 ta-
lálható olvasói számítógépek ingyenes használata az érvényben lévõ
számítógép-használati szabályzat szerint);

– a „megbocsátás napjai”: könyvtári felszólítót kapott olvasóink mente-
sülnek a késedelmi díj megfizetése alól (az „elveszített” dokumentumo-
kat természetesen ki kell fizetni);
– kedvezményes könyvárusítás a könyvtár selejtezett könyveibõl.

A könyvtár programjai:
Október 7-étõl alkotó tinik bemutatkozása a könyvtárban. Kiállítás a Pe-
tõfi Sándor Gimnázium tanulóinak munkáiból. Megnyitja: Huszár Károly
tanár. Október 7-én 17 órától találkozás Nagy Bandó Andrással. Októ-
ber 8-án 18 órától elõadás és beszélgetés az egészséges életmódról.
Vendégünk: Lengyel Gabriella, a Diéta és Fitnesz Magazin fõszerkesztõ-
je.

„NEKÜNK BEJÖSSZ, HA A KÖNYVTÁRBA BEJÖSSZ!”
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Komámasszony,
hol a stukker?

Szeptember 25-én délelõtt egy 34 éves abai
férfit igazoltattak a járõrök egy fehérvári
nagyáruház parkolójában. A férfi által
használt autóban 156 lõszert találtak, ame-
lyek nem szabály szerint voltak tárolva. A
férfi ellen szabálysértési eljárás indult.

Vigyázz, Malvin,
jön a kanyar!

Szeptember 28-án reggel Sárkeresztúr és
Káloz között egy Suzuki Ignis haladása
közben kisodródott, majd elhagyva az út-
pályát a szántóföldön állt meg. Az autó ve-
zetõje könnyû sérülést szenvedett. Utasa
nem sérült.

Megbuktak
az igazoltatáson

Ugyanezen a napon 21 óra után Sárke-
resztúr területén ellenõrzés alá vontak egy
jármûvet és annak utasait. Az igazoltatás
során megállapítást nyert, hogy az autó
utasa ellen elfogatóparancs van érvény-
ben. A férfit a budapesti II-III. kerületi bí-
róság keresi. A személyt elfogását követõ-
en õrizetbe vették.

Mi, mennyi?

Szeptember 29-én reggel egy sárbogárdi
férfi tett bejelentést a rendõrségen, hogy
becsapták. Húsz mázsa fát rendelt, de ké-
sõbb derült ki, hogy mindössze öt mázsát
szállítottak le a részére. A kára kb. 30.000
Ft.

Szeptember 30-án a volt sárbogárdi lakta-
nya területén szolgálatot teljesítõ bizton-
sági õr tolvajt ért tetten. A fiatalkorú fiú fát
akart lopni, amikor az õr tetten érte, és
visszatartotta a rendõrök kiérkezéséig.

Sokba került
a nyilvános vécé

Szeptember 30-án délután egy dunaújvá-
rosi férfit tett bejelentést autólopás miatt.
A férfi elmondta, hogy Mezõszilas külte-
rületén megállt szükségét végezni, és amíg
a kukoricásban volt, ezüstszínû Skoda Fa-
biaját elvitte ismeretlen tettes. Az autóban
bent hagyta az indítókulcsot. A KCN-522
frsz-ú jármûvet a férfi kölcsönszerzõdéssel
használta. Értéke kb. kétmillió forint.

Ne adjon esélyt
a tolvajoknak!

Az elmúlt héten egy szabadnapját töltõ
körzeti megbízott egy nagyáruház parko-
lójában „terepszemlézõ”, majd lopni pró-
báló tolvajokat fülelt le. A szabadidejében
is éber és szemfüles fõtörzszászlós a napi
bevásárlást intézte, amikor gyanúsan vi-
selkedõ fiatalokra lett figyelmes, akik a
parkolóban az autókat és a vásárlókat fi-
gyelték. Miután a tolvajok „akcióba” len-
dültek, a rend õre közbelépett, és elfogta
az elkövetõket…
Somogyi Péter r. fõtörzszászlós körzeti
megbízott múlt héten csütörtökön dél-
elõtt, miután végzett a bevásárlással, a par-
kolóban gyanúsan viselkedõ fiatalokat vett
észre. Az autójába beszállva meghúzódott
és figyelni kezdte õket. Nem telt el öt perc,
mikor az egyik fiatal egy sötétkék Opelba
pakoló idõs férfi mögé settenkedett, és ki-
használva a férfi figyelmetlenségét, a bevá-
sárlókocsiban lévõ irattárcáját elemelte.
Ekkor a fõtörzszászlós kiugrott az autóból,
és a tettes felé futott, aki eldobta a kezében
lévõ tárcát, és megpróbált elmenekülni.
Végül a rend õrének sikerült utolérni és el-
fogni a tolvajt, és értesítette a szolgálatban
lévõ járõrkollégáit.
Gyakran válnak bûncselekmények áldoza-
tává idõskorúak, mivel helyzetüknél, ko-
ruknál fogva kiszolgáltatottabbak lehet-
nek. Ha mód van rá, idõs családtagjaik ne
egyedül menjenek bevásárolni, kísérjék el
õket, segítsenek nekik hozzátartozóik.
Gyakran elõfordul, hogy amíg az állampol-
gár gyanútlanul a bevásárlókocsiból autója
csomagtartójába pakol, ellopják az elsõ,
vagy hátsó ülésen hagyott táskát, pénztár-
cát. A központi zárral ellátott autóknál egy
mozdulattal kinyitja az elkövetõ a jármû
ajtaját, és észrevétlenül kiemeli az értéke-
ket.
Gyakran párban dolgoznak az elkövetõk.
Egyikük a sértett figyelmét eltereli egy felé
intézett kérdéssel, így csökkentve a „társ-
tolvaj” lebukásának esélyét. Ezért nagyon
fontos, hogy mindig maguknál tartsák az
állampolgárok az értékeiket, és semmi-
képp ne tegyék azokat a jármû ülésére.
Gyakori módszer még, hogy a „terelõ”,
míg a sértett a parkolóban autójában ül in-
duláshoz készülõdve, egy kérdés erejéig el-
vonja a gyanútlan állampolgár figyelmét,
és ezalatt társa a jármû elsõ, vagy hátsó
ülésén lévõ értékeket kiveszi a jármûbõl.
A zsebtolvajok illetve trükkös tolvajok ál-
talában nem egyedül, hanem a legtöbb

esetben munkamegosztásban tevékeny-
kednek: egyiküknek az a feladata, hogy el-
terelje az áldozat figyelmét, a másik az
úgynevezett „fedezõ”, õ eltakarja a tolvajt.
A „jelzõ” kiszûri a tömegbõl azokat, akik
figyelik õket. Végül az „értékmentõ” a lo-
pást követõen a helyszínrõl eltünteti a
megszerzett értékeket.
A fent említett eset szerencsésen végzõ-
dött a rendõrkolléga jelenlétének és szem-
fülességének köszönhetõen. A lopás így
csak kísérlet maradt, ám nem minden ál-
lampolgár ilyen szerencsés. A tolvajok az
állampolgárok figyelmetlenségét használ-
ják ki, vagy elterelik a figyelmüket, és így
fosztják meg értékeiktõl áldozataikat.
Sok kellemetlenségtõl kímélhetjük meg
magunkat, ha jobban figyelünk vásárlás
közben a nálunk lévõ értékekre. Néhány
hasznos tanács arra vonatkozóan, hogy
miként kerülheti el, s elõzheti meg, hogy
kizsebeljék, illetve meglopják Önt.
Legyen Ön is szemfüles, ne adjon alkal-
mat a tolvajoknak!

Ha lehet, idõzítse a bevásárlást nappalra,
lehetõség szerint kerüljék a túlzsúfolt he-
lyeket, táskájukat szorítsák magukhoz, a
pénztárcájukat tegyék biztos helyre. A
több szem többet lát elve alapján, ha lehe-
tõsége engedi, ne egyedül menjen bevásá-
rolni.
Soha ne hagyják a kosár, vagy a táska
tetején, illetve a bevásárlókocsiban, vagy
az autó ülésén értékeiket, mert ezzel alkal-
mat kínálnak a tolvajoknak a lopásra.
Ha hosszabb idõn keresztül gyanúsan vi-
selkedõ személyt lát maga mellett, illetve
az autó mellett ólálkodni, ellenõrizze érté-
keinek meglétét.
Ne tegyen egy helyre pénztárcát, hitelkár-
tyát, okmányokat, mobiltelefont! Viszony-
lag biztonságos tárolási helyek a belsõ zse-
bek a testükhöz közel, a zárható táskák,
amit szorosan magukhoz húzva tartanak,
és az övön hordható táskák.
Soha ne tartsák bankkártyájukat a
PIN-kóddal együtt! Ha ellopják bankkár-
tyáját, azonnal tiltassa le telefonon keresz-
tül a további károk elkerülése végett.
Ha az irataik mellett a lakáskulcsukat is
ellopják, sürgõsen cseréltessék le a zárat!
Ha mégis megtörténik a baj, lopás áldoza-
tává válik, vagy lopást észlel, azonnal érte-
sítse a rendõrséget. Nagyban segítheti a
rendõrség munkáját, ha alaposan megfi-
gyeli az elkövetõt, vagy elkövetõket, hogy
késõbb pontos személyleírást tudjon adni
róluk. Figyelje meg, milyen irányba és ho-
gyan menekült a tettes. Ha valamilyen jár-
mûvel, akkor próbálja megjegyezni annak
forgalmi rendszámát.
Ha lopást észlel, ne legyen közömbös, mert
Ön is lehet érintett!

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

KÉK HÍREK
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Úton
Varga László nyugdíjas népmûvelõ—pe-
dagógus festményeibõl, grafikáiból rende-
zett önálló kiállítást az alapi Arany János
Mûvelõdési Ház. A kiállítást szeptember
25-én nyitották meg az emeleti klubterem-
ben. Tóth Gyula sárbogárdi festõmûvész
adott értõ elemzést arról a mûvészeti, ön-
kifejezési útról, amelyet Varga László kö-
zel két évtized alatt végigjárt.
Ez az út Varga Lacinál — miként az ama-
tõr festõknél gyakran tapasztalhatjuk —
elsõsorban egy lelki út képekben való kife-
jezõdése. Egy emberrõl szólnak ezek a ké-
pek, aki szeretné magát otthon érezni eb-
ben a rendkívül gyorsan változó világban,
amely olyan, mint egy kanyargós pályán
egyre nagyobb sebességgel száguldó met-
rószerelvény, amelyben nincsenek ülések,
nincsenek kapaszkodók, se falak, se zárt
ajtók, s az utas egyszer csak azt látja, hogy
egy-egy váratlan kanyar, hirtelen fékezés
után a vele együtt utazó kortársak sorra
hullnak le a kerekek alá.
S ha nincsenek materiális kapaszkodók, a
lélekben keres magának az, aki át akarja
menteni magát mint egyéni lény a XXI.
századba. Visszavágyik a gyermekkorba, s
a lélekben ott élnek a gyógyító gyermekko-
ri emlékek, a paksi öreg házsor, a gyönyö-
rû, valószínûtlenül zöld tavaszi dombolda-
lak, anyánk öreg eres keze, egy régi ablak,
melyben ott tükrözõdik a jövõ reménysé-
ge, a világ meghódítása. Mint a költõ
mondja: „A távolságot, mint üveggolyót
megkapod. / Óriás leszel, csak hunyd le kis
szemed.”
S ha polgármesterként már mindenki
bántja Lacit, a végtelen távolság, a messzi

táj, Velence lagúnái, a tenger hullámai rin-
gatják el. Hát igen, a víz, az anyaöl melege,
a magzati kor, amikor még teljes volt a vé-
delem, s egységben lehettünk az egész
világgal, ez a végsõ mentsvár.
Bizony ezek a képek nem egyszer mentet-
ték meg Lacit, segítettek neki túlélni
eszement helyzeteket. Tóth Gyula, az idõ-
sebb kortárs derûvel teli humorral szólt
mindezekrõl, miközben rámutatott hol
egyik, hol másik képre. Laci és hûséges tár-
sa, Gizus talán ezért is tudott most, a meg-
nyitón egészséges lélekkel mosolyogni az
emlékek felidézésekor.
Íme, itt a bemutatott példa: ha nincs ka-
paszkodód már sehol sem a megvadult vi-
lágban, hol a valóságban is ember ember-
nek farkasává lett, megteremthetõ bent a
lélekben a sóhajok csodálatos hídja, ahol a
rab lélek az ólomkamrák börtönébõl képes
az általa is készített rácsokat nem létezõvé
tenni, s túlélni az IDÕT a megszabadulá-
sig.
A megnyitó után alig gyõztük magunkba
tömni Kelemenné Erzsike fantasztikus,
frissen sült, még meleg diós kürtõskalá-
csát, s hozzá iszogatni Kelemen Béla fris-
sen préselt mustját.
Átmentettük magunkat is ezáltal úton-út-
félen a holnapba.

Hargitai Lajos

Szüret az óvodában
A Sárszentmiklósi Kippkopp Óvodában nagy izgalommal, öröm-
mel készülõdtek idén is a szüreti felvonulásra a gyerekek és a fel-
nõttek.
Már elõzõ nap elkészült a csõszkunyhó és a „gyümölcspalota”,
amit kukoricával, zöldségekkel, gyümölccsel díszítettünk fel.
Másnap reggel a szülõk a 12 lovas kocsit igazi virágos fogatokká
varázsolták a sok-sok virággal, így vonultunk énekelve végig Mik-
lós utcáin.
Az óvodába visszaérkezve szõlõt préseltünk, mustot kóstoltunk,
lovagoltunk (Iván Viktor lován), táncoltunk.
Köszönjük a szülõknek a sok segítséget, melyet szüreti rendezvé-
nyünk lebonyolításához nyújtottak, a rendõrségnek az útvonal
biztosítását, Rigó Lászlónénak a szép ruhákat.
Kocsisaink voltak: Vámosi István, Herceg László, Kovács Imre,
Mikulás Imre, Raffai József, Nagy Imre, Nyikos Gábor, Bögyös
János, Forster József, Farkas István, Gárdonyi János, Nagy Ist-
ván.
Köszönjük Gábris Istvánnénak és Gábris Tibornénak, hogy út-
közben finom teával és süteménnyel kínáltak minket.
Pataki Istvánnak és Bartók Zoltánnak köszönjük a támogatást,
amit a tanév elején óvodánknak nyújtottak.

A Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda nevelõtestülete

Meghívó
családi napra

2008. október 11-én

családi napot tartunk az iskolában,
melyre minden szülõt, diákot és
érdeklõdõt szeretettel várunk.

Programok
9.00 kézmûves-foglalkozás — Somogyváriné
Bedõ Edit, Szõnyegi Viktória, Pintérné Illés An-
na (könyvtárhelyiség);
sportversenyek (tornaterem, pálya) — Tóth
Zoltán, Barna Nóra;
arcfestés (könyvtárhelyiség) — Bíró Krisztina;
bolhapiac (ebédlõ) — Feketéné Geiger Berna-
dett, Oláhné Bereczk Zsuzsa;
10.00 órától: aerobik lányoknak, anyukáknak a
tornateremben — Szijjártó Viktória;
11.00 Bíró Krisztina énekel (sportpálya);
12.00 baranta-bemutató (tornaterem) — Kádár
Zoltán;
13.00 ebéd: gulyásleves (elvitelre is);
14.00 tombola.
Büfé egész idõ alatt üzemel!
Ebédjegyet elõvételben bárki vehet 500 Ft-ért
az iskolában és a Vénusz boltban.
Tombolaárusítás 9.00—14.00 óráig, 50 Ft/db
áron.
A családi nap bevétele az „Alsótöbörzsöki Isko-
láért” Alapítvány bevételét gyarapítja, melybõl
támogatjuk gyermekeink tanulmányi kirándulá-
sát és az iskolai versenyek díjazását.

Mindenkit szeretettel várunk!
Iskolaszék
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83.
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek

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

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

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

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

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

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

Gyermekorvosi körzetek

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

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

III. Dr. Abdalla Roshdi
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12, Sze: ta-
nácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: 9-11. Sárbogárd, Ist-
ván u. Tel.: 06 (25) 465-080: H: 8-11, Sze: 8-11, ta-
nácsadás: 11-12, P: 13-14.

***

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

KOSSUTH ZSUZSA RENDELÕINTÉZET, SÁRBOGÁRD, ADY E. ÚT 79-83.
SZAKRENDELÉSEK - TEL.: 06 (25) 460 163, 460 164.

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: bizonytalan ideig a rendelés szünetel.
Gégészet: minden kedden és pénteken, 9-12-ig. Október 17-18. között szü-
netel a rendelés.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A be-
tegellátás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órájá-
ban új beteget nem fogadnak.

Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig.

Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Reumatológia: kedden 9-12-ig.

Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig.

Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-18-ig.

Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés és tüdõszûrés: hétfõn, kedden, pénteken
8-14-ig, csütörtökön 12-18-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig.

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

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

Éjjel-nappali ügyelet:
06(25)433-444, 06(80)205 020
Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:

DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés:
06(80)205-020, mûszaki szolgáltatások:
06(80)488-048 (H-P: 7.00-15.20), értékesítési-
és számlázási ügyek: 06(40)545-545 (H-P: 7.30-
15.30). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85.

Ha nem ég a gáz...!

Mûszaki hibabejelentést a következõ számon le-
het tenni: 06(40)404-040. Kékvonal:
06(40)220-022: információ mérõállásról, leolva-
sással kapcsolatos kérés, számlázással, szerzõ-
déssel kapcsolatos ügyek, információ gázbekö-
tésrõl és egyéb szolgáltatásokról.

Ha „süket” a telefon...!

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es telefon-
számon hívhatók.

Orvosi ügyelet:

(Havonta közöljük)

Ha kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet

fedezünk fel,

Sárközy Károly gyepmester hívható a
06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!

Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a
06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:

hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Fel-
ügyelõség alábbi telefonszámait: 06(22)
514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõ:

Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán
kívül, eldugult a kerítésen kívül a

szennyvízcsatorna:
Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres településeken a
Sárrétvíz KHT 06(25)460-187 telefonja hívható éj-
jel-nappal.
Körzetünk minden más településén a Fejérvíz Rt.
üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15 óráig) a
06(25)460-187, 06(25)508-190,
06(25)508-191-es telefonon, éjjel, ügyeleti idõ-
ben a 06(25)460-101, 06(30)9575-277,
06(30)9970-520, 06(30)6702-117-es telefono-
kon.

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

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

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta
közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán:

06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ:

06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok:

Bakos László, 06(20)2501-609.
Heti 2002 Kft.

2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
06(22)311-120, 06(22)512-150. Sárbogárdon
polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a
katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: Juhász
János a 06(30)5300-858 számon bármikor riaszt-
ható.
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉG KÖZPONTI
ÜGYELET: Aba, Káloz,

Sárkeresztúr, Sárszentágota

Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22)
593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap
reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utol-
só munkanapokon 16 órától az elsõ munka-
nap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI
ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,

Nagylók

Sárbogárd, Ady E. út 79-83.,
telefon: 06 (25) 460 163.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig,
délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól
hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.
CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap,
Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta

Cece, Jókai u. 11.,
telefon: 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig,
délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól
hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

ÁLLATORVOSI
RENDELÕ

Sárbogárd, Hõsök tere 14.

DR. BÖGYÖS GÁBOR,
tel.: 06 (30) 6257-807,
DR. SZÉNÁSI KÁROLY,
tel.: 06 (30) 9751-715.

Nyitva: H–P: 16-18, Szo: 9-11 óráig.

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

2008. október

A belföldi szállítást is végzik.
I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhat-
van, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét,
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres
október 4-5.: dr. Földi József, Cece, Köztársa-
ság u. 30., 06-20-3557-213,
október 11-12.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629,
október 18-19.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd,
Ady E. út 50., 06-20-4719-054,
október 23-24.: dr. Pátzay István, Sárbogárd,
Köztársaság út 156., 06-30-5208-877,
október 25-26.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd,
Tüzér u. 24., 06-30-8161-376.
II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyhá-
za
október 4-5.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asz-
talos u. 1/a., 06-30-6393-977,
október 11-12.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977,
október 18-19.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30., 06-30-9939-404,
október 23-24.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárke-
resztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065,
október 25-26.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárke-
resztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065.

A hatósági állatorvosi ügyelet a
06-30-9563-168-as számú

telefonon érhetõ el.
(I-II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas, Dég,
Lajoskomárom, Mezõkomárom, Szabadhídvég,
Pélpuszta)

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2008. október 7-én (kedden)
9 órakor

ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a polgármesteri
hivatal díszterme,

Sárbogárd, Hõsök tere 2.
1. Civil szervezetek tájékoztatója a mûködésük-
rõl.
Elõadók: a szervezetek elnökei.
2. Beszámoló a közmûvelõdési, kulturális intéz-
ményekben végzett tevékenységrõl.
Elõadók: a szervezetek vezetõi (József Attila
Mûvelõdési Központ, városi könyvtár, ÁMK
Könyvtár és Klub, klubokat mûködtetõ egyesü-
letek).
3. Az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól
szóló rendelet módosítása.
4. A sportról szóló rendelet módosítása.
5. A város címerérõl, zászlójáról szóló rendelet
módosítása.
6. A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló
41/2002.(XII. 17.) Ktr. sz. rendelet módosítása.
7. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl
szóló rendelet módosítása.
8. A lakások és helyiségek bérletérõl és elidege-
nítésérõl szóló rendelet módosítása.
9. Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról
szóló rendelet módosítása.
10. Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának
módosítása.
11. Földterületek bérleti díjának módosítása.
12. A József Attila és Attila utca lakó-pihenõ
övezetté nyilvánítása.
13. A 2008. évi belsõ ellenõrzési ütemterv elfo-
gadása.
14. Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistér-
ségi Társulás 2008. I. félévi munkájáról.
15. Védõnõ közalkalmazotti jogviszony meg-
szüntetése iránti kérelme.
16. Pályázati kiírás a IV. sz. védõnõi körzet védõ-
nõi munkakörére.
17. A SÁRRÉT-VÍZ Kht. gazdálkodásának fél-
éves beszámolója.
18. A FEJÉRVÍZ RT. bérüzemeltetési ajánlata.
19. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásá-
ról és az általános tartalék alakulásáról.
20. Jelentés a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról.
21. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlá-
sáról.
22. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Védõnõi pályázatok elbírálása.
2. „Sárbogárd Ifjúságáért” kitüntetés 2008. évi
adományozása.
3. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
4. Bejelentések.

Juhász János polgármester

Veszettség elleni
védekezés

A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állat-
nál egyaránt halálos kimenetelû betegség.

A betegség legfõbb terjesztõje a róka.

A rókák veszettség elleni vakcinázása megkez-
dõdött. A vakcinát tartalmazó kapszulát az em-
ber számára bûzös, de a rókák által kedvelt ízû
és szagú csalétekbe rejtik, amely szürkésbarna
színû. A róka, miközben megeszi a csalétket,
szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a
szervezetébe. A csalétek kihelyezése kis ma-
gasságból, repülõgéprõl történik.

A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra
ártalmatlan, veszélyt nem jelent. A kihelyezett
csalétekhez ennek ellenére nem szabad hoz-
zányúlni! Semmi esetre sem szabad felvágni,
vagy széttörni azt, mert a vakcina a bõrbe, száj-
ba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben
ez mégis megtörténik, az alábbi biztonsági elõ-
írásokat kell alkalmazni.

Ha a vakcina ép bõrfelületre kerül, elegendõ a
jódtartalmú fertõtlenítõszerrel, vagy ennek hiá-
nyában 70 %-os alkohollal történõ lemosás.
Mindkettõ beszerezhetõ a gyógyszertárakban.
A jódtartalmú fertõtlenítõszer használata során
keletkezett barnás folt szappanos lemosással
eltávolítható. Ilyen jellegû érintkezés esetén vé-
dõoltásra nincs szükség.

Ha az oltóanyag friss sebbe, vagy nyálkahártyá-
ra kerül, haladéktalanulorvoshoz kell fordulni!

A helyi vakcinázási kampány megkezdésétõl
számított 21 napig az ebeket megkötve, zárva
kell tartani (ebzárlat), és csak pórázon szabad
közterületre vinni. A jelzett idõszak alatt a kezelt
területen tilos a legeltetés! Ezek a korlátozó in-
tézkedések elsõsorban a vakcinázást segítik az-
zal, hogy a kóborló ebek vagy legelõ állatok ne
vehessék fel a róka számára kihelyezett csalét-
keket.

Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élõ,
vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintet-
lenül, és haladéktalanul értesítse a legkö-
zelebbi állatorvost, a helyi önkormányzatot,
vagy vadásztársaságot.

Kérjük, hogy a fentiekrõl a gyermekét is tájékoz-
tassa!

További felvilágosítással az Önök körzetében
élõ állatorvosok és orvosok szolgálnak.

A helyi vakcinázási kampány idõpontja:
2008. október 4—10.

FVM, Élelmiszerlánc-biztonsági,
Állat- és Növény-egészségügyi Fõosztály
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Tác-Csõsz—Cece 1-2 (0-1)
Tác-Csõsz: Szabó, Mukrányi J., Búzás,
(Gerencsér), Horváth, Kálmán, Mukrányi
Zs., Török, Kovács, Babai, Kõvári, (Már-
kus), Pál.
Cece: Kimiti Z., Csuti, Hegedûs, Király,
Kimiti L., Simon, Németh, Szikszai, (Ho-
rog), Vábró, Juhász, (Tángli), Barta, (Sin-
ka).
Ideális labdarúgóidõ, rossz talajú pálya,
gyér szurkolótábor fogadta a csapatokat.
A szurkolók mintegy 2/3 része vendégszur-
koló volt.
A 2. percben Vábró 16 m-es lövése kapu
fölé száll. A 3. percben Juhász húz el a jobb
oldalon, beadására Vábró érkezik, és lõ a
hálóba, 0-1. 8. perc: Mukrányi Zs. közeli
lövése megy kapu mellé. A 12. percben
Vábró szögletét Simon kapu fölé fejeli. 15.
perc: újabb vendégszöglet, Juhász beadá-
sát Szikszai kapásból kapu mellé lövi. A 22.
percben Juhász 20 m-es lövése a kapufáról
vágódik a mezõnybe. 30. perc: Vábró köze-
li fejesét védi Szabó. A félidõ hátralévõ ré-
szében többet támadnak a hazaiak, fölé-
nyüket jelzi a két lesgól is.
A 48. percben Kovács szabadrúgása száll
kapu fölé. Az 50. percben Juhász beadását

Vábró elõl felszedi a hazai kapus. Az 58.
percben Barta 18 m-rõl hatalmas gólt lõ,
0-2. A 62. percben Kovács 20 m-es szabad-
rúgását védi Kimiti Z. A 66. percben Babai
közelrõl kapu fölé lõ. A 68. percben Kimiti
L. szabálytalan szerelésért a kiállítás sorsá-
ra jut, a hazaiak pedig büntetõhöz. Kovács
a 11-es értékesítésével szépít az eredmé-
nyen, 1-2. A 73. percben Juhász kap jó indí-
tást, de erõsen kisodródva az 5-ösrõl az ol-
dalhálóba lõ. A 85. percben Németh 25
m-es szabadrúgása kapu mellé száll.
A sérülésektõl alaposan felforgatott csa-
patunk megérdemelt gyõzelmet aratott a
lelkes hazaiak ellen.

Ifjúsági mérkõzés:
Tác-Csõsz—Cece 0-5 (0-1)

Alacsony színvonalú mérkõzésen Kovács
gólra törõ játéka hozta a nagy gólarányú
gyõzelmet. Góllövõ: Kovács (5).
Október 5-én, vasárnap, ifjúsági és felnõtt
csapatunk 13 és 15 órakor Nagyvenyim
csapatát fogadja bajnoki mérkõzésen.
Hajrá Cece!

Pozsár László

2008/2009
MLSZ-NUSI-UPI

Program
2008. szeptember 27-én U7-es, U9-es és
U11-es korosztályokban Sárbogárdon le-
zajlott az elsõ õszi torna. 3 csapat részvéte-
lével (Sárszentmiklós, Alap, Sárbogárd)
64 gyermek küzdött a sikerért. Sportszerû,
izgalmas mérkõzéseken mutatták meg a
játékosok, hogy mit tanultak edzõjüktõl.
Szülõk, hozzátartozók nagy számban je-
lentek meg a rendezvényen. Hangos bizta-
tás, gyakori taps jutalmazta az apró játéko-
sokat. Az LSC Sárbogárd minden játékos-
nak csokit adott jutalmul. Mint többször
hangsúlyoztuk: ezekben a korosztályok-
ban a tanulás, a képzés a fontos, az ered-
mény kevésbé. Azonban a kiemelkedõ
játékosokat oklevéllel és plusz csokival
jutalmaztuk.
A legjobb kapus: Ratalits Dávid, Alap
(U9); Barabás József, Sárszentmiklós
(U11).
A legjobb góllövõ: Demeter Dani, Sárbo-
gárd (U7); Búzás Ádám, Sárszentmiklós
(U9); Szabó Levente, Sárszentmiklós
(U11).
A legjobb mezõnyjátékos: Lengyel Sza-
bolcs, Alap (U7); Sallai Gábor, Sárszent-
miklós (U9); Kovács Roland, Sárbogárd
(U11).
A legsportszerûbb játékos: Huszár And-
rás, Sárszentmiklós (U7); Lakatos Kriszti-
án, Sárbogárd (U9); Molnár Tamás, Sár-
bogárd (U11).
A legjobb védõ: Tiringer Dániel, Sár-
szentmiklós (U7); Echmes Amok, Alap
(U9); Rohonczi Gergõ, Sárszentmiklós
(U11).
A legjobb cselezõ: Németh Roland, Sárbo-
gárd (U7); Szente Máté, Sárbogárd (U9);
Kaszás Máté, Alap (U11).
A legjobb leány játékos: Hír Regina, Alap
(U11).
A legjobb fejelõ: Demeter Dávid, Sárbo-
gárd (U11).
Az U7-es korosztályban rendezett bünte-
tõrúgó-versenyt ismét Demeter Dani (Sár-
bogárd) nyerte.
Következõ torna 2008. október 4-én 10
órakor, Sárbogárdon lesz.

Pajor László, LSC Sárbogárd

Duna-Mount Labdarúgó-bajnokság
U11-es korosztály

A második fordulón vagyunk túl a bajnokságban. 2008. szeptember 29-én 17 órakor Sár-
bogárd csapata Mezõfalván játszott a helyi U11-es csapat ellen. Döcögõsen indult a mér-
kõzés. Az elsõ félidõt döntetlennel zártuk (1-1). Jól kezdtük a másodikat, és hamar
elõnyhöz jutottunk. Ettõl csapatunk megnyugodott, és hozta a sokpasszos „játszó” focit.
Az eredményben is megmutatkozott a javulás. A vége 5:1 nekünk.
Az akarat és erõnlét példás. A játék helyenként már elfogadható.

1. DVSI (Dunaújváros) 2 2 0 0 6 28-5
2. Sárbogárd 2 2 0 0 6 18-2
3. Adony 2 1 0 1 3 20-15
4. Rácalmás 2 1 0 1 3 7-15
5. Dunaföldvár (Holler UFC) 2 0 0 2 0 6-19
6. Mezõfalva 2 0 0 2 0 1-24

Következõ mérkõzésünket Adony csapatával játsszuk 2008. október 3-án 17 órakor, Sár-
bogárdon.

Pajor László, LSC Sárbogárd

A FLÓRA
BABABOLTBA

megérkeztek az

ÕSZI
KISMAMARUHÁK,

CIPÕK,
GYERMEKRUHÁK.

Felicitas csomagok átvehetõek.

Sárbogárd, Tompa M. u. 25.

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

06 (30) 237 8428

A Work Force Kft.

betanított
munkavállalókat

keres multinacionális partnere megbízásából
Sárbogárdra.

Feltétel: 8 általános iskolai végzettség.

Gyártósori összeszerelésben szerzett
tapasztalatot elõnyként értékeljük.

Juttatások:
ingyenes céges buszjárat, étkezési utalvány.

Érdeklõdni: 06 (20) 999 5039

A Déli-csoport állása:
1. Rácalmás 7 5 2 - 14-3 17
2. Dunapentele 6 5 - 1 19-9 15
3. Zichyújfalu 7 4 2 1 12-7 14
4. Nagylók 7 4 - 3 20-15 12
5. Soponya 6 3 2 1 18-6 11
6. Alap 6 3 2 1 10-4 11
7. Sárszentágota 7 3 2 2 12-8 11
8. Besnyõ 7 3 2 2 9-6 11
9. Vajta 7 2 2 3 15-14 8
10. Elõszállás 7 2 2 3 7-11 8
11. Kulcs 7 2 - 5 8-14 6
12. Füle 6 1 - 5 12-22 3
13. Mezõkomárom 7 1 - 6 4-21 3
14. Füle 7 1 - 6 15-35 3
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Sárszentmiklós—Bakonycsernye 4:0 (1:0)
Sárszentmiklós 300 nézõ, vezette: Varga
György.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L. (Vámosi), Palotás, Csanaki, Emperger
(Arany), Markovics, Bakos (Szabó Z.),
Huber, Právics, Berényi.
Edzõ: Masinka László.
Bakonycsernye: Lukács, Simek, Schnei-
der, Kallós (Csikár), Zách, Galló, Varga,
Horváth, Hajnal (Jonászek), Hanzli, Kad-
lecsik.
Edzõ: Horváth Zoltán.
Csapatunkat nem Horváth Csaba irányí-
totta a kispadról, hanem a sokak által szin-
tén ismert Masinka László. Az elmúlt hét-
végén Bicskén elszenvedett vereségünk
után nyilvánvalóvá vált, hogy messze ke-
rültünk kitûzött célunktól, ezért hét köz-
ben közös megegyezéssel szerzõdést bon-
tottunk Csabával, akivel együtt technikai
vezetõnk, Domján János is beadta lemon-
dását. Tudom, sokakban vegyes érzések,
gondolatok kavarognak Csabával kapcso-
latban, de az elmúlt, nálunk töltött 5 évrõl
csak az elismerés hangján nyilatkozha-
tunk.
Vele jutottunk fel az I. osztályba, ahol egy
erõs középcsapattá tett bennünket, olyan
csapattá, melyhez a mindenkori elsõ he-
lyezett is félve jött. Számomra mégis a Ma-
gyar Kupában elért szép eredményünk
hagyta a legmélyebb nyomot, mely sorozat
keretében az NB II-es BKV Elõrén túljut-
va a Sopron állított meg bennünket 0:1-es
eredménnyel. Mindezeken túl még oldala-
kon keresztül sorolhatnám nálunk elért
sikereit, melyre hely hiányában nincs lehe-
tõségem.
Köszönjük, Csaba, amit a sárszentmiklósi
fociért tettél, és sok sikert kívánunk a jövõ-
ben!
A megbeszélés során Jani bácsi közölte: ha
Csaba megy, akkor õ is távozik. Nem tud-
tuk elhatározásától visszatántorítani.
Neki is köszönjük a csapatunknál elvégzett
munkát, és örömmel láttam, hogy a hétvé-
gén a meccsre kijött, és lelkesen szurkolt.
Miután Csaba távozott, azonnal számítás-
ba vettük a lehetséges edzõket, és ennek
során felvetõdött Masinka László neve,
akivel azonnal felvettük a kapcsolatot. Õ
nem zárkózott el az ajánlatunktól, ezért a

rákövetkezõ napon már Mezõfalván a la-
kásán tárgyaltunk, majd szerzõdést kötöt-
tünk vele. László a foci öröméért csinálja
az edzõséget, melyben többek között, mint
mondta, felesége igazi társ.
A mérkõzés egy sajnálatos eseménnyel,
Ilovszky Rudolf és Tóth Józsi bácsi tiszte-
letére 1 perces gyászszünettel vette kezde-
tét.
Szembetûnõ volt, hogy támadó szellem-
ben léptünk pályára, és mint lenni szokott,
az új edzõnek minden játékosunk bizonyí-
tani akart. Folyamatosan helyzetet helyzet
után dolgoztunk ki, mely a 40. percben ve-
zetett eredményre, amikor a beadott szög-
letet Csanaki magasra emelkedve fejelte a
hálóba, 1:0. A 62. percben szabadrúgást
kaptunk a vendégcsapat kapujától 21 mé-
terre, amikor Právics lehelyezte a labdát és
védhetetlen gólt lõtt, 2:0. A 71. percben a
nagy kedvvel játszó Huber jó ütemben hú-
zott el a jobb oldalon, beadását Berényi be-
vetõdve fejelte a hálóba, 3:0. A 83. percben
Berényi kilépett a védõk között, egy lövõ
csellel elfektette a kapust, majd a hálóba
lõtt, 4:0.
Megjegyezném: csak a gólokat írtam le, de
a végeredmény nagyon hízelgõ a vendég-
csapat számára, mert számtalan helyzetet
is kihagytunk.
Ezen a mérkõzésen olyan Markovicsot lát-
tunk, amilyet már régen. Nagyszerûen ját-
szott!
Mindezeken túl egyetlen játékos sem volt
a pályán, aki az utóbbi idõben megszokott
teljesítményéhez képest ne adott volna
többet. Szívem szerint nem akartam ki-
emelni senkit, de Tamás teljesítménye ki-
kívánkozott belõlem.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós–Bakonycsernye 0:3

Kicsit késve érkeztem a pályára, és már a
kapuban azzal fogadtak, hogy nehogy mer-
jek az ifirõl írni, mert…
Ez van. Nem írok.
Hétvégén Sárosdra látogatunk. E mérkõ-
zés külön pikantériája, hogy az elõzõ baj-
nokságban Masinka még ott volt edzõ.
Meggyõzõdésem: ha hasonló teljesítményt
nyújtunk, 3 ponttal térünk haza.

Szabó Béla

A Roneko-csoport állása:
1. Pálhalma 7 6 1 - 16-1 19
2. Alba Regia 7 5 2 - 19-6 17
3. Bicske 7 5 1 1 19-8 16
4. Kápolnásnyék 7 4 - 3 20-11 12
5. Kisláng 7 3 3 1 13-9 12
6. Sárszentmihály 7 3 2 2 15-13 11
7. Aba-Sárvíz 7 3 2 2 9-12 11
8. Sárszentmiklós 7 3 1 3 14-11 10
9. Martonvásár 7 3 - 4 7-9 9
10. Sárosd 7 3 - 4 12-15 9
11. Pusztavám 7 2 1 4 6-16 7
12. Pákozd 7 2 - 5 8-11 6
13. Bakonycsernye 7 2 - 5 5-17 6
14. Polgárdi 7 1 3 3 5-8 6
15. Etyek 7 1 1 5 8-18 4
16. Szabadegyháza 7 1 1 5 10-21 4

A Déli-csoport
eredményei:

Dunapentele—Elõszállás 1-0 (1-0)
Vezette: Klics. Gólszerzõ: Tóth.

Füle—Perkáta 6-2 (1-2)
Vezette: Jakab. Gólszerzõ: Kélézi (2),
Horváth (2), Csiszár, Hambalgó, illetve
Palóka, Bogó. Kiállítva: Klein, Tomor
(Perkáta).

Besnyõ—Kulcs 2-0 (1-0)
Vezette: Nagy K. Gólszerzõ: Miklós,
Nagy.

Rácalmás—Soponya 1-0, (1-0)
Vezette: Nagy Tamás. Gólszerzõ: Szabó
Z.

Alap—Sárszentágota 1-0 (0-0)
Vezette: Masinka. Gólszerzõ: Kovács.

Nagylók—Mezõkomárom 3-1 (1-0)
Vezette: Reinicz. Gólszerzõ: Lendvai (2),
Killer, illetve Bellér.

Vajta—Zichyújfalu 0-1 (0-0)
Vezette: Nagy Milán. Gólszerzõ: Deb-
reczeni.

A Femol-csoport
eredményei:

Baracs—Enying 1-0 (0-0)
120 nézõ, vezette: Kárász. Gól: Suhajda.
Kiállítva: Vaszócsik (Baracs).
Ifjúsági mérkõzés: 4-0.

Jenõ—Kisapostag SE 2-2 (0-1)
80 nézõ, vezette: Németh. Gólszerzõ: Kiss
D., Kormány, illetve Mezei (2).
Ifjúsági mérkõzés: 6-1.

Tác-Csõsz—Cece 1-2 (0-1)
50 nézõ, vezette: Tömöri. Gólszerzõ: Ko-
vács, illetve Juhász, Barta. Kiállítva: Kimiti
(Cece). Ifjúsági mérkõzés: 0-5.

Seregélyes—Mezõfalva SE 3-0 (2-0)
150 nézõ, vezette: Almádi. Gólszerzõ.
Benczik Cs., Szûcs, Belovai.
Ifjúsági mérkõzés: 2-5.

Nagyvenyim—Dég SE 4-1 (1-0)
120 nézõ, vezette: Pfeffer. Gólszerzõ: Szé-
kelyi, Csodrás, Pukánszki, Molnár illetve
Gulyás.
Ifjúsági mérkõzés: 4-2.

Adony—LMSK 4-2 (3-1)
130 nézõ, vezette: Futó. Gólszerzõ: Mar-
czinka, Kármán, Král (2), illetve Teichel,
Hornyák.
Ifjúsági mérkõzés: 12-0.

Lajoskomárom—Mezõszilas 3-1 (1-1)
190 nézõ, vezette: Koszorús. Gólszerzõ:
Kleiber (2), Reichardt, illetve Szepesi.
Ifjúsági mérkõzés: 1-0.

Káloz—Sárbogárd SE 2-2 (0-0)
200 nézõ, vezette: Szûcs L. Gólszerzõ:
Stivi, Csonka, illetve Csendes, Kõvágó.
Ifjúsági mérkõzés: 3-1.

A Femol-csoport állása:
1. Baracs 7 7 - - 21-5 21
2. Káloz 7 4 2 1 22-9 14
3. Lajoskomárom 7 4 2 1 20-8 14
4. Sárbogárd 7 4 1 2 11-11 13
5. Nagyvenyim 7 4 1 2 13-14 13
6. Adony 7 4 - 3 23-17 12
7. Jenõ 7 3 3 1 22-13 12
8. Cece 7 3 3 1 11-7 12
9. Mezõfalva 7 3 1 3 8-10 10
10. Mezõszilas 7 2 1 4 11-18 7
11. LMSK 7 2 1 4 11-20 7
12. Seregélyes 7 2 - 5 8-15 6
13. Enying 7 1 2 4 7-13 5
14. Dég 7 1 2 4 4-12 5
15. Kisapostag 7 1 1 5 10-18 4
16. Tác-Csõsz 7 - 2 5 3-15 2
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AZ ÁGOTAI ISKOLA HÍREI
Július közepét választottuk a 8. pálkövei
nyári tábor idõpontjának. Az elmúlt öt év-
ben, az augusztusi idõszakban ugyanis csak
2-3 napot tudtuk élvezni a Balatont, a töb-
bi nap esõs és kifejezetten hûvös volt. Ám
nem sikerült a választásunk, mert éppen
olyan idõ lett, mint szokott: három nap hõ-
ség 27 fokos vízzel, négy nap pedig esõs,
borongós, szeles.
Huszonhárom tanulóval és öt felnõtt kísé-
rõvel szerveztük a tábort. A tanulók költ-
ségeit könnyítette, hogy százezer forintot
kaptunk a Szociális és Munkaügyi Minisz-

térium egyik pályázatán. Így egy tanuló kb.
24.000 Ft költséggel egy hetet tölthetett a
Balatonnál. Ez az ár tartalmazta az uta-
zást, a szállást, a háromszori étkezést, a
strandbelépõt és még a kirándulásokat is.
A pálkövei ifjúsági tábor háromszázötven
lakója sok elfoglaltság közül választhatott:
röplabda, foci, asztalitenisz, csocsó, inter-
net. A szomszéd móri Radnóti iskola szer-
vezésében az esti diszkóra az ágotai cso-
portból is sokan meghívást kaptak vendég-
ként.
Az egy hétbõl igazán három nap volt alkal-
mas strandolásra, fürdõzésre. Emellett
hennázás, gyöngyfûzés, vetélkedõk, sport-
verseny volt a program. Sajnos az utolsó
négy nap nem igazán volt alkalmas fürdés-
re — a bátrabbak persze megmártóztak —,
így kirándulni mentünk.
Elsõ alkalommal Balatonrendes faluval is-
merkedtünk. A Balaton északi partján —
Badacsony és Révfülöp között — helyez-
kedik el Balatonrendes. A Rendesi-hegy
lábán ez az apró, bájos kis falu lágy lanká-
val szalad a Balatonnak és kúszik a csúcs
felé. A honfoglalás után Balatonrendes a
fejedelmi törzs szállásbirtoka volt. A
„Rendes” falunév elsõ írásos említése
1328-ból való. Az elmúlt századok során a
népesség többször cserélõdött, a békesség
a törökök kiûzésével köszöntött be.
Balatonrendes teljes önállóságát 1991-ben
érte el. A falu a legkisebb vízparti település
a Balaton partján, alig 140 „rendes” lakója
van. A falu építészeti emléke a templom,
félkupolával fedett, hatszögû, külsõ fallal
záródó szentéllyel, ívetlen hajótérrel, hoz-
záépített toronnyal. Az orgona faszerkeze-
tû építményen áll. A harangtorony két-
szintes, kõbõl épült, gazdag vakolatele-

mekkel díszített. A templommal szembeni
teret gyönyörû székely kapu díszíti.
A második kirándulásunk Badacsonyba
vezetett, a kirakodóvásárba és a kis vidám-
parkba.
A táborba való eljutásunkban Bognár Zol-
tán szülõ segédkezett, akinek ezúton is kö-
szönjük a segítséget.
A következõ évben is tervezzük a nyári
üdülés megszervezését a Balaton déli part-
jára, Szántódra.
Elkészült az iskola honlapja. Elérhetõ a
www.agotaiskola.extra.hu oldalon, tartal-
mazza az intézmény történetét, tanulóinak
nevét, dolgozóinak névsorát, az iskola ak-
tuális programjait, eredményeit. Megtalál-
ható (1962-tõl) a végzett 8. osztályok név-

sora és tablóképe is. A lapot Taksár Szilvia
tanárnõ gondozza.
A SÁRSZENTÁGOTAI ÁLTALÁNOS
ISKOLA GYERMEKEIÉRT EGYESÜ-
LETET 2004-ben alapította az iskola 10
pedagógusa. A személyi jövedelemadó 1
%-ából 138.000 Ft gyûlt össze az egyesület
számlájára, amit ezúton is köszönünk a
felajánlóknak!
A Philips cég székesfehérvári gyáregysége
az ott dolgozó sárszentágotai alkalmazot-
tak segítségével 100.000 Ft támogatásban
részesítette iskolánkat. Az összegbõl az
oktatás technikai feltételeit javítottuk tele-
víziók és DVD-lejátszók vásárlásával.
Ünnepélyes tanévnyitóval szeptember el-
sején nálunk is megkezdõdött a tanév. Ta-
nulóink létszáma 125 fõ, ebbõl elsõs 17 fõ.
A 8. osztályosok kísérték át az új tanulókat
az óvodából, és ajándékot adtak át nekik,
sikeres, vidám iskolaéveket kívánva.
Az õszi programjaink közül kiemelkedik a
honismereti kirándulás Paks—Szek-
szárd—Dég úti célokkal. A megemlékezé-
sek — október 6. és 23. — mellett lassan
készülõdnek a felsõs osztályok a hagyomá-
nyos mûsoros estre is.

Gerse Ferenc, Józsa Gáspár

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a képvise-
lõ-testület és szervei szervezeti és mûködési
szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) Ktr. sz.
rendelet 55. §-a alapján a képviselõ-testület
rendes üléseit éves munkaterve alapján tartja,
melynek tervezetét december 31-éig kell a kép-
viselõ-testület elé terjeszteni.
A munkaterv tervezetének elkészítéséhez a vá-
ros lakosságától is javaslatot kell kérni olyan
napirendi pontokra vonatkozóan, amelyek az
önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartoz-
nak.
A javaslatnak tartalmaznia kell: a napirend cí-
mét, elõadóját, a napirend tárgyalásának java-
solt idõpontját, azoknak a bizottságoknak a
megjelölését, amelyek az elõterjesztést elõze-
tesen megvitatják.
Kérem, amennyiben napirendi pont tárgyalásá-
ra vonatkozó javaslata van, azt 2008. október
15-éig szíveskedjen a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjához eljuttatni.

Juhász János polgármester
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Október 4-én, szombaton, 19 órakor

Mamma mia!
Színes, magyarul beszélõ, zenés vígjáték

Donna független, egyedülálló anya, és van egy kis szállodája egy
idilli kis görög szigeten. Egyedül nevelte fel lányát, a tûzrõlpattant
Sophie-t, és éppen most készül elengedni a kezét. Lánya esküvõ-
jére Donna meghívta két legjobb barátnõjét, az életrevaló Rosie-t
és a módos, sokszor elvált Tanyát a régi zenekarából, a Donna és a
Dinamókból. Ám titokban Sophie is hívott három vendéget. A
lány már régóta kutatja apja kilétét, hogy legyen, aki az oltárhoz
kíséri. Ezért aztán elhív három pasit Donna múltjából a mediter-
rán paradicsomba, ahol már mindannyian jártak 20 évvel koráb-
ban. És 24 kaotikus, varázslatos óra következik, melyben új sze-
relmek bimbóznak, és régi románcok lobbannak fel újra a lehetõ-
ségek buja szigetén.

Csendül a nóta…
GÁLAMÛSOR KÉT RÉSZBEN

2008. október 10., péntek, 17 óra

Közremûködõk: Tóth Éva, Leblanc Gyõzõ,
Kalmár Magda Kossuth-díjas érdemes mûvésznõ,

Gránát Zsuzsa, Kovács Marika, Szentendrei Klára,
Bokor János, Dömsödi Farkas Bálint, Fényes György,

Berki László és cigányzenekara.

Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ,
Sárbogárd, Hõsök tere 3.

Jegyár: 2.000 Ft. Telefon: 06 (25) 460 031

Jöjjön moziba, a mûvelõdési otthonba!
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

az Összefogás a könyvtárakért országos
programsorozat keretében megrendezésre kerülõ

ÍRÓ—OLVASÓ TALÁLKOZÓRA.

Vendégünk:
Nagy Bandó András.

2008. október 7-én (kedden) 17 órakor

minden érdeklõdõt szeretettel vár a  Madarász József
Városi Könyvtár (Sárbogárd, Ady E. u. 105.)

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt

2008. október 8-án, (szerdán) 18 órára

az Összefogás a könyvtárakért országos
programsorozat keretén belül megrendezésre kerülõ

EGÉSZSÉGES VAGY ÉLVEZETES?
Kell-e választani?

Elõadás és beszélgetés
az egészséges életmódról.

Vendégünk: Lengyel Gabriella,

a Diéta és Fitnesz Magazin fõszerkesztõje.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Sonkás tekercs
Hozzávalók: 15 szelet sonka (el is maradhat), 5 db fõtt
tojás, 2 db retek (ha lehet, piros), 2 db savanyú uborka, 1 db
tyúkhúsleveskocka, 2 dl víz, 1 cs zselatin, 2 pár fõtt virsli (el
is maradhat), 1 pohár tejföl (2 dl), 1 nagy tubus majonéz.
A retket, az uborkát, a tojást egészen apróra vágjuk, és a tej-
föllel, majonézzel összekeverjük. 2 dl vízben a leveskockát
felfõzzük, majd levesszük a tûzrõl, és belekeverjük a zsela-
tint, azzal is kicsit fõzzük. Hagyjuk egy kicsit kihûlni, és hoz-
záadjuk a többi masszát. Õzgerincformát kibélelünk fol-
packkal, majd sonkával, és beletesszük a massza felét, a 4
virslit hosszában egymás mellé belerakjuk, majd rátesszük a
massza másik felét. Sonkával betakarjuk, hûtõbe tesszük,
hogy megdermedjen. Szeleteljük, díszítjük.

Bazsalikomos kecskesajtkrém
Ha szárazabb, keményebb a kecskesajt, reszeljük le, ha
gyengébb, akkor villával törjük össze, majd aprítsunk bele
friss bazsalikomlevelet, esetleg zsenge póréhagymát, és pár
kanál tejföllel, egy kis citromlével tegyük kenhetõvé. A kis
falatokat, szendvicseket olívabogyóval, retekkel, vagy prita-
minpaprikával díszíthetjük.

Könnyû gyümölcsös lepény
Ezt a finom lepényt tetszés szerinti gyümölcsbõl, tejszínbõl
és fagyasztott leveles vajas tésztából bármikor elkészíthet-
jük.
Hozzávalók a tésztához: 2 lap kiolvasztott leveles vajas
tészta, 1 simára kevert tojás. Töltelék: 4,5 dl tejszín, tetszés
szerinti gyümölcs (pl. málna, eper, szeder, kivi, narancs,
õszibarack, nektarin), citromfû- vagy mentalevél a dí-
szítéshez.
A sütõt 200 fokra elõmelegítjük. Egy nagy tepsit sütõpapír-
ral kibélelünk. A tésztalapokat 3-3 négyzetre vágjuk, majd
éles késsel keresztben és hosszában átlósan behasítjuk, de a
tésztát nem vágjuk át. A tésztadarabokat a tepsibe fektet-
jük, és tojással megkenjük. A sütõ középsõ rácsára tolva
15-20 percig sütjük, amíg aranybarna nem lesz. Rácsra bo-
rítva kihûtjük. Közben a tölteléket elkészítjük. A tejszínt
habbá verjük. A gyümölcsöt megmossuk, meghámozzuk,
kimagozzuk és szeletekre vágjuk. A kihûlt tésztát kereszt-
ben kettévágjuk, a vágott felét a tejszínhabbal megkenjük,
majd az alsó felét gyümölccsel megrakjuk. A maradék tész-
talapokat ráborítjuk, és gyümölccsel, citromfû- vagy menta-
levéllel díszítjük.
Változat: a lepényt ízlés szerint mással is megtölthetjük.
Vehetünk hozzá csokoládékrémet (málnával és naranccsal
nagyon finom), esetleg citrommal ízesített túrót is (bármi-
lyen gyümölcshöz illik).
Tipp: Ha nem kapunk leveles vajastészta-lapokat, lisztezett
felületen 22,5 dkg leveles vajas tésztát 5 mm vastagra ma-
gunk is kinyújthatunk.

Nagymama receptjeiNagymama receptjei

MESÉLGETÉS REJTETT
CÉLLAL

Hát jött a tél, és nem volt mivel fûteni. Bizony, kisunokám, nem
volt mivel fûteni. Azt mondod, unalmasak ezek a régi dolgok, me-
séljek valami érdekesebbet. Nana! Sosem tudod, milyen hasznát
veszed annak, amit most elmondok.
Szóval igen, nem volt mivel fûteni. Kérdezed, hogy ez hogyan le-
hetséges. El kellett volna ugrani egy tüzelõanyag-kereskedésbe,
és kész. Vagy bekapcsoltatni a lakásba a gázt. Nos, a háború végén
vagyunk, minden romokban hevert. Még nem szeldesték keresz-
tül-kasul a föld alatti világot különbözõ vezetékek, gáznak híre
sem volt. A szénbányák járatai beomolva, a vasúti pályák felrob-
bantva, sínek felszedve, a férfiak nagy része halott, hadifogoly
vagy nyomorék. Tüzelõanyag-kereskedés? Hihetetlen, de volt
olyan a világ, hogy nem létezett semmiféle kereskedés. Kenyeret
sem lehetett vásárolni. Cipõt sem, sót sem, lisztet sem, semmit.
De ha léteztek volna boltok, noha nem léteztek, akkor sem lehe-
tett volna vásárolni bennük, mert pénz sem volt. Nem volt pénz,
úgy ám! Mibõl lett volna? Ahol átvonul ágyúival, tankjaival, lövöl-
dözõ, idegen katonáival a háború, ott megszûnnek ám a munka-
helyek, mert például a gyár romokban hever. Nincs ám fizetés, de
kérdés, hogy miféle pénzben történhetett volna a bér kifizetése,
hiszen maga az állam, a pénz értékét szavatoló hatalom is ösz-
szeomlott.
Micsoda fölényben volt a falusi ember a városival szemben! Volt
kis búzája, tudott õrletni; futkostak a tyúkjai az udvaron, az ólban
röfögött a disznó. Tojás, kis husika, zsírocska akad a kamrában, jó
esetben lóg ott egy-két sonka is, ha ugyan az az idegen katona nem
akasztotta le onnan a saját céljaira. És a maga kemencéjében a fa-
lusi ember süthetett kenyeret, ott gõzölgött pirosan, ropogósan a
semmi mással össze nem hasonlítható ízû, illatú, valódi házi ke-
nyér.
Most azt hiszed, megfogtál? Mivel fûtötte a gazda a kemencét, ha
nem volt tüzelõanyag, kérdezed.
Az ember furcsa lény. Katasztrófa, árvíz, jégkorszak esetén az ál-
latok halomra hullanak, de az ember nem adja meg magát. Men-
nél nagyobb a veszély, annál leleményesebb. Nem akar megfagy-
ni, bõrruhát, tüzet talál ki magának. Az ám, de a tüzet táplálni
kell, különben elalszik, s jöhetnek a fagy ordasai.
Egy szó, mint száz: a ma szemétnek számító növényi hulladék ak-
kor, a háború után aranyat ért. A kukoricaszár napjainkban kelle-
metlen melléktermék. Akkor ezzel fõztek az asszonyok, furcsa,
mi? Micsoda lánggal lobogott! És a venyige! Csak úgy ropogott a
tûzhelyben. A tej egykettõre megemelte a hátát a „platnira” he-
lyezett lábosban. A kemence pedig a szalmától is áttüzesedett. A
szalmától, amivel manapság sokszor nem tudnak mit kezdeni.
Hanem arról hallottál-e, hogy a gáz és az olaj belátható idõn belül
elfogy a föld alól? Aranyért sem lehet majd hozzájutni. Vége lesz
az aranyéletnek. Hát gondolkodhatsz, hogy mit csinálsz majd ak-
kor. Mert számítani kell rá, hogy ez még a te életedben bekövet-
kezik. Valamit ki kell találni, az biztos.
Nos, talán érted, miért meséltem ezeket a régi dolgokat.

(L. A.)

A Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület
az aradi vértanúk emlékére

KEGYELETI STAFÉTÁT SZERVEZ

2008. október 5-én (vasárnap)
11 órakor.

Gyülekezés a HEMO melletti parkolóban 10.30 órakor.
Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület
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Heti idõjárás

Pénteken napközben gyökeres átalakulás kez-
dõdik idõjárásunkban, záporok kíséretében. Az
Északnyugat-Európában örvénylõ ciklonrend-
szer hosszan elnyúló frontzónája átvonul a Kár-
pát-medence felett, szombaton jelentõs meny-
nyiségû csapadékot okozva. Hátoldalán nyolc-
tíz fokkal hidegebb levegõ zúdul hazánkba, je-
lentõsen visszaesik a hõmérséklet. A vasárnap
csökkenõ felhõzet hétfõ hajnalra erõs lehûlést
eredményez. Hétfõn és kedden váltakozó felhõ-
zet, több-kevesebb napsütés várható. A nappali
felmelegedés pénteken 16, 23, szombaton 11,
16, vasárnap 10, 15, hétfõn 13, 18, kedden 14,
19 fok körül alakul.

www.metnet.hu

Mindkettõ pórul járt
Két fiatal kecskebak egy sebes hegyi patak
partjáról kóborolni indult a nagyvilágba,
minden cél nélkül, csak úgy vaktában, hogy
világot lássanak. Ellenkezõ irányba indul-
tak, egy hét múlva mégis ugyanannál a pa-
taknál találkoztak egymással. Egyik az in-
nensõ parton, a másik a túlsó parton állt, és
közöttük egy keskeny pallóhíd billegett a
szélben. Ez a keskeny híd kötötte össze az
egyik a partot a másikkal. A két kecske se-
hogy sem fért el egymás mellett a hídon,
ezért az egyiknek várnia kellett volna, míg
a másik átjön a keskeny pallón. Várni
azonban egyik sem akart, hanem egyszerre
akartak átmenni.
A híd közepén szembe találkoztak egy-
mással.
– Térj ki elõlem, mert a vízbe löklek! – kiál-
tott a fekete foltos kecskebak.
– Térj ki te, mert én vagyok az öregebb! –
mondta a másik.
Összeakasztották a fejüket, és megpróbál-
ták egymást hátrafelé tolni a hídon. De
egyik sem engedett, és a küzdelem egyre
hevesebbé vált. Egyszer csak elvesztették

az egyensúlyukat, és mindketten a vízbe
pottyantak.
– Látod, milyen szamár vagy! – mondta a
fekete foltos a másiknak, miközben a part
felé evezett lábaival.
– Nincs mit a szememre vetned – válaszolt
az idõsebb –, te is ugyanabban a vízben
evickélsz. Mindkettõnknek szól a tanulság.
Kint a szárazon aztán elhatározták, hogy
együtt folytatják kóborlásukat.

(Forrás: internet)

Rejtvény
1. Melyik országban ered a Duna?

2. Ki a görög mitológiában Merkur
megfelelõje?

3. Melyik szót kell beírni, hogy két új
szót kapjunk?

KÖNYV - .... – GÉP

Beküldési határidõ: október 7.

Megfejtés
Mikor történt?

1. Mikor gyilkolták meg Ferenc Ferdi-
nándot, amiért kitört az I. világháború?
1914. június 28.
2. Mikor indult meg a támadás Verdun
ellen, ahol 994.000 katona halt meg a lö-
vészárkokban? 1916. február 21.
3. Mikor tört ki a II. világháború? 1939.
szeptember 1.
4. Mikor volt a normandiai partraszál-
lás (D-nap)? 1944. június 6., 6.30 óra-
kor.
5. Mikor volt a hirosimai atomtámadás?
1945. augusztus 6.
6. Mikor volt vége a II. világháborúnak
Európában? 1945. május 9.
Helyes megfejtést sajnos senki nem
küldött be.

Mészölyös elismerés
A honvédség és a Társadalom
Baráti Kör székesfehérvári
szervezete tavasszal alkotói
pályázatot hirdetett „Kész a
csatára a sereg” címmel.
Közel ötszáz alkotó tett ele-
get a felhívásnak, köztük is-
kolánk tanulói is.
Nagy örömmel vettük a jó
hírt, amikor Görög István al-
ezredes úr közölte, hogy a be-
adott rajzaink közül több a
nyertesek között szerepel.

Meghívott bennünket az ünnepélyes díj-
átadóra, amelyre a pákozd—sukorói csata
160. évfordulóján került sor. A Magyar
Honvédség jóvoltából negyven kisdiák kí-
sérhette el kitüntetett társait Pákozdra.

A rendezvény az 1848-49-es szabadság-
harc emlékét õrzõ obeliszknél tartott ko-
szorúzási ünnepséggel kezdõdött. A kö-

szöntõt követõen Sze-
keres Imre honvédelmi
miniszter
elismeréseket adott át.
Iskolánk tanulói:
Schwarcz Márk (4. a),
Jákob Mihály (4. a),
Gráczer Asztrik (4. b)
beadott pályamunkáju-
kért oklevelet és aján-
dékot vehettek át.
Az ünnepi ceremónia
után a Mészeg-hegy
alatti fennsíkon — az
egykori csatatéren —

huszár és katonai hagyományõrzõk eleve-
nítették fel a 160 éve lezajlott ütközet jele-
neteit, majd a Magyar Honvédség különle-
ges erõinek és helikopterbázisának látvá-
nyos bemutatóját tekinthettük meg.
Büszkék vagyunk az elismerésben része-
sült diákjainkra. Gratulálunk!

T.
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Október 4., 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 Szeszélyes nyár
13.25 Pizsamaparti 13.50 Ötösfogat 14.20 Szováthy
Éva 15.45 Klipperek 2. 0 16.15 Tiszta kvíz 16.45 Linda
17.55 Angyalbõrben 19.00 Luxor-sorsolás 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Ötöslottó-sor-
solás 20.15 Szombat esti frász 21.55 Hírek 22.05 Be-
ugró 23.00 Sporthírek 23.15 A part 1.15 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
9.40 A tiltott királyság 10.05 Receptklub 10.25 Játék
11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50
Dr. Vegas – A szerencsedoki 13.45 A hálózat csapdá-
jában 14.45 Robin Hood 15.40 Eltûntnek nyilvánítva
16.40 Utazás a Föld mélyére 18.30 Híradó 19.00 Fó-
kusz plusz 19.30 Trója 22.30 Desperado 0.40 Aki bújt,
aki nem 2.10 Harcos utcák 3.00 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.25 Mókás állatvilág 10.55
TotalCar East Block 11.25 Kalandjárat 12.00 Babavilág
12.30 Egy rém rendes család Budapesten 12.55 Ed
13.45 Charlie – Majom a családban 14.45 Bûbájos bo-
szorkák 15.50 A Cukorbáró 16.50 A nagy kiruccanás
18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Megasztár 4.
21.05 Pokolfajzat 0.10 Atomcirkusz 1.40 Mentõheli-
kopter 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 Rádióka-
baré 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 Sportvi-
lág 18.04 Rendszerváltozatok – 20 év után 18.30 Men-
tés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág
19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58
Zene 20.04 Rádiószínház 20.50 Zene 21.04 Rádiószín-
ház 21.49 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

Október 5., VASÁRNAP
MTV: 4.00 Moto GP 5.15 Hajnali gondolatok 5.20
Pénz-vidék 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér 8.50 „Így szól az
Úr!” 8.55 Engedjétek hozzám… 9.05 Katolikus krónika
9.30 Katolikus válaszok 9.55 Egyházi naptár 10.10 Re-
formátus magazin 10.35 Evangélikus ifjúsági mûsor
10.45 Az utódok reménysége 11.10 Unitárius templo-
mok 11.35 A Promise zenekar 12.00 Hírek 12.10 TS –
Bajnokok Ligája Magazin 12.40 Moto GP 13.40 Moto
GP 14.40 Moto GP 15.30 Plus Budapest Maraton
15.40 Csellengõk 16.05 Így élünk most 17.00 Kultúr-
ház 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 22.50 Hírek 22.55 Sporthírek 23.05
Sport7 24.00 TS – Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Digimonok 6.45
Kölyökklub 9.10 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai
9.40 Receptklub 9.55 Portré – Rendszerváltók 10.25
Játék 11.25 Európai idõ 11.45 MeneTrend 12.00 Hír-
adó 12.15 Tuti gimi 13.10 Magyar autósport-magazin
13.25 Forma-1-magazin 13.55 L. A. Heat – Halálos pá-
ros 14.55 Majomszeretet 15.50 Tiszta Hawaii 16.50
Lost – Eltûntek 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 A
nemzet aranya 22.35 Heti hetes 24.00 Portré 0.35 Ra-
li-vb 1.05 Lassú tûzön 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 11.50 Walker, a
texasi kopó 12.40 Rémvadászok 13.40 Gyilkos körök
14.50 A parti õrség 15.50 Célkeresztben 16.50 Legen-
da 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Next – A holnap a
múlté 22.05 Sarokba szorítva 0.10 Képírók 2.00 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
– a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 10.04 Római katoli-
kus szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és
Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld
körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén
15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30
Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese
19.59 Zene 20.04 Rádiószínház 21.14 Zene 21.16 Rá-
diószínház 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

Október 6., HÉTFÕ
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.00 Bûvölet 10.55 Parlamenti napló
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 A palota ékköve 13.25 Tiszta kvíz 13.55 Jó kis
bagázs 14.25 Derek, a fenegyerek 14.45 Roma maga-
zin 15.20 Domovina 15.50 Pénz-vidék 16.15 Kárpát
expressz 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Egy
lépés elõre 18.00 Tiszta kvíz 18.25 Sant Angelo – Egy
kórház hétköznapjai 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 Beszélgetések a klubban
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Nyerõ 8
11.25 Tegnap és ma 12.00 Hírek 13.25 Disney-rajzfilm
13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25 A fejvadász
16.25 Kaméleon 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Celeb vagyok, ments ki innen! 20.15 Fókusz
20.55 Barátok közt 21.30 Ágyatlan ágyasok 2. 23.40 A
nagy trükk 0.20 Reflektor 1.40 Bundesliga 2.45
Autómánia 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.40 Kvízió
délelõtt 10.20 Teleshop 11.30 Kvízió 12.15 Lökött örö-
kösök 13.45 Az ügyosztály 14.45 Dokik 15.20 Zorro
16.20 Joshi Bharat 17.25 Cápák 18.30 Tények 19.00
Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.15
NCIS 22.15 Gyilkos számok 23.15 Különleges ügyosz-
tály 0.15 Tények este 0.45 A kötél 2.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napköz-
ben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.20 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 Kul-
túrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Október 7., 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 fe-
negyerek 14.45 Srpski ekran 15.20 Unser Bildschirm
15.50 Sírjaik hol domborulnak 16.15 Kárpát expressz
16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Egy lépés elõ-
re 18.00 Tiszta kvíz 18.30 Sant Angelo 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 Gergely Ágnes köszöntése 23.10 Hírek 23.15
Sporthírek 23.20 Az íj
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Nyerõ 8
11.25 Kicsi kémek akcióban 12.00 Hírek 13.20 Dis-
ney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25 A fej-
vadász 16.25 Celeb vagyok… 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 Celeb vagyok, ments ki innen!
20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 A rend õrzõje
23.25 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55
Reflektor 0.15 Szemtanú 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.40 Kvízió
délelõtt 10.20 Teleshop 11.30 Kvízió 12.15 A hal nem
kacsint 13.45 Az ügyosztály 14.45 Dokik 15.20 Zorro
16.20 Joshi Bharat 17.25 Cápák 18.30 Tények 19.00
Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.15
Senorita Szöszi 22.15 10! 23.15 A médium 0.15 Té-
nyek este 0.45 Alfred Hitchcock bemutatja 1.15 A
kanyaron túl 3.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-
közben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.20 Nyugatosok 13.30 A római katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöld-

övezet 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 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Október 8., SZERDA

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.05 Bûvölet 11.00 Vágom a pasid!
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve
13.25 Tiszta kvíz 13.55 Jó kis bagázs 14.20 Derek, a fe-
negyerek 14.45 Kormányváró 15.15 Hrvatska krónika
15.50 Ecranul nostru 16.15 Kárpát expressz 16.45 Kör-
zeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Egy lépés elõre 18.00
Tiszta kvíz 18.30 Sant Angelo 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.10 Desszert Kepes Andrással
21.10 Szulák és más 22.10 Szerda este 22.45 Kultúr-
ház 23.00 Lapozó 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.45
Jennerwein – A tiroli vadorzó
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Nyerõ 8
11.25 Szülõ kerestetik 12.00 Hírek 13.20 Disney-rajz-
film 13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25 A fejvadász
16.25 Celeb vagyok… 17.25 Mónika-show 18.30 Hír-
adó 19.05 Celeb vagyok, ments ki innen! 20.15 Fókusz
20.55 Barátok közt 21.30 A 13-as rendõrõrs 23.45 Az
egység 0.45 Reflektor 1.05 Szerelem és más elmebaj-
ok 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.40
Kvízió délelõtt 10.30 Teleshop 11.40 Kvízió 12.25
Columbo 13.45 Az ügyosztály 14.45 Dokik 15.20 Zorro
16.20 Joshi Bharat 17.25 Cápák 18.30 Tények 19.00
Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.15
Doktor House 22.15 Született feleségek 23.15 Eureka
0.15 Tények este 0.45 A szakadék szélén 2.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-
közben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.21 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 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió
19.40 Zene 19.48 Mese 20.04 Rádiószínház 20.20
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hí-
rek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjsza-
ka

Október 9., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.05 Bûvölet 11.00 Vágom a pasid!
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve
13.25 Tiszta kvíz 13.55 Jó kis bagázs 14.25 Derek, a fe-
negyerek 14.50 Együtt 15.50 Esély 16.15 Kárpát exp-
ressz 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Egy lé-
pés elõre 18.00 Tiszta kvíz 18.30 Sant Angelo 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szem-
pont 21.10 A la carte 22.10 Csütörtök este 22.45 Kul-
túrház 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 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Nyerõ 8
11.25 Pandakaland Kínában 12.00 Hírek 13.10 Dis-
ney-rajzfilm 13.40 Játék 15.10 Receptklub 15.25 A fej-
vadász 16.25 Celeb vagyok… 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 Celeb vagyok, ments ki innen!
20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Esti showder
Fábry Sándorral 23.30 Házon kívül 24.00 Boszorkák
1.05 Reflektor 0.20 Alias 2.15 Infománia 2.40 Házon kí-
vül 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.40
Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop 11.30 Kvízió 12.20 A kis
gézengúzok 13.45 Az ügyosztály 14.45 Dokik 15.20
Zorro 16.20 Joshi Bharat 17.25 Cápák 18.30 Tények
19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán
21.20 Irigy kutya 23.25 Csillagkapu 0.25 Tények este
0.55 Strucc 1.25 Csillagkapu 2.15 Aktív
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A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN minden programcsomagban a
C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. FIGYE-
LEM! Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor alatt
olvasható!
Október 4., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Sárszentmiklós—Bakonycsernye foci, Pingpong 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Lélekút Tombor Katival (80’), Sz.
Mikus Edit szexológussal (90’) 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 Szüret Cecén (110’), Bajai halászlé (10’), Tüskevár
3. (26’), Halország 3. (15’)
Október 5., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Lélek-
út Tombor Katival (80’), Sz. Mikus Edit szexológussal (90’)
13.00 Heti híradó 15.00 Békegyûlés (20’), Filmszemle
(30’), Halászbúcsú Rétimajorban (40’), Vadászház Alapon
(29’), Rock Café (20’) 19.00 Heti híradó 20.00 Jün testvér
(1.55’), Örömmondó a Mészáros családdal (54’), Bibliafor-
dítók Sárbogárdon (1.32’)
Október 6., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Szüret Cecén
(110’), Bajai halászlé (10’), Tüskevár 3. (26’), Halország 3.
(15’) 13.00 Heti híradó 15.00 Sárszentmiklós—Bakony-
csernye foci, Pingpong 19.00 Heti híradó 20.00 Simon Ju-
liska néni (1.16’), Varga László kiállítása Alapon (20’), A
Márkus-birtok szeretete (60’), A reneszánsz zenéje (13’)
Október 7., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Jün testvér
(1.55’), Örömmondó a Mészáros családdal (54’), Bibliafor-
dítók Sárbogárdon (1.32’) 13.00 Heti híradó 15.00 Simon
Juliska néni (1.16’), Varga László kiállítása Alapon (20’), A
Márkus-birtok szeretete (60’), A reneszánsz zenéje (13’)
19.00 Heti híradó 20.00 Testületi ülés
Október 8., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi
ülés 13.00 Heti híradó 15.00 Szüret a Zengõ Óvodában

(42’) és Sárszentniklóson (22’), Népdalkörök és -énekesek
országos találkozója 1994. (30’), Tüskevár 4. (25’), A romák
helyzete Sárbogárdon (1.34’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle
20.00 Sárbogárd—Tác-Csõsz foci, Sárbogárd—Alba Regia
kézi, I. osztályú megyei foci-összefoglaló
Október 9., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Sárbo-
gárd—Tác-Csõsz foci, Sárbogárd—Alba Regia kézi, I. osztá-
lyú megyei foci-összefoglaló 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00
Testületi ülés 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Jün testvér
(1.55’), Örömmondó a Mészáros családdal (54’), Bibliafordí-
tók Sárbogárdon (1.32’)
Október 10., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Szüret
a Zengõ Óvodában (42’) és Sárszentniklóson (22’), Népdalkö-
rök és -énekesek országos találkozója 1994. (30’), Tüskevár
4. (25’), A romák helyzete Sárbogárdon (1.34’) 13.00 Lap-
szemle, Sziréna 15.00 Jün testvér (1.55’), Örömmondó a Mé-
száros családdal (54’), Bibliafordítók Sárbogárdon (1.32’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Falugyûlés Abán (2.40’), Idõ-
sek napja Kálozon (60’)

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901.
A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes olda-
lunkon: www.bogarditv.blog.hu.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság-
ban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam
körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében:
Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköz-
napokon 8—17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a követke-
zõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503
259, 06 (20) 9440 445!

A Bogárdi TV mûsora Cece térségében
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden prog-
ramcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93.25 Mhz-es
frekvencián.
Október 2., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Cece–Káloz focimeccs (95’), Sárbogárd–D.újváros kézi-
labda (48’), Megyei I. oszt. foci-összefoglaló (73’) 13.00
Heti híradó (14-18 óra között mûsorfrissítés) 18.00 Lap-
szemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Sárdi János tengerész
(145’), Néptánctalálkozó Alapon 1. (88’)
Október 3., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Tüskevár tábor 4. (25’), Népdalkörösök és -énekesek talál-
kozója 1994. (30’), Vajtai Strandfesztivál 1-2. rész (175’)
13.00 Heti híradó 14.00 Bibliafordítók (92’), Jün testvér, a
Mennyei ember írója (115’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Békegyûlés a Hõsök terén (24’), Sárszent-
miklósi szüret (20’), Modellezõk (30’), A helyi romák hely-
zete (93’), Néptánctalálkozó Alapon 2. (65’)
Október 4., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Lélekút és kiállítás Monhaltné Patkós Máriával (76’),
A bajai halászlé (10’), Lélekút Juliska nénivel (76’), Öröm-
mondó: Mészáros család (54’) 13.00 Heti híradó 14.00 Bé-
kegyûlés a Hõsök terén (24’), Sárszentmiklósi szüret (20’),
Modellezõk (30’), A helyi romák helyzete (93’), Néptánc-
találkozó Alapon 2. (65’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Szi-
réna 20.00 Tüskevár tábor 4. (25’), Népdalkörösök és éne-
kesek találkozója 1994 (30’), Vajtai Strandfesztivál 1-2.
rész (175’)
Október 5., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Sárdi János tengerész (145’), Néptánctalálkozó Alapon 1.

(88’) 13.00 Heti híradó 14.00 Megyei I. oszt. foci (80’),
Sárszentmiklós–Bakonycsernye focimeccs (100’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Bibliafordítók (92’),
Jün testvér, a Mennyei ember írója (115’)

Október 6., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 Tüs-
kevár tábor 4. (25’), Népdalkörösök és -énekesek találkozója
1994. (30’), Vajtai Strandfesztivál 1-2. rész (175’) 13.00 Heti
híradó 14.00 Lélekút és kiállítás Monhaltné Patkós Máriával
(76’), A bajai halászlé (10’), Lélekút Juliska nénivel (76’),
Örömmondó: Mészáros család (54’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Békegyûlés a Hõsök terén (24’),
Sárszentmiklósi szüret (20’), Modellezõk (30’), A helyi romák
helyzete (93’), Néptánctalálkozó Alapon 2. (65’)

Október 7., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 Bib-
liafordítók (92’), Jün testvér, a Mennyei ember írója (115’)
13.00 Heti híradó 14.00 Sárdi János tengerész (145’),
Néptánctalálkozó Alapon 1. (88’) 18.00 Lapszemle, Heti hír-
adó, Sziréna 20.00 Megyei I. oszt. foci (80’), Sárszentmik-
lós–Bakonycsernye focimeccs (100’)

Október 8., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Békegyûlés a Hõsök terén (24’), Sárszentmiklósi szüret (20’),
Modellezõk (30’), A helyi romák helyzete (93’), Néptánc-
találkozó Alapon 2. (65’) 13.00 Heti híradó 14.00 Tüskevár tá-
bor 4. (25’), Népdalkörösök és -énekesek találkozója 1994.
(30’), Vajtai Strandfesztivál 1-2. rész (175’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Lélekút és kiállítás Monhaltné Pat-
kós Máriával (76’), A bajai halászlé (10’), Lélekút Juliska né-
nivel (76’), Örömmondó: Mészáros család (54’)

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merí-
tés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25
Vendég a háznál 11.45 Vacka rádió 12.00 Kró-
nika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.22 Nyugatosok 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudo-
mány 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 törté-
netei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvo-
nások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Október 10., PÉNTEK
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte
9.00 Max, a zsaru 10.10 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 hír-
adók 17.00 Hírek 17.10 Egy lépés elõre 18.05
Tiszta kvíz 18.35 Sant Angelo 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 Szilágyi István köszönté-
se 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 23.55 A rém
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli
8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top
Shop 11.15 Nyerõ 8 11.25 Macskák királysága
12.00 Hírek 13.00 Disney-rajzfilm 13.30 Játék
15.10 Receptklub 15.25 A fejvadász 16.25
Celeb vagyok… 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 Celeb vagyok, ments ki innen!
20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 CSI –
Miami helyszínelõk 22.30 Gyilkos elmék 23.35
A fõnök 0.40 Reflektor 1.00 Itthon 1.20 Szere-
lem elsõ hallásra 2.20 Harcos utcák 3.10 Fó-
kusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reg-
gel 7.00 Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.25
Stahl konyhája 9.40 Kvízió délelõtt 10.20
Teleshop 11.25 Kvízió 12.10 Winnetou 2.
13.45 Az ügyosztály 14.45 Dokik 15.20 Zorro
16.20 Joshi Bharat 17.25 Cápák 18.30 Tények
19.10 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a
tortán 21.20 Lopakodók 3. 23.15 Holló: Út a
mennyországba 0.15 Tények este 0.45 Orosz
meló 2.15 Vak igazság 3.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merí-
tés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25
Vendég a háznál 11.45 Vacka rádió 12.00 Kró-
nika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.19 Nyugatosok 13.30 A zsidó vallási feleke-
zet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány
15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Parla-
menti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Hatá-
rok 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 törté-
netei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvo-
nások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók, 20 év
tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06 (30) 290
8313.
Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Lambéria osztrák 998 Ft/m2, hajópadló 1598 Ft/m2, ha-
gyományos parketta 1990 Ft/m2-tõl, akác kerítésléc
199 Ft/db-tól: 06 (20) 9475 970. (756096)

Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344. (006707)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70) 369
0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser kugli
1760 Ft/q, cser kugli akáccal 1770 Ft/q, cser aprított
1800 Ft/q, cser aprított akáccal 1800 Ft/q, akác tûzifa
kugliban 2010 Ft/q, akác tûzifa aprítva 2040 Ft/q. Füs-
tölésre alkalmas fûrészpor kapható. Telefon: 06 (30)
986 2623.
Töbörzsökön 130 m2-es, négyszobás, kétféle fûtéses,
sarokkádas, beépített konyhás ház eladó. Azonnal köl-
tözhetõ. Telefon: 06 (20) 333 6009.
LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és kör-
nyékén. A legtöbb sárbogárdi eladó ingatlant megtalál-
ja irodánkban. Vevõinknek szolgáltatásaink ingyene-
sek; díjmentes hitelügyintézés: lakáscélú, szabad-fel-
használású, személyi hitelek. Spórolja meg az ügyinté-
zéssel, sorban állással járó kellemetlenségeket, elintéz-
zük Ön helyett! 06 (30) 491 5363. (051743)

Energolux automata mosógép eladó. 06 (20) 394
2372.
Szekrények és használt nyílászárók eladók. Érdeklõdni
16 óra után: 06 (30) 632 7249.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) 557 6509.
(051896)

Eladó a tévében reklámozott H2O gõzölõs szõnyegtisztí-
tó, asztali csocsó. 06 (20) 394 2372.
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 ke-
res 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)

Tuja kedvezõ áron. 06 (30) 532 2757. (051994)

Borszõlõ, burgonya eladó. 06 (30) 9935 337. (051990)

Akác tûzifa 2150 Ft/q. 06 (70) 374 0769. (051988)

Abai szeszfõzde rövid határidõvel, tavalyi áron pálinka-
fõzést vállal. 06 (30) 9275 627. (051968)

Sárbogárdon, az Árpád-lakótelepen téglaépületben
földszintes, másfélszobás lakás, alacsony rezsivel sür-
gõsen eladó. Telefon: 06 (25) 476 091, 06 (22) 341 069.
Összkomfortos családi ház eladó. Tinódi u. 99. 06 (20)
9270 985. (051435)

Lakás kiadó vagy eladó. 06 (20) 414 4860.
Árpád-lakótelepi, 53 m2-es, negyedik emeleti, erké-
lyes lakás eladó. Telefon: 06 (70) 206 8876.
Káloz központjában háromszobás, gázfûtéses, tégla
családi ház eladó. 06 (30) 491 5363. (051432)

Szántóföldet bérelnék hosszú távra Sárbogárdon és
környékén. 06 (30) 242 8993. (051426)

Albérlet kiadó hosszú távra Sárbogárdon, központhoz
közel, csendes helyen (cserépkályhás, összkomfortos,
kertes). 06 (30) 242 8993. (051426)

Egyszobás, összkomfortos lakás a bölcsõde mellett
(25.000 Ft/hó+rezsi) kiadó. 06 (30) 684 7632. (051424)

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

Földet bérelnék. 06 (30) 431 4374. (051439)

Albérlet kiadó. Szoba, konyha, fürdõszoba. 06 (30) 223
1817. (051438)

Személy- és vagyonõr tanfolyam indul a Wolf Kft. szer-
vezésében október 15-ével. Részletfizetési lehetõség.
Érdeklõdni: 06 (30) 645 3196-os telefonszámon. (114838)

Akciós személyi hitelek; 0% induló költséggel jelzálog-
hitelek; Samsonite hátizsák ajándékba magán-nyugdíj-
pénztárba belépõ-, vagy átlépõknek! 06 (30) 568 3974.
(114787)

1,1 Trabant kombi friss mûszakival, valamint anyadisz-
nó vágásra eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 913 5795. (114785)

Októberben kozmetika nyílik a NIVO4 üzletházban.
Bõrfiatalító, hámlasztó kezelések! Szõrtelenítés hagyo-
mányos gyantával is! Tóth Klára 06 (30) 228 9068.
(114783)

Rántanivaló csirke kapható, tisztítva elõjegyeztethetõ.
Tinódi u. 52. Telefon: 06 (30) 384 2294. (114782)

Paplankészítés Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b.
Pákolicz Árpádné, 06 (25) 476 051.

Sürgõsen eladó fekhellyé alakítható 3+1+1-es pufi
ülõgarnitúra. Duplasoros lapradiátorok újszerû állapot-
ban. 06 (30) 413 1843. (114775)

Szõlõdaráló, prés, gáztûzhely palackkal eladó. 06 (30)
434 1917. (114836)

Eladó 4 db alig használt Wolksvagen alufelni és Chev-
rolet Sparkra 4 db téli gumi áron alul. 06 (30) 364 1786.

Kis vörös tacskó keresi szomorú gazdáját. 06 (70) 3840
327.

Egészségkártyát találtak szeptember 26-án a Lidl
elõtt. Átvehetõ a szerkesztõségben.

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: 399.999 Ft.

06 (70) 387 1932

EXTRA ANGOL BÁLÁS RUHAVÁSÁR
MINDEN KEDDEN, 7.30-14 óráig

Sárbogárdon a mûvelõdési házban.

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

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

REDÕNYAKCIÓ december 31-ig!
Négy év garanciával! JAVÍTÁS IS!
06 (70) 410 4916, 06 (25) 460 251

Sárbogárdon FELÚJÍTOTT, HÁROMSZOBÁS
CSALÁDI HÁZ eladó KIS REZSIEL, OLCSÓN,

azonnal beköltözhetõ. 06 (70) 410 4917

Keresek 9 olyan embert, aki komolyan
elhatározta, hogy FOGYNI SZERETNE!

Telefon: 06 (30) 620 6079

Abai SÖRÖZÕBE PULTOST felveszek.
06 (20) 387 8812

Sárbogárd központjában (Mikes köz 5.)
háromszobás, földszinti LAKÁS, ÍRÓASZTAL,

KÖNYVES SZEKRÉNY, HÁROMFIÓKOS
FAGYASZTÓSZEKRÉNY eladók.

06 (20) 355 7828

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

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

Ízelítõ AKCIÓS termékeinkbõl:Ízelítõ AKCIÓS termékeinkbõl:
malac dercésmalac dercés 40 kg40 kg 4.000,-4.000,-
malac granulátummalac granulátum 40 kg40 kg 4.200,-4.200,-
süldõ dercéssüldõ dercés 40 kg40 kg 3.600,-3.600,-
hízó dercéshízó dercés 40 kg40 kg 3.400,-3.400,-
tejporos malac granulátumtejporos malac granulátum 20 kg20 kg 2.200,-2.200,-
szoptató koca dercésszoptató koca dercés 40 kg40 kg 3.800,-3.800,-
gazda dercésgazda dercés 40 kg40 kg 3.200,-3.200,-
gazda granulátumgazda granulátum 20 kg20 kg 1.800,-1.800,-
darakeverékdarakeverék 40 kg40 kg 2.600,-2.600,-
broiler nevelõbroiler nevelõ 20 kg20 kg 2.000,-2.000,-
broiler befejezõbroiler befejezõ 20 kg20 kg 1.800,-1.800,-
tojó granulátumtojó granulátum 20 kg20 kg 2.000,-2.000,-
kacsanevelõkacsanevelõ 20 kg20 kg 1.900,-1.900,-
nyúltakarmány granulátumnyúltakarmány granulátum 20 kg20 kg 2.000,-2.000,-
Hobbiállat eledelek.Hobbiállat eledelek. További forgalmazókat kiszolgálunk.További forgalmazókat kiszolgálunk.

MÛANYAG NYÍLÁS-
ZÁRÓ-AKCIÓ!

6 légkamrás ablakok
3 rétegû üveggel alapáron!

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

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók!
Bereczk Róbert

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

Válassza a minõséget!
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Bútort a gyártótól,
a FAIR 2002 Kft.-tõl!

Vásároljon nagyker áron itt helyben, Sárbogárdon!

KÁRPITOS BÚTOROK: ülõgarnitúrák, sarkok, rekamiék, kanapék,
fotelok, fotelágyak, franciaágyak, heverõk.

FENYÕBÚTOROK: ágyak, komódok, szekrények stb...

Továbbá szekrények, szekrénysorok, gardróbok, komódok,
kisszekrények és  egyéb kiegészítõk raktárkészletrõl, valamint

egyedi és standard méretekbõk is megrendelésre egyaránt.

KONYHABÚTOROK, ÉTKEZÕGARNITÚRÁK, SAROKPADOK
NAGY SZÍN- ÉS SZÖVETVÁLASZTÉKKAL.

AKCIÓINK!
Ha most rendeli meg kárpitás bútorát nálunk, 2 db kispárnát kap

ajándékba. (Ajánlatunk akciós szöveteinkre nem érvényes!)

Író- és számítógépasztalok, forgószékek
különbözõ méretekben, formákban és színekben.

EGYEDI BEÉPÍTETT KONYHABÚTOROK MOST BEVEZETÕ ÁRON!
VÁSÁROLJON MOST BENTEX BIOMATRACOKAT

A LEGKEDVEZÕBB ÁRON!

SAJÁT GYÁRTÁSÚ SZIVACSOS ÉS RUGÓS MATRACOK
AKÁR MÉRETRE IS RENDELHETÕK!

Kárpitos kellékek forgalmazása.

Vállaljuk bútorának áthúzását, teljes körû felújítását, szállítását,
díjmentes helyszíni felmérését.

Elérhetõségek: FAIR 2002 Kft.,
Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon: 06 (20) 982 6630
Fax: 06 (25) 469 986, e-mail: fairkft@tolna.net

A SÁRBOGÁRDI ÁRPÁD UTCAI TÁP-,
TAKARMÁNY KIS-NAGYKERESKEDÉS

(ÁRPÁD U. 61/A) VÁRJA TISZTELT VÁSÁRLÓIT
MINÕSÉGI (KAPOLY-TÁP) termékeivel.

Akciós termékeinkbõl ízelítõül:
malac dercés 40 kg 3300 Ft
malac gran. 40 kg 3400 Ft
süldõ dercés 40 kg 3145 Ft
hízó dercés 40 kg 2995 Ft
tejporos malac gran. 20 kg 2190 Ft
szoptatós koca dercés 40 kg 3600 Ft
gazda egységes dercés 40 kg 2800 Ft
gazda egységes gran. 40 kg 2900 Ft
darakeverék 40 kg 2595 Ft
broiler nevelõ 20 kg 1895 Ft
brolier befejezõ 20 kg 1780 Ft
tojó gran. 20 kg 1800 Ft
kacsa nevelõ 20 kg 1895 Ft
nyúl takarmány gran. 20 kg 1860 Ft

További forgalmazókat kiszolgálunk!
GÁZCSERE: 3798 Ft/db

Nyitva: hétfõtõl péntekig: 7.30-19 óráig,
szombat-vasárnap: 8-18 óráig.
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Nyílt
tér

Fájdalommal tudatjuk, hogy

HUSZÁR GYÖRGYNÉ
született Huszár Katalin,

életének 83. évében elhunyt.

Temetése október 2-án, 14 órakor lesz
a Huszár-temetõben.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

ZÁMBÓ PÁL

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló felesége
és a család

Fájdalommal tudatjuk, hogy

TÓTH JÓZSEF

életének 81. évében elhunyt.

Temetése október 3-án,
15 órakor

lesz a sárszentmiklósi temetõben.

Gyászoló család

Kérdezték
Miért zárják az iskolát?

Gyermekem alsó tagozatba jár a Mészöly
Géza Általános Iskola régi épületébe. Te-
lefonon értesítettek, hogy a gyermekem
rosszul lett az iskolába, azonnal menjek ér-
te. Persze, rohantam, de az épület ajtaját
zárva találtam. Többször megnyomtam az
ajtó melletti csengõt, zörgettem, de senki
nem jött ki, hogy beengedjen. Az aggodal-
mam a végsõkig fokozódott, míg ott topo-
rogtam az ajtó elõtt, mire végre szünet lett,
és akkor kinyitották az ajtót, és bemehet-
tem a gyermekemért. Miért zárják az isko-
la bejárati ajtaját, és ha már zárni kell, mi-
ért nincs egy portás, vagy egy takarítónõ,
aki sürgõs esetben ajtót tudna nyitni?

Egy szülõ

Válasz
Megkérdeztem Nagyné Rehák Julianna
igazgató asszonyt, aki, miután a panaszt is-
mertettem, sajnálatát fejezte ki az eset mi-
att, és az újságon keresztül is elnézést kér a
szülõtõl. Elmondta, hogy azért zárják az
ajtókat, mert többször elõfordult már saj-
nos, hogy hívatlan vendégek bementek az
iskolába, és a tanári szobából, valamint a
folyosóról értékeket tulajdonítottak el.
Portás csak a fõépületben van (új iskola),
ott lehet szólni, ha valami probléma van,
ilyen esetben a takarítónõ átmegy és ki-
nyitja az ajtót. Ilyen esetben egyébként a
pedagógusnak, aki a szülõt értesítette, erre
figyelnie kell.
Mint megtudtam a pedagógustól, egy fél-
reértés miatt nem tudott bejutni az épület-
be a megbeszélt idõnél hamarabb érkezõ
hozzátartozó a gyermekért. Hogy ilyen a
jövõben ne fordulhasson elõ, az ajtóra ki-
függesztett táblán tájékoztatják a szülõket,
hozzátartozókat arról, hogyan léphetnek
kapcsolatba a gyermekükkel, illetve az õt
tanító pedagógussal, ha az ajtót zárva ta-
lálják.

Lejegyezte: Hargitai Lajos

Mi lesz a menetrenddel?
Sokan érdeklõdtek szerkesztõségünkben a
vasúti menetrendi változásokkal kapcso-
latban. A térség utazóközönségét ugyanis
érzékenyen érintené, ha megszûnnének a
Budapestre közlekedõ gyorsvonatok, és a
személyvonatok csak Pusztaszabolcsig
közlekednének. Sokan nem tudnának idõ-
ben beérkezni így a munkahelyükre, vagy
az iskolába, csak ha egy jóval korábbi vo-
natra szállnak. Mindemellett értesülése-
ink szerint a pusztaszabolcsi állomás foga-
dóképessége se teszi lehetõvé a tervezett
menetrendi változást, tehát azt, hogy a
Sárbogárd felõl érkezõ személyvonatok-
nak Budapest Déli pályaudvar helyett ott
legyen a fordulóállomása.
A térség utazóközönsége reméli, hogy a
MÁV figyelembe veszi az utasok érdekeit,
és olyan menetrendet alakít ki, amely az
igényekkel összhangban van.
Ha szabad javaslatot tenni: nem lehetne a
személyvonatok fordulóállomása Sárbo-
gárdon? A megszüntetett gyorsvonatok
pótlására pedig az elõvárosi vonatok jár-
hatnának Budapest és Sárbogárd között.
Vannak információink arról, hogy a MÁV
vezetése is komolyabban kezd foglalkozni
a problémával, de ebben azért nem lehet

bízni, mindenképpen szükséges, hogy nyo-
matékosan felhívjuk a szolgáltató figyel-
mét a szolgáltatást igénybe vevõk szem-
pontjaira. A MÁV-nak is jó, ha az utasok
megmaradnak, de csak akkor maradnak
meg, ha az utazási idõpontok nekik is meg-
felelõek. A szolgáltatás színvonalán nem
rontani, hanem javítani kell, ha a takaré-
kossági intézkedéseikkel valóban célt
akarnak elérni.

Ha egy rossz menetrend már életbe lép,
késõ tiltakozni. Éppen ezért az utazók ér-
dekeinek felmutatására aláírásgyûjtést
kezdeményeztek:

Nagylók — Balogh Ágnes (06/20/227
2101); Sárbogárd — Csecsetka Zsoltné
fodrászüzlete (Ady E. út 159.), Emõke
turka (Ady E. út 155.), Rehákné Totózó és
biobolt (József Attila u., üzletközpont),
Gróf Ferenc (József Attila-lakótelep), Bo-
gárd és Vidéke szerkesztõség (Hõsök tere
12.).

A szerkesztõségben aláírásgyûjtõ íveket
kérhetnek, mert további önkéntes szerve-
zõk csatlakozását is várják a kezdeménye-
zõk!

Hargitai Lajos

Érettségi találkozóÉrettségi találkozó
Szombaton tartotta érettségi találkozóját a Petõfi Sándor Gimnáziumban az 1968-ban
végzett közgazdasági évfolyam. A 32 fõs osztályból 24-en megjelentek. Nagy örömükre
eljött osztályfõnökük, Francsics Józsefné Panni néni és szakmai tanáruk, Pongóné
Perczel Erzsébet is. /H/


