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Lengyelt felszólították lemondásra
A Fidesz 6. számú választókerületi tanácsa hétfõn este tartott
rendkívüli ülésén határozatban szólította fel Lengyel Zoltánt, a 6.
sz. egyéni választókörzet fideszes országgyûlési képviselõjét képviselõi mandátumának visszaadására. Az indoklás szerint erre
azért került sor, mert nem arra a politikai tevékenységre kapott
Lengyel felhatalmazást a választópolgároktól, amit az utóbbi hónapokban folytat.

NAPLÓ
Elismerések

A fenti hírrel kapcsolatban jövõ heti számunkban interjút készítünk Varga Gáborral, a Fidesz 6. sz. választóköri elnökével.
Hargitai Lajos

Elutasították Sárbogárd pályázatát
Elutasították Sárbogárd önkormányzatának a Hõsök tere rehabilitációjára beadott pályázatát. Mint ismeretes, ez a pályázat a József Attila Mûvelõdési Központ és a Hõsök terén lévõ 105 éves
óvoda ledózerolását, területének egy plázaépítõ cégnek 80 millió
Ft-ért való értékesítését tûzte ki célul.
Jegyzetünk a 4. oldalon olvasható

Minek nevezzelek?
A keddi testületi ülésen Nedoba Károly kijelentette: dehonesztálónak tartja, hogy a honvédségi lakótelepet tiszti lakótelepnek nevezik egyesek. Leszögezte: az a lakótelep József Attila-lakótelep.
A magam részérõl nem igazán értem, miért lenne dehonesztáló a
tiszti lakótelep megnevezés a szóban forgó területre a köznyelvben. Mióta létezik az a lakóházegyüttes, így hívják, így ismerik
többen is (ha nem mindenki) a városban. Talán a tiszti rangnak
nincs presztízse?
De ha már a képviselõ fölvetette ezt a kérdést, érdemes elgondolkodnunk azon, hogy például a bicikliseket ezután csakis drótszamarasoknak, a krumplit csak burgonyának, a kukoricát csak tengerinek, a takarítónõt csak higiéniai asszisztensnek, míg a portást
csakis beléptetési menedzsernek nevezzük. A fõutcát is csak és kizárólag 63-as számú fõútvonalnak, a ’vásit’, vagy vásárteret Ifjúsági parknak, a mûvházat, vagy kultúrt mûvelõdési központnak hívhatjuk.
Vajon Nedoba Károlyt hogyan kell ezután neveznünk? NyelvÉSZprofesszor úrnak? Egyébként éppenséggel át lehetne keresztelni a tisztit Attila-, vagy Kossuth-, sõt, Nedoba-lakótelepnek is!
Hargitai Kiss Virág

Juhász János bejelentette: Július 26-án Lovász Balázs ifjúsági
versenyzõként az íjászok országos bajnokságát 70 méteren megnyerte. A legutóbbi testületi ülésen a képviselõk úgy döntöttek,
hogy Lovász Balázs részére a „Sárbogárd város sportjáért” kitüntetõ címet adományozzák. Az emléklap mellé 25.000 Ft értékû
vásárlási utalványt is adtak.

Ezt követõen Mihály János, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetõje az önkormányzati miniszter elismerését nyújtotta át Varga Zoltánnak, aki immár 30 éve szolgál a helyi tûzoltóság
hivatásos állományában, és 1984 óta vezetõje a tûzoltóságnak.
(Folytatás a 2-3. oldalon.)
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KÖZÜGYEK

NAPLÓ
— a sárbogárdi képviselõ-testület október 7-ei nyílt ülésérõl —

Elõszó
Dr. Szabadkai Tamás hivatalos értesítést
küldött, hogy az októberi testületi ülésen
országgyûlési képviselõi feladatai ellátása
miatt nem tud részt venni.
Elhunyt Horváth János, Kislók néhai képviselõje, aki sok éven át játszott szerepet a
közéletben. Egy perces néma felállással
emlékeztek rá a testület jelenlegi tagjai.
Majd Bódai Gábor szólalt föl a napirend
tárgyalása elõtt, „Ez nem sárdobálás!”
címmel. Szónoklatában részben a kormányt bírálta, részben pedig a helyi civileket, mivel megbukott az önkormányzat városközpont-rehabilitációt célzó pályázata.

Civil kérdések
Az elsõ napirend keretében a helyi civil
szervezetek illetve a város közmûvelõdési,
kulturális intézményeinek beszámolóit fogadta el a testület.
Etelvári Zoltán: A civil bizottság elnökétõl
a FÜBE-rõl kérdeznék. Nem látok ugyanis
mérleget, nem látom a szponzorok névsorát. Elég szép szponzorálást kapott a testülettõl ez a politikai, vagy akármilyen maszek szervezet: 230.000 Ft-ot. Más meg, aki
karitásszal foglalkozik, 40-50.000 Ft-ot.
Ezt igazságtalannak tartom. Az MSZP helyi frakciója rendelettervezetet fog benyújtani, hogy a város az adófizetõk pénzébõl
politikai indíttatású szervezetet ne patronálhasson. Mit takar a FÜBE név, és hány
tagja van?
Dr. Krupa Rozália: Ezek bejegyzett civil
szervezetek, akiknek a létét a testület nem
vonhatja kétségbe, csak az ügyészség és a
cégbíróság.
Nedoba Károly: Etelvári úr nagyon jól tudja, hogy mi a neve a szervezetnek, csak bizonyos dolgokat fel akar itt a tévé elõtt tupírozni. Én ebbe nem megyek bele, nem
válaszolok.

Megszûnne
a Sárrét-Víz Kht.
Egy törvény miatt a kht. formában mûködõ társaságoknak vagy át kell alakulniuk
más gazdasági társasággá, vagy meg kell
szûnniük. Ez a törvény érinti a Sárrét-Víz
Kht.-t is. Mivel a társaság csak kisebb mértékben végzett vállalkozási tevékenységet,
ebbõl származó árbevétele nem volt jelentõs. A gazdaságosabb üzemeltetés elõsegítése érdekében 2003-ban 49 %-os üzletrészhez jutott a kht.-ban a Fejérvíz Zrt. A
már említett törvény okán a Fejérvíz most

azt a javaslatot tette: támogassa szavazatával a testület, hogy szüntessék meg jogutód
nélkül, végelszámolással a kht.-t. A
víziközmûvek bérüzemeltetését a Fejérvíz
átvállalná, ezzel együtt a kht. dolgozóit is
átvenné.
A képviselõk elfogadták a javaslatot. A további lépés a kht. közgyûlésének döntésén
múlik.

Óvodáztatási támogatás
Egy törvénymódosításnak köszönhetõen
új támogatási forma kerül bevezetésre
2009-tõl: az óvodáztatási támogatás. Ennek összege 2009-ben gyermekenként elsõ
alkalommal 20.000 Ft, ezt követõen esetenként és gyermekenként 10.000 Ft. Az
összeg mértékérõl az Országgyûlés dönt
minden évben. A támogatás elsõ ízben természetben is nyújtható ruházkodásra,
óvodai felszerelésre, az intézményvezetõ
javaslata, vagy a szülõ kérelme alapján.
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zõk: valószínû, hogy az NKH nem támogatja e tervet, mivel a Petõfi és Túry utca
között a távolság több mint 1,3 km; a családsegítõ számára a HEMO parkolójában
biztosított a parkolás, ráadásul e terv megvalósítása megnehezítené a József Attila
utcában lévõ orvosi rendelõk megközelíthetõségét is.
Etelvári: Sárbogárd nem egy üdülõváros,
hagyjuk már az embereket közlekedni. A
József Attila utcán már így sem lehet rendesen végigmenni a magas fekvõrendõrök
miatt.
Nedoba: Szeretném felhívni a figyelmet,
hogy a József Attila-lakótelep az József
Attila-lakótelep, nem tiszti lakótelep. Ez a
megnevezés dehonesztáló. Szerettem volna ugyanezt a vehemens kiállást hallani tõled, amikor azt kérted, hogy az Árpád-lakótelep legyen lakó—pihenõ övezet. Sárbogárdon négy lakótelep van, ebbõl három
lakó—pihenõ övezet. A József Attila utca
a te szemedben fekete bárány, mert az ott
lakó embereket egyszerûen nem tiszteled.
A kérdésben elsõ nekifutásra nem született döntés. Másodszorra azonban, egy
szünet után, elfogadták a lakó—pihenõ
övezetté nyilvánítás procedúrájának elindítását.

Tájékoztatók

Módosítva a HÉSZ
Sárbogárd helyi építési szabályzatára egy
módosító terv készült, mely tartalmazza a
városközpont rehabilitációjával kapcsolatos testületi elképzeléseket. A tervezetet
egy hónapra betekintésre közzétették a hivatalban. Erre három észrevétel érkezett a
lakosság illetve helyi civil szervezetek részérõl, akik többek között szorgalmazzák a
régi városképbe illõ, jellegzetes épületek
védetté nyilvánítását, ellenzik az óvoda és
a mûvelõdési ház lebontását, azok helyén
parkoló, illetve új szolgáltatóház kialakítását, valamint hiányolják a közlekedésre vonatkozó szabályozást.
Bártfai Antal: A pályázat sikertelensége
esetén megmaradt az óvodának a szabályozási lehetõsége. Kérem a polgármester
urat és a testületet, hogy az óvoda bontására vonatkozó kérelmüket vonják vissza.
A testület többsége a beérkezett kifogások
ellenére elfogadta a HÉSZ módosítását.

Üdülõváros
Lakó—pihenõ övezetté nyilvánítaná a testület az Attila és a József Attila utcát. Ez
utóbbi csak a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) hozzájárulásával és a helyi építési szabályzat módosításával történhet
meg, amennyiben az egyéb akadályozó tényezõk (lásd alább) ellenére is támogatja a
testület az elképzelést. Az övezet keleti határa a Kossuth utca, nyugati határa a két
utcát összekötõ utca lenne.
Az akadályozó tényezõk, melyeket az elõterjesztés is magában foglalt, a követke-

A király új ruhája
Juhász: A rétszilasi és a miklósi szüreti felvonuláson részt vettem, méghozzá beöltözve. A tévéseknek mondom, mivel én
nem nézem, de mások tájékoztattak róla,
hogy valami bulvártévében a bulvárkommentátor hölgy fontosnak tartotta megemlíteni, hogy erre az alkalomra bõ gatyát,
inget, talán lehet, hogy még mellényt is
varrattam magamnak. A saját pénzemért
varrattam, úgy, mint sok száz felvonuló a
résztvevõk közül, és úgy gondolom, hogy
általában az ilyen gúnyákat varratni szokták, mert hogyha forrasztanák, vagy netán
hegesztenék, akkor elégne a textília. Nem
kell már ebben is humort sejteni nekik. Micsoda emberek vannak!

Nyertes pályázók
Szakács Benõné: A pályázati kiírásunkra 4
pályázat érkezett, melyek megfeleltek a kiírásnak. A bizottság úgy döntött, hogy a
LÁRKE részére 80.000 Ft-ot biztosít fehér
botra és olvasást segítõ nagyító beszerzésére. A Csipike Egyesület 88.200 Ft-ot kap
a gyerekek fejlesztéséhez szükségesek eszközökre. A Mozgássérültek Fejér Megyei
Egyesülete szobakerékpár beszerzésére
adta be a kérelmet. A Philia Egyesület pedig szegény családok számára inhalátor,
vércukormérõ, vérnyomásmérõ stb. vásárlásához kért támogatást. Sajnos a 300.000
Ft-os keretbõl nem tudtunk 600.000 Ft-ot
adni.
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Bejelentések
Elutasított
pályázat és fakivágás
Juhász: A városközpont-rehabilitációs pályázatot nem nyertük meg. A bírálók ezt
így indokolták: „A ’Sárbogárd város központjának megújítása’ címû pályázatát
nem áll módunkban befogadni és tartalmilag értékelni, mert a kiírási követelményeknek nem felelt meg. … A szereplõ
jegyzõkönyvek és dokumentumok kifejezetten erõs társadalmi ellenállást mutatnak; nem bemutatott a széleskörû partnerség…” Tehát sikerült frankón elrendezniük. (Hogy pontosan kikre gondolt a polgármester, az nem derült ki a felszólalásából.
Szerk.)
Nem olvasom azt a bulvár lapot sem, de azt
hiszem, abban volt, talán a Rehák Sándornak egy nagy fa kivágásával kapcsolatban
megjegyzése, de nem is tudom, nem is érdekel, csak szeretnék rá reagálni. 2006.
szeptember 5-én Balázsné Csek Margit
óvodavezetõ írt a mûszaki osztálynak,
hogy az óvoda udvarán lévõ nyárfa vizsgálatát szeretnék kérni. A fa ágai a nagy szélben töredeznek; a magassága és a kora miatt úgy látják, hogy már veszélyes. Arató
János erdõmérnök is ezt állapította meg, a
kivágását indokoltnak tartotta. Juhász
Károly édesanyja is kérte, hogy újra vizsgáljuk meg a fát, és ezután történt meg a fa
biztonságos kivétele. Ennyit arról, hogy
nem kiirtottuk.
Rigó László: Az E.ON a vezeték alatt
40-50 cm-t vágott le csak a faágakból. Az
ott lakók szeretnék teljes mértékben kipucolni a területet. A köves autók minden
nap átzúdulnak a 63-as fõúton, és sok helyen megsüllyedt, megtöredezett az út, leszakadt a széle, egyre nagyobb a balesetveszély. Örülünk a traffipaxnak és a rendõröknek, mert egy ilyen autó több házat is
le tud tarolni. Valamit tegyünk közösen!
Ferencz Kornél: Az önkormányzatnak hivatalosan van-e tudomása a vízpalackozó
elindulásáról?
Szõnyegi Lajos: Az építési engedély a
Waterdeep nevére szólt. Kezdeményezték, hogy a Somogy Mega nevére írjuk át,
és a használatba vételi engedélyt is kezdeményezték. A tûzoltóság szakhatóságija
megjött, az ÁNTSZ a hozzájárulását adta,
még a környezetvédelem nem nyilatkozott, tehát folyamatban van az ügy, és 60
napos ügyintézéssel le kell zárni.
Ferencz: A Bereczk Imre ingatlana mögötti terület felerészben az õ tulajdona, felerészben önkormányzaté. Az utat sorompóval lezárta a vállalkozó. Több gazda is
jelezte, hogy emiatt nem érik el a földjeiket. A használatba vételhez annak az útnak van köze?
Szõnyegi: A közlekedési hatóság megvizsgálja. Amelyik gazda szól a portán, azt
beengedik.

KÖZÜGYEK
Dr. Krupa: A közlekedési kapcsolatok az
Árpád utcán vannak bemutatva, és arra
szól az engedély is.
Õri Gyula: Pusztaegresen a Rákóczi Ferenc utcai járda több helyen balesetveszélyes, mert az alatta húzódó vízvezeték sérült, és a javítása során a betonburkolat
nem lett újjáépítve, hanem csak a törmelék
lett visszahelyezve. Az Ady-lakótelepen
több lakó jelezte, hogy a kukák környékén
rendkívüli módon elszaporodtak a rágcsálók.
Schmidt Lóránd: Ismét kérem a testületet,
hogy a személyeskedéseket fejezzük be.
Az intelligencia hiányát jelzi, amikor valaki már nem tud mivel érvelni, és elõjön a
személyeskedéssel. Gondolok itt Bódai
felszólalására. Ez tipikusan sárdobálás.
Fel vagyok háborodva azon, hogy míg a
FÜBE 220.000 Ft-ot, a vakok és gyengén
látók csak 50.000 Ft-ot kaptak.
Juhász: Felhívták a figyelmemet, hogy
nézzem meg azt a zserbófalást meg a pöckölgetést a játék autókkal. Bódai nem a civil szervezeteket bántotta, hanem azt, aki a
harangot akarta kongatni, meg aki a zserbót kajálta két orcára.
Etelvári: Töredeznek fel az utak mindenütt a csatornázás helyén, ami azt jelenti,
hogy nem jól tömörítették. A Gilice köz és
Tompa Mihály utca sarkán el kellene távolítani az apró köveket. Mikor kerülnek ki
azok a sebességkorlátozó táblák, amikrõl
legutóbb döntöttünk? Mikor lesznek kátyúzva a murvás utak? Mit intézkedett a
polgármester a vasút ügyében? Nemcsak
Rétszilason rodeóznak a kõszállítók, hanem bent a városban is.
Szõnyegi: Többször felhívtam a testület figyelmét, hogy nem kell annyira sürgetni az
aszfaltozást, hadd tömörödjön az út. A
Szélsõ, Damjanich és Bem utca kátyúzása
megtörtént. Én nem észleltem olyan mértékû romlást, mint amilyet a képviselõ úr
mondott. Mi csak közmunkásokkal tudjuk
ezeket az utakat javítani. Nem romlana
ilyen gyorsan a minõség, ha a 30 és 50 kmes sebességet betartanák.

Tesco-gazdaságos
vízelvezetés
Bártfai: Többször elmondtam, hogy ne
sajnálja az önkormányzat a mûszaki ellenõr költségét. Épül a Tesco, és a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban az ott lakók
szeretnék, ha a képviselõjüket meghallgatná a testület.
Vágvölgyi István: Sajnos kétszer már lenyeltük a békát abban a sarokban, most a
harmadikat tolják le a torkunkon. Miért
ezt a megoldást választották? A csatorna
legyen meg, de ne ilyen áron! 1999-ben
összedõlt két ház ott a sarokban. Azóta
semmi változás nem történt, sem az áteresz nagysága nem nõtt. Ezzel foglalkozott-e valaki? A ládagyár végénél valamikor egy halastó volt. Ez a terv nem jó, és
senki nem foglalkozik vele. Kap Sárbogárd
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egy jól adózó Tesco áruházat, és olcsóbban
vásárolunk, mi meg kapunk egy patkányversenypályát meg árvizet. (Részletek a 4.
oldalon.)
Szakácsné: Köszönetet szeretnék mondani, hogy az idõsek ilyen csodálatos estét
kaphattak ajándékba az idõsek világnapjára. A támogatóknak és a kollégáknak is köszönöm, hogy ilyen színvonalon tarthattuk
meg ezt az ünnepséget.
Horváth Tibor: Az idõsek napján elég sokan zavarban voltak. Ha magyar nótát énekeltek volna, akkor biztos, hogy csatlakoztak volna hozzá. Erre máskor figyeljünk
oda. A csatornázási problémák most jönnek elõ. Dr. Berzeviczy Gábor kivette a 15
millió forintot a szennyvízátemelésbõl,
hogy azt majd pályázatból pótoljuk. Azóta
is rossz állapotban van a Vezér utca, mert
mindig van ráterítve kõ, és lassan már a
háztetõn járnak az autók, a házak alá meg
folyik be a víz. Nem lenne már murvás út
Sárbogárdon, ha 100 millió nem lett volna
abból a pénzbõl kilopva. Sárszentmiklóson
fel vannak háborodva az emberek, hogy ki
vannak szorítva a klubból, mert nincs, aki
kinyissa nekik azt a helyiséget. Kaptam egy
telefont, hogy miért szüntetjük meg a vasútnál a buszmegállót. Mondtam, hogy az
nem szûnik meg, csak egy plusz megálló
lesz.
Juhász: Az Alba Volán plusz megállót
nem vállal. Ott kint két család van, itt meg
több százan. Vagy az egyik helyen áll meg a
busz, vagy a másikon. El kell dönteni, hogy
kiknek a létszáma, érdeke fontosabb.
Gábris István: A Homoksor árkának fenekén nõtt két fa, amik elérik a villanyvezetéket. A miklósi temetõ déli oldalán lévõ
közkút még mindig folyik.
Bódai: A közvilágítás kaotikus. A volt benzinkútnál van 6 oszlop, amiken nincs világítás már fél éve. Az Ady-soron szintén van
három. Kijött a kosaras kocsi, és nem csináltak semmit.
Varga László: Körülnéztünk a Zengõ
Óvodában, ahol nagy az igény egy tornaszoba felépítésére. Gond az épület állapota, különös tekintettel a nyílászárókra. A
kültéri játékok még néhány éve megfeleltek az uniós elvárásoknak, most viszont
már nem. A buszmegállóról még tárgyalni
kell a Volánnal. A Szabadság utca sarkán
még mindig ott van az a hatalmas dzsumbuj. A Széchenyi utca járdáját óriási sövény lepte el. A miklósi óvodánál vannak,
akik szabálytalanul parkolnak, balesetveszélyessé téve az ottani közlekedést. Mielõtt a füvet levágjuk, szedjük össze a szemetet, mert a rengeteg papírhulladékot
szétvágja a fûnyíró.
Dr. Krupa: A Volánnak a közlekedésszervezés szempontjából nem megoldható,
hogy még egy buszmegállót létesítsen, csak
áthelyezés lehetséges.
Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág
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Mi van, ha ismét lesz árvíz?
Az ezredforduló táján bolondult meg elõször az idõjárás az éghajlatváltozás következtében. Akkor, 1999. július közepén leszakadt
az ég Sárbogárdra. Tinód alsó része víz alá került, mert a vasúti
töltés gátként elállta a hirtelen lezúduló víz útját. S hiába vágták át
a töltés túloldalán az utat, az sem sokat segített. Házak dõltek
össze, családok egész vagyona vált egyik napról a másikra semmivé.
Pedig voltak elõjelek akkor is. A tavaszi idõszakban gyakran megmutatkozott már, hogy a Tinódi árok egyedül nem tud megbirkózni a hirtelen lezúduló nagy vízzel. Errõl az akkoriban megjelent lapszámainkban bõséges beszámolókat olvashatnak. Nagyobb esõzések idején ez az árok a vasútnál kilépett a medrébõl,
mert a vasút alatti áteresz nem tudott megbirkózni ekkora vízmennyiséggel. Az árvíz utáni helyreállítási munkák idején szóba
került, hogy szükség lenne még egy átereszre a vasút alatt. Aztán
errõl a szándékról az önkormányzatnál mindenki megfeledkezett. Ebben az idõben a vasúti lakótelepen és annak környékén,
így a Ládagyár területén összegyûlõ csapadékvíz elvezetését még

Elutasították
Sárbogárd pályázatát
Elutasították Sárbogárd önkormányzatának a Hõsök tere rehabilitációjára beadott pályázatát. Mint ismeretes, ez a pályázat a József Attila Mûvelõdési Központ és a Hõsök terén lévõ
105 éves óvoda ledózerolását, területének egy plázaépítõ cégnek 80 millió Ft-ért való értékesítését tûzte ki célul.
A terv ellen rendkívül erõs tiltakozás bontakozott ki a városban, amelyet több mint 1800 tiltakozó aláírással is megerõsítettek a polgárok. A polgármester és a képviselõ-testület „tízek”
csoportja a polgárok tiltakozását és javaslatait figyelmen kívül
hagyva nyújtotta be a pályázatot.
Több civil szervezet és magánszemély alternatív javaslatot dolgozott ki, amit megfelelõ dokumentációkkal alátámasztva
megküldtek a pályázat kiírójának is. Ebben hangsúlyozták,
hogy a polgárok azt szeretnék, ha Sárbogárd nyerne a pályázaton, és a kiírás szellemében Sárbogárd pályázata nem rombolásról, hanem valóban rehabilitációról, a régi értékek megõrzésérõl szólna. Kifejtették, hogy a Hõsök terének meg kell
õrizni a történelmi értékeit, így javasolják, hogy a régi tanácsházát újítsák fel, a 105 éves óvodát ne rombolják le, a mûvelõdési központot és a polgármesteri hivatalt pedig felújítással, a
nyílászárók cseréjével hozzák összhangba a régi épületekkel.
A pályázatot elbírálók hiánypótlásra szólították föl Sárbogárd
önkormányzatát, kérve a pályázat társadalmi egyeztetésének
bizonyítékát. A polgármester és a képviselõ-testület azonban
ezt nem tudták kellõképpen prezentálni. Így megfelelõ társadalmi egyeztetés hiányában a más szempontból is foghíjasan
beadott pályázatot az elbírálók elutasították.
Ezek után a polgármester és a „tízek” csak önmagukat okolhatják, hogy nem nyert a pályázat.
A tanulság számukra az, hogy a polgárok ellenében a legnagyszerûbb fejlesztési elképzelések se lehetnek sikeresek. Olyan
nagyszabású fejlesztések esetén, mint a városközpont rehabilitációja, amely egy évszázadra meghatározza a város arculatát,
sikert csak a polgárokkal összefogva, velük egyeztetve lehet elérni.
Hargitai Lajos

sehogy sem oldották meg, pedig az a terület akkor hónapokig vízben állt.
Most a volt ládagyár területén épül a Tesco áruház. Szeptember
30-ai dátummal a Tinód alsó részén lévõ lakók kaptak egy levelet
Juhász János polgármestertõl. Ebben a levélben tájékoztatja a lakókat, hogy a Tesco áruház és környékének csapadékvíz-elvezetését a házuk elõtt megépítésre kerülõ fedett árokkal fogják megoldani. A munka kezdése október 8. A lakók attól félnek, hogy a
80 cm-es átmérõjû új csatornán keresztül Tinódra fog zúdulni az
északi terület összes csapadékvize is. Mivel nem épült meg a vasút
alatt a másik áteresz, a jelenlegi egyedül nem bírná a megnövekedõ terhelést. A lakók panaszra mentek a polgármesterhez, de elutasították õket.
Ezután megjelentek a keddi testületi ülésen is, ahol a bejelentések során Vágvölgyi István a tinódiak nevében emlékeztetett arra,
hogy mi volt 1999-ben, és arra is, hogy máig sem építették ki a vasút alatt a másik átereszt, ami biztosítaná, hogy nagyobb vízmennyiség ne okozzon Tinódon galibát.
A polgármester helyett Szõnyegi Lajos, a mûszaki osztály vezetõje válaszolt. Nem cáfolta a tinódiak aggályait, hanem azt mondta,
hogy olyan rendkívüli idõjárás száz évben egyszer van, amilyen
1999-ben volt, és reméli, hogy ilyen többet nem lesz. A tinódi árvizet azzal indokolta, hogy a Nádor visszaduzzasztott egy halastó
gátjának átszakadása miatt. A Nádor visszaduzzasztása igaz, de
az nem igaz, hogy Tinód ezért került víz alá. Tinód egy éjjel került
víz alá, amihez a Nádornak semmi köze. Annál inkább volt köze
ehhez annak, hogy a vasúti töltés alatt csak egy áteresz van.
Mi lesz, ha a mostanában Magyarországon is egyre gyakoribb tornádó itt is lecsap, és akár az 1999-es csapadék többszöröse is leesik? Ki lesz akkor egy újabb árvízért a felelõs?
Vagy akkor is úgy lesz, mint 1999-ben, amikor az akkori polgármester vadonatúj gumicsizmában odaállt a vízbe és fényképeztette magát, s együtt érzõ, drámai tekintettel nézett a kamerákba, és
még kitüntetést is kapott az árvíz utáni helyreállításért.
Mert egy sárbogárdi polgármesternek úgy kell a katasztrófa, mint
egy falat kenyér. Akkor lehet kampányolni a hõsies védekezéssel,
lehet újságok címlapján szerepelni. A katasztrófa megelõzésével,
a hétköznapi munkával nem lehet politikai profitra szert tenni.
Szomorú, hogy a képviselõk részérõl sem lehetett tapasztalni hajlandóságot arra, hogy szolidaritást vállaljanak az emberek valós
problémájával. Majd talán akkor rohannak õk is, ha már dõlnek a
vízben a házak? Most ilyen az ország, s ilyen benne Sárbogárd
politikai közélete is.
Még az a szerencse, hogy ma már a felelõsöknek nem faragnak
akasztófákat.
Hargitai Lajos
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A Fodor és Molnár Kft. jubileuma
15. születésnapját ünnepli idén a sárbogárdi Fodor és Molnár
Építõipari és Szolgáltató Kft. Ebbõl az apropóból beszélgettem a
két ügyvezetõvel: Fodor Jánossal és Molnár Jánossal a cég megalakulásának elõzményeirõl, eddigi mûködésük mérföldköveirõl.
— Hogyan indult el ez a vállalkozás?
Fodor János: — Rokoni alapon indítottuk a vállalkozást 1993. október 1-jén. Molnár János munkahelyét felszámolták, az én munkahelyem megmaradt, de a munkaköröm kapós volt, ezért úgy
döntöttem, hogy otthagyom az igazgatói állást, és ketten új életet
kezdünk, a tudásunk alapján megméretjük magunkat az új világban.
— Hol szereztek szakmai tapasztalatot, hol sajátították el az építõiparhoz szükséges tudást?
Molnár János: — A helyi Tévállnál dolgoztam több mint 20 évig,
ott sajátítottam el a szakmai tapasztalatot, meg hát a gyakorlati tapasztalatot mindig hozza magával az élet. Majdnem minden beosztásban megfordultam. Az útépítõ- és a magasépítõ-iskolát Székesfehérváron végeztem.
Fodor J.: — Én Pesten tanultam, utána a mélyépítési vállalatnál
kezdtem dolgozni. Másfél év után sorkatona lettem Szolnokon,
majd hazakerültem a Tévállhoz. Ott ismertük meg Jánossal egymást. Öt évet dolgoztunk együtt, utána Székesfehérvárra mentem
a közúti építõvállalathoz építésvezetõnek, majd fõ építésvezetõnek. 1977-ben kerültem haza Sárbogárdra a költségvetési üzemhez. Akkor alakult meg az új elõkészítõ—bonyolító csoport, annak
a vezetõje lettem, utána mûszaki vezetõ, 1981-tõl az üzem vezetõjének neveztek ki, és 1991 végéig mint mûvezetõ dolgoztam.
— Egy építõipari vállalkozáshoz mindenféle eszközre, emberekre van
szükség. Ma már egy egész nagy gépparkjuk van. Hogyan emlékeznek
vissza a legelsõ munkákra, a vállalkozás beindulására?
Fodor J.: — 1993-ban egymillió forinttal lehetett kft.-t alapítani.
Nekünk szinte semmink sem volt. 500.000 Ft-ot kellett letenni a
társasági szerzõdés aláírásakor, a másik ötszázat pedig egy éven belül kellett pótolni. Összeszedett eszközbõl 368.000 Ft apportunk
volt, a hiányzó 132.000 Ft-ot ketten raktuk össze készpénzben. A
másik félmilliót egy éven belül tudtuk befizetni abból a pénzbõl,
amit megtermeltünk. Vettünk egy több mint 10 éves, lestrapált
ZSUK-ot, azzal kezdtük a munkát, meg a kettõnk személygépkocsijával.
— Hány munkatársuk volt akkoriban?
Fodor J.: — 10-en kezdtük a céget: 8 fizikai dolgozó és mi ketten.
— Gondolom, akkor maguk is mindenfélében részt vettek, ha kellett,
lapoztak.
Molnár J.: — Amikor kellett, vagy amikor volt rá idõnk, akkor beszálltunk. Pláne én, mivel János a munkaszerzõdésekkel meg az
elõkészítéssel volt elfoglalva. Õ visz a munkaügytõl, pénzügytõl
kezdve mindent. Ha kellett, hordtam a homokot, lapátoltam, toltam, kevertem, vagy lapoztam, vagy húztam le a betont. Aztán
ahogy nõtt a létszám, egyre többet kellett foglalkozni a megrendelõkkel, mûszaki ellenõrökkel, felmérésekkel, én is kikoptam a fizikai munkából, és maradt csak az irányítás és a hozzá tartozó adminisztráció.
Fodor J.: — Egyikünk sem szégyellte soha a fizikai munkát. Jó néha
egy kicsit lapátolni.
— Lehet azt mondani, hogy fokozatosan fejlõdött a cég, és hullámvölgy nem nagyon volt?
Fodor J.: — Egyértelmûen azt tudom mondani, hogy hála istennek
hullámvölgy nem volt. A megtermelt nyereség szinte 80 %-át
visszaforgattuk a cégbe, és elõször eszközfejlesztésre, majd a telephely fejlesztésére fordítottuk. Szerencsére úgy jöttek az éves eredmények, hogy a pénzügyi hátteret megalapozták.
— Most a telephelyük a Tinódi utcában van. Korábban hol volt?
Molnár J.: — A kettõnk udvarán.
— Mennyi gépük van, ha lehet egyáltalán számszerûsíteni?
Fodor J.: — Hatszemélyes személyszállító és kisteherautó van 4 db,
ezek szállítják a két önálló, 10-12 fõs brigádunkat. Ezen kívül van
egy másfél tonnás, 3 személyes kisteherautó, vállalati tulajdonban

három személygépkocsi, egy árokásó, kisgépekbõl pedig ami csak
elképzelhetõ.
— A színes füzetben, amit a 15. évi jubileumra adtak ki, több település
neve is látható, ahol dolgoztak (Sárbogárd, Székesfehérvár, Rácalmás, Nagylók, Alsószentiván, Alap, Vajta, Szabadegyháza stb.).
Molnár J.: — A munkák ismeretség, majd késõbb ajánlás útján jöttek, és sikerült bedolgoznunk magunkat.
Fodor J.: — Meghívásos pályázatokon és nyílt közbeszerzési pályázatokon is indulunk, sok ilyen munkát nyertünk már. Érdekes módon a ’90-es években Dunaújváros és környékére testálódott a
munkaterület, utána átkerültünk Székesfehérvárra, a Velencei-tó
környékére, illetve Budapest déli kerületeire és a Pest környéki településekre, mint például Biatorbágy. A Velencei-tó környékén
nincs olyan település, ahol ne dolgoztunk volna. Az utóbbi 6-8 évben az a fõ munkaterületünk.
— Milyen jellegû munkákat csinálnak?
Molnár J.: — Mindenféle területen megfordultunk már: mezõgazdasági, állattartó és tároló létesítmények, átjátszótorony-alapok,
családi házak, irodák, iskolák, óvodák építése.
Fodor J.: — Mûvelõdési házakat, orvosi rendelõket bõvítettünk,
újítottunk fel, éttermet, konyhát csináltunk. Az utóbbi idõben elég
sok a tér- és járdaburkolat. Szóval, képezzük magunkat mindenféle
területen, megpróbáljuk követni a kihívásokat, és megfelelni azoknak. Ma nem lehet egy szûk profil mellett lehorgonyozni.
— Mi volt a legnagyobb kihívás, vagy a legkülönlegesebb munka, amit
Önökre bíztak?
Fodor J.: — Volumenben a diósdi gimnázium, mûszakilag a sárbogárdi munkaügyi központ. Csináltunk egy nagyon szép családi házat Törökbálinton, ami mûszaki megoldásában és formájában is új
dolog volt. Ugyancsak szép munka volt Szabadegyházán a templom felújítása.
— Úgy tudom, hogy a családi kötõdés egyre szorosabb, hiszen több
családtag is részt vesz a vállalkozásban, és feltételezem, hogy nemcsak
munkatársakként jönnek össze olykor, hanem barátokként is.
Fodor J.: — Összejövünk, amikor az idõ engedi, de nagyon sok idõ
rámegy a munkára, a hétvége meg az adminisztrációval zajlik.
— Kik vesznek részt a családból a vállalkozásban?
Molnár J.: — A mi családunk részérõl én vagyok egyedül. A gyerekek közül az egyik még tanul, a másik kismama, az idõsebbik más
pályán van egyelõre.
Fodor J.: — Rajtam kívül a nejem az általános adminisztrátori feladatokat végzi, a fiam pedig az egyik brigád vezetõje.
A szombaton rendezett ünnepi vacsorán, a Két Kovács étteremben, több mint száz vendéggel együtt ülte meg Fodor János és Molnár János a cég születésnapját. Fodor János ebbõl az alkalomból jelentette be, hogy jövõ év januárjától háttérbe vonul, és átadja fiának a cég vezetését. Természetesen a születésnapi torta sem maradhatott el, amibõl a lelkes unokák segítségével kínálták meg a
vendégsereget.
Kívánjuk, hogy a Fodor és Molnár Kft. — benne a vállalkozó családtagokkal — még sokáig éljen és mûködjön sikeresen!
Hargitai Kiss Virág
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Ki veszi meg?
A honvédségi lakótelep sorsa és jövõje bizonytalan és kilátástalan. A hajdan szép napokat megért lakótelepen rengeteg az üres
lakás. Munkalehetõség híján egyre többen költöznek el más faluba vagy városba az itt lakók. A lakótelep belsõ része is nagyon elhanyagolt. Ezt jelzik az összetört térelemek, padok, rozsdás, törött sporteszközök. Sajátos jelképe a pusztulásnak a HEMO, a
hajdan nagy létszámú helyi honvédalakulat tisztjeinek mûvelõdési háza, mely elnéptelenedve egyre rosszabb állapotba kerül. A fõbejárat elõtti lábrácsokat elvitték a vasazók, hámlik az oszlopokról a festék, s olykor az éjszaka leple alatt itt-ott betörik az ablakokat is az értékek után kutató csirkefogók.
Ezt a nagyon leromlott állapotú épületet a honvédség, illetve az
állam átadta a sárbogárdi önkormányzatnak. Az önkormányzat
pedig áruba bocsátotta 100 millió Ft-ért. Eddig nem volt rá egyetlen vevõ sem. A rendõrséget ugyan érdekelné, de nem ennyiért.
Miért nem ajánlja fel akkor a polgármester úr ezt az épületet akár
fél áron Jandzsó Tamás cégének, akinek a Hõsök terén a József
Attila Mûvelõdési Központra fáj a foga 80 millióért? Az ellen bizonyára nem tiltakozna úgy a lakosság, mint azért, hogy a jól mûködõ, részben felújított mûvelõdési központunkat dózeroltatná
el, hogy a helyére plázát építsenek.

Vigye Jandzsó inkább a HEMOT fél áron, és építsen ott plázát, ha
akar. Az is a város szíve, nem? Hátha attól fellendülne a lakótelep. Bár ezt kétlem, mert akkor pláza helyett inkább munkahelyet
kellene létesíteni, de ezért valami miatt nem nagyon törik magukat a város jelenlegi urai.
Hargitai Lajos

Hantos szürete
Az októberi szüreti felvonulások sorában Hantos volt az egyik elsõ. Szombaton, metszõ szélben ültek a fogatokra a helyi Bokréta
néptáncegyüttes tagjai, az õket kísérõ zenekarral egyetemben,
hogy megörvendeztessék énekükkel és táncukkal a község népét.
Nagylókról is csatlakoztak hozzájuk néhányan.
A szépen felöltözött lyányok és ifjak között külön látványosság
volt Bolye Ferenc, aki subában és kalapban ült az egyik bakon,
kackiás bajusza épphogy csak kilátszott.

Akárcsak korábban Sárkeresztúron, sajnos itt is rakoncátlan volt
az egyik ló, de szerencsére senkinek nem esett baja. A paripának
ugyanis sehogy sem fûlt a foga a meneteléshez — pláne, mivel
nemrég lábalt ki egy betegségbõl — így az elsõ adandó alkalommal elnyargalt haza.
A felvonulóknak nem vette kedvét az eset, vidáman, hangosan dalolva járták az utcákat, és szíves mûsorukat, az esti mulatságra való invitálásukat finom falatokkal és innivalóval hálálták meg
Hantos lakói.
Hargitai Kiss Virág

AKCIÓ
OKTÓBER 9-ÉTÕL!
ARIEL 2 kg color
ARIEL 5 liter color
LENOR 2 liter
PERSIL 1,5 liter color
DOMESTOS 750 ml
MÉCSESEK

GAZDABOLT ÉS FAISKOLA,
Sárbogárd, Ady E. út 224.,
telefon: 06 (25) 462 214

1450 Ft
3250 Ft
700 Ft
1150 Ft
380 Ft
70 Ft-tól

Sárbogárd, Ady E. út 115.

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
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a miklósi iskolából
Összeállította: Zelmanné Varga Zsuzsanna

Reneszánsz túrák Magyarországon
Ezzel a címmel folytatjuk az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolába járó diákok élménybeszámolóinak közlését. A héten az
ötödik és a nyolcadik évfolyam kirándulásairól olvashatnak.
A Reneszánsz Programiroda és a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezõ Kht. pályázatának jóvoltából, melyen iskolánk 1,7
millió forintot nyert, az ötödikesek Szekszárdra és Ozorára látogathattak el, a nyolcadikosok pedig a Szeged belvárosában folyó
ásatást nézhették meg, illetve a Nemzeti Történeti Emlékparkot
Ópusztaszeren.

Tanulmányi kirándulás Szekszárdon
Szeptember 30-án, egy kedd reggelen izgatottan vártuk a tanulmányi kirándulást. Az úti cél Szekszárd volt. Reggel nyolc órakor
indultunk két busszal. Indulás elõtt az iskolában mindenki kapott
egy csomag hideg élelmet. Körülbelül egy óra volt az út.
Megérkezve a városba, elsõ állomásunk a szõlõhegyi kilátó volt,
ahová egy meredek emelkedõn lehetett felmenni. Nagyon szép
volt a táj és az elõttünk elterülõ település látképe. A hegytetõn
ettünk, ittunk, nézelõdtünk.
A következõ állomás a Wosinszky Mór Megyei Múzeum volt. Itt
két csoportban néztük meg a múzeumot. Az egyik csoport elõször
az õskortól a bronzkorig tartó idõszakról nézett meg egy filmet, a
másik pedig a római korról nézett képeket, fegyvereket és tárgyakat. Mi elõször az õskort néztük meg. Láttunk egy hatalmas mamutcsontvázat, amit 25-30 évvel ezelõtt találtak meg Dunaföldváron. Igazi emberi csontvázakat, régi kardokat, a kõkorszakból
való pattintott és csiszolt tárgyakat is láttunk.
Ezután a római kort néztük meg, és meg is foghattuk a régi tárgyakat. Nagyon érdekes volt. A germánok, hunok, longobárdok, avarok és a honfoglaló magyarok idejérõl is sok érdekességet tudtunk
meg.
Ezután elmentünk egy étterembe, ahol ízletes ebéd várt bennünket. Desszertként fagyit is ettünk.
Délután, mivel nagyon szép volt az idõ, megnéztük a gemenci erdõt. Tettünk itt egy nagy sétát, melynek során láttunk egy siklót,
vaddisznót és különleges lábnyomokat. A túra után a kisvasútnál
meguzsonnáztunk, majd elindultunk haza.
Igazán érdekes volt ez a kirándulás, szívbõl ajánljuk másoknak is.
Kovács Réka, Sipõcz Attila, Kellner Miklós 5. b

Beszámoló a nyolcadikosok
tanulmányi kirándulásáról
Szeptember 16-án reggel negyed nyolckor indult el a buszunk sok
nyüzsgõ és izgatott diákkal. Úti célunk Szeged és Ópusztaszer
volt.
Elõször Szegedre mentünk megnézni a szegedi vár maradványait
és a vár régi templomának temetõjét, ahol családi sírokat és tömegsírokat tártak fel. A vár melletti Móra Ferenc Múzeumban
két csoportra oszlottunk, és a mi csoportunk átment a várba. Ott
egy idegenvezetõ várt bennünket, aki elmondta a vár rövid történetét. A szegedi vár már a törökök és az osztrákok kezében is volt.
Amikor a törökök elfoglalták, eleinte nem törõdtek az állapotával, de amikor a keleti fal és az északkeleti sarokbástya a Tiszába
omlott, elkezdték a felújítását. Eközben a magyarok többször is
próbálták visszafoglalni a várat, sikertelenül. Késõbb az osztrákok bevették a várat, majd évek múlva ismét magyar kézre került.
A szegediek azonnal elkezdték a vár lebontását, és az alapanyagokat a város újjáépítésére fordították. Az egykori temetõben sok
családi sírt és néhány tömegsírt tártak fel. A családokat fából készült koporsókba temették, amelyek idõközben elkorhadtak, és
csak a szögek maradtak meg. A sírokban egyértelmûen látható

volt, hogy több ember is feküdt bennük, gyerekek és felnõttek
egyaránt. A tömegsírokban inkább koponyák és nagyobb csontok
voltak.
Ezt követõen helyet cseréltünk a másik csoporttal, akik eddig a
múzeumban voltak. Átérve egy másik idegenvezetõ várt minket,
aki egy kézmûvesszobába vezette a csapatot. Egy drótból és
gyöngybõl készült pecsétgyûrût készítettünk, amit mindenki elvihetett haza.
Ezután Szeged belvárosában tettünk egy sétát, ahol megtaláltuk
az éttermet. Itt megint csapatokra oszlottunk, és mindenki kedvére nézelõdhetett. Fél óra után visszatértünk a találkozóponthoz,
és mindenki éhesen vonult be az étterembe. (Csontleves, rántott
hús, hasábburgonya, csemegeuborka és kókuszgolyó volt a menü.)
Miután mindenki jóllakott, elindultunk második úti célunk felé:
Ópusztaszerre, a Nemzeti Történeti Emlékparkba. Amikor megérkeztünk, elkezdett cseperegni az esõ. Elõször agyagoztunk,
majd a Feszty-körképet néztük meg.
Feszty Árpád Franciaországban látott egy körképet, és elhatározta, hogy õ is fest egyet. Inkább a Biblia témája foglalkoztatta, de
Jókai Mór tanácsára a honfoglalás eseménysorát örökítette meg.
A körkép festése két évig tartott, közben festõtársai folyamatosan
segítették. Miután kész lett, évek múlva restaurálni kellett a mûvet, mivel többször is megsérült. Az utolsó restaurálás 1995-ben
fejezõdött be, ekkor helyezték át az akkor már mûködõ emlékpark egyik épületébe.
A nézelõdés után Soltvadkerten álltunk meg a híres cukrászdánál, ahol mindenki kedvére falatozhatott. A sok élmény után fáradtan, de élményekkel gazdagon tértünk haza.
Petróczki Anna 8. b

VIDÁM DÁNIA
ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ – KEDVCSINÁLÓ

2008. október 12.
Filmek, bemutatók, fotók, stomp, anekdoták, játékok.
Mit jelent a népfõiskola? Dánia és Magyarország – beszélgetés.
Mik a népfõiskolák pozitívumai?
Mit jelentnek számunkra a kinti élmények, hogyan tudjuk itthon kamatoztatni?
Vacsora, zene, kötetlen ismerkedési, beszélgetési lehetõség. A programon
való részvétel ingyenes.
Info: 70/4535-748, 25/506-020, fax: 25/506-021,
e-mail: kishantos@enternet.hu
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KÉK HÍREK
VAGYON ELLENI
BÛNCSELEKMÉNYEK

Október 4-én egy mezõszilasi lakos tett bejelentést telefonon, miszerint egy ismeretlen elkövetõ az ott található kocsma ablakát
betörte, bemászott, és pár üveg alkoholt lovasított meg.

Semmi sem szent
Október 5-én egy sárbogárdi lakos tett feljelentést, hogy valaki lakásának garázsát feltörte, és onnan élelmiszert, szerszámokat,
készpénzt és mobiltelefont vitt el.

Lehûtötték magukat
Október 1-jén egy pusztaegresi személy bejelentést tett, hogy a
Pusztaegresen található boltba és kocsmába ismeretlen tettesek
behatoltak. A helyszíni tevékenység után kiderült, hogy csak a
kocsmából történt eltulajdonítás, ahonnan szeszes italt és jégkrémet vittek el.

Bálabontás
Október 2-án 20.45 perckor az alapi polgárõrök jelezték, hogy egy
utánfutós Lada körbálákat visz Sárbogárd irányába. A megállapítás szerint a bejelentést megelõzõen közvetlenül, illetve a megelõzõ napokban összesen 20, egyenként 160 cm átmérõjû körbála
tûnt el az alsószentiváni lucernaföldekrõl. A keresett jármûvet
feltartóztatták, a benne ülõ három személyt elõállították, és gyanúsítottként hallgatták ki. A megtartott házkutatás során a többi
bála is elõkerült. Az utánfutót, rajta az utolsó két bála lucernát
szintén lefoglalta a rendõrség.
Köszönet a polgárõrségnek!

Nem loptam én életemben, csak egy…
Október 2-án egy nagylóki lakos tett feljelentést ismeretlen tettes
ellen, aki Székesfehérváron parkolás közben az ott parkoló személygépkocsiból egészségügyi segédeszközöket, személyi iratokat, bankkártyát tulajdonított el.

BALESETEK, ITTAS VEZETÉS
Volt engedély, nincs engedély
Szeptember 29-én közlekedési baleset történt. Egy sárosdi lakos
személygépkocsival közlekedett, nem adta meg az elsõbbséget
egy szintén sárosdi lakosnak és összeütköztek. A baleset során
személyi sérülés nem történt, biztonsági övet használtak. Mivel a
balesetet okozó sofõr a jármûvezetés elõtt alkoholt fogyasztott,
így vér- és vizeletminta-vételére került sor, s vezetõi engedélyét
elvették.

A bátor motoros
Október 1-jén bejelentés érkezett kapitányságunkra, miszerint
egy szabadegyházai lakos motorkerékpárral közlekedett, bukósisak nélkül, egy közepesen balra ívelõ útkanyarulatban, s elvesztette uralmát jármûve fölött, és fékezése ellenére belehajtott az
úttesten kívül szabályosan parkoló személygépkocsi bal hátsó
sarkába.
Az ütközés következtében a motorkerékpáros súlyos medenceés könyöktörést szenvedett.

SZEMÉLY ELLENI BÛNCSELEKMÉNY

Éjszakai „vásárlás”
Egy sárhatvani lakos tett bejelentést, hogy ismeretlen személyek
az éjszaka folyamán be akartak törni az ott található élelmiszerboltba. Nem vittek el semmit, csak rongálási kár keletkezett.

Éhesek a lovak?
Október 3-án az alapi Arany János MGTSZ egyik dolgozója feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 40 db lucernabálát lopott
el, nagy kárt okozva ezzel a szövetkezetnek.

Gyerekharag
Szeptember 29-én egy kálozi lakos személyesen bejelentést tett,
hogy egy gyermekkorú személy több alkalommal is bántalmazta
gyermekét.
Jelezte ezt a szülõknek, iskolában, polgármesteri hivatalban,
majd ezt követõen tett bejelentést a kapitányságon.
Ha gyermekkorú követ el bûncselekményt, vele szemben is van
intézkedés!

Fókuszban a gyalogosok és a kerékpárosok
Fokozott közlekedésrendészeti ellenõrzéssorozat kezdõdött október 1-jén az ország valamennyi megyéjéhez hasonlóan
Fejér megyében is. A november 30-áig tartó ellenõrzéssorozat fókuszában ezúttal a
gyalogosok és a kerékpárosok állnak…
— A gyalogosok ellenõrzésének fõ célja a
gyalogosok szabálykövetõ magatartásának kikényszerítése a közlekedés biztonságának növelése érdekében — mondta el
Kaposvári Károly rendõr alezredes a megyei közlekedésrendészeti osztály vezetõje. A gyalogosokat a gyalogos-átkelõhelyek szabályszerû használata érdekében
fokozott ellenõrzés alá vonjuk a gyalogos-átkelõhelyeknél. Ennek során meg
kell akadályozni a jelzõlámpával ellátott
gyalogos-átkelõhelyeken a gyalogosok tilos jelzésen történõ áthaladását, a kijelölt

gyalogátkelõhely közelében nem a gyalogos-átkelõhelyen történõ áthaladását, valamint az egyéb, gyalogosok által elkövethetõ közúti közlekedési szabályszegések
elkövetését.
— A kerékpárosokkal kapcsolatos fokozott ellenõrzés elsõdleges célja a kerékpáros balesetek megelõzése, a súlyossági mutatók javítása. Fontos továbbá a szeszesital
és a közúti közlekedésben való részvételre
hátrányosan ható szer befolyása alatt lévõ
közlekedõk kiszûrése a forgalomból, a
közlekedõk jogkövetõ magatartásának
formálása, a szabályok maradéktalan betartásának megkövetelése. És nem kevésbé fontos a szándékos szabálysértõ (pl.: tilos jelzés figyelmen kívül hagyása) kerékpárosok elleni hatékony fellépés, a kerékpárokra vonatkozó mûszaki elõírások be-

tartatása. A szabálysértések miatt olyan
szankciót alkalmazunk, amely arányos a
fokozott ellenõrzés céljával és jelentõségével — szögezte le az alezredes.
A két hónapig tartó akció során kiemelten
ellenõrzik a kerékpár kötelezõ tartozékainak meglétét, a kerékpáros éjszakai és korlátozott látási viszonyok közötti láthatóságát és azt, hogy a kerékpárosok mennyire
tartják be a rájuk vonatkozó általános közlekedési szabályokat. Szigorúan ellenõrzik
és szankcionálják az ittas állapotban való
közlekedést is. A gyalogosokat elsõsorban
a gyalogos-átkelõhelyeken fogják ellenõrizni, mennyire szabálykövetõk az átkelésnél.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ
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TEREMFOCI-SORSOLÁS

Felhívás

I. FORDULÓ

Felhívjuk T. Fogyasztóink figyelmét,
hogy fogyasztói visszajelzés szerint
Sárbogárd területén illetéktelen személyek vízdíjszedés címén próbálnak
a lakóktól pénzt kicsalni.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a SÁRRÉT-VÍZ KHT. vízdíjbeszedõi fényképes igazolvánnyal rendelkeznek,
amivel kérésükre igazolni tudják magukat. A vízdíjbeszedõk a helyszínen
nem állíthatnak ki számlát, a helyszínen átadott számla központilag készül.
Kérjük, hogy amennyiben a vízdíjbeszedõ nem tudja magát igazolni, a saját érdekükben a kifizetést tagadják
meg, illetve a próbálkozás tényét jelezzék társaságunknál, vagy a rendõrségen.

2008. 10. 12., VASÁRNAP
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Sárbogárdi Rendõrkapitányság,
Méhes Dóra r.zls., bûnmegelõzési elõadó

2008. 11. 16., VASÁRNAP
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MAGNUM VBT–SÁRBOGARAK
SPURI–BAD BOYS
VASUTAS–GÁZMODUL
LÉGIÓ 2000 FAIR BÚTOR–TOLEDO 2005
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II. FORDULÓ

VII. FORDULÓ
2008. 11. 23., VASÁRNAP

ALBA AUTO–B.B. TRUCK
OMV–SÁRKERESZTÚR KIKE
GÁZMODUL–HORVÁTH KER
TOLEDO 2005–HALADÁS
MAGNUM VBT–EXTRÉM
REÁL MARGIT–LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR
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PUSZTAEGRESI FIÚK–SPURI
BAD BOYS–VASUTAS
TWISTER–SÁRBOGARAK
SIKER FC–HÖRPINTÕ

III. FORDULÓ

VIII. FORDULÓ
2008. 11. 30., VASÁRNAP

SPURI–B.B. TRUCK
HORVÁTH KER.–BAD BOYS
ALBA AUTO–HÖRPINTÕ
SÁRKERESZTÚR KIKE–HALADÁS
LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR–MAGNUM VBT
EXTRÉM–TWISTER
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VASUTAS–PUSZTAEGRESI FIÚK
TOLEDO 2005–REÁL MARGIT
SIKER FC–GÁZMODUL
SÁRBOGARAK–OMV

HALADÁS–SÁRBOGARAK
B.B. TRUCK–VASUTAS
SÁRKERESZTÚR KIKE–TOLEDO 2005
OMV–EXTRÉM
ALBA AUTO–SIKER FC
PUSZTAEGRESI FIÚK–HORVÁTH KER.
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BAD BOYS–GÁZMODUL
HÖRPINTÕ–SPURI
LÉGIÓ 2000 FAIR BÚTOR–TWISTER
MAGNUM VBT–REÁL MARGIT

B.B. TRUCK–PUSZTAEGRESI FIÚK
HÖRPINTÕ–BAD BOYS
OMV–TWISTER
SÁRBOGARAK–LÉGIÓ 2000 FAIR BÚTOR

IX. FORDULÓ
2008. 12. 07., VASÁRNAP
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GÁZMODUL–SPURI
BAD BOYS–ALBA AUTO
PUSZTAEGRESI FIÚK–HÖRPINTÕ
HORVÁTH KER–VASUTAS
LÉGIÓ 2000 FAIR BÚTOR–EXTRÉM
MAGNUM VBT–SÁRKERESZTÚR KIKE

2008. 12. 08., HÉTFÕ
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HALADÁS–TWISTER
SIKER FC–B.B. TRUCK
TOLEDO 2005–OMV
REÁL MARGIT–SÁRBOGARAK

V. FORDULÓ

X. FORDULÓ

2008. 11. 09., VASÁRNAP

2008. 12. 14., VASÁRNAP

EXTRÉM–HALADÁS
SÁRBOGARAK–SÁRKERESZTÚR KIKE
HORVÁTH KER.–B.B. TRUCK
VASUTAS–HÖRPINTÕ
SPURI–ALBA AUTO
REÁL MARGIT–TWISTER
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2008. 11. 10., HÉTFÕ
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SPURI–HORVÁTH KER.
SÁRKERESZTÚR KIKE–REÁL MARGIT
VASUTAS–SIKER FC
EXTRÉM–TOLEDO 2005
HALADÁS–MAGNUM VBT
ALBA AUTO–GÁZMODUL
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GÁZMODUL–HÖRPINTÕ
BAD BOYS–B.B. TRUCK
VASUTAS–SPURI
MAGNUM VBT–OMV

2008. 10. 26., VASÁRNAP

2008. 11. 02., VASÁRNAP
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SIKER FC–PUSZTAEGRESI FIÚK
HORVÁTH KER–ALBA AUTO
TOLEDO 2005–TWISTER
REÁL MARGIT–HALADÁS
LÉGIÓ 2000 FAIR BÚTOR–S.KERESZTÚR KIKE
EXTRÉM–SÁRBOGARAK
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IV. FORDULÓ
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BAD BOYS–PUSZTAEGRESI FIÚK
B.B. TRUCK–GÁZMODUL
TWISTER–MAGNUM VBT
OMV–REÁL MARGIT

2008. 10. 19., VASÁRNAP

2008. 10. 27., HÉTFÕ
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ALBA AUTO–VASUTAS
SPURI–SIKER FC
HÖRPINTÕ–HORVÁTH KER.
EXTRÉM–SÁRKERESZTÚR KIKE
HALADÁS–LÉGIÓ 2000 FAIR BÚTOR
SÁRBOGARAK–TOLEDO 2005

2008. 11. 17., HÉTFÕ
00

18
45
18
30
19
15
20

2008. 10. 20., HÉTFÕ
00

2008. október 2-án Alapon a Fõ utcán közlekedett egy személygépkocsi utánfutóval,
melyen 2 darab lucernabálát szállítottak.
Nem elsõ alkalommal fordultak meg az
említett jármûvel a tettesek, ezért az alapi
polgárõrség tagjai megfigyelték õket, és az
utánfutó forgalmi rendszámát jelentették
a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. Ezen
információ alapján sikerült az említett személygépkocsi vezetõjét és utasait igazoltatni, majd az érintett személyekkel szemben intézkedéseket végrehajtani.
Továbbá 2008. október 4-én éjszaka Mezõszilason a Pintér László tulajdonában álló, korábban kocsmaként üzemelõ épületbe ismeretlen tettes hatolt be ablakbetörés módszerével.
A tettes kerékpárral érkezett a helyszínre,
kerékpárját az épület elõtti járdán hagyta,
majd a kocsmából eltulajdonított néhány
üveg szeszes italt. Tettét a mezõszilasi polgárõrök észlelték a járõrszolgálat teljesítése közben, melyet telefonon jelentettek a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. A rendõrség kiérkezéséig a helyszínen tartózkodtak, és fontos információkkal szolgáltak az
elkövetõrõl és kilétérõl.
Mivel mindkét cselekményben nagy segítséget nyújtottak az érintett települések
polgárõrségének tagjai, így a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság köszönetét fejezi ki az
alapi és a mezõszilasi polgárõrség tagjainak.
Továbbra is számítunk segítségükre!

EXTRÉM–REÁL MARGIT
HORVÁTH KER.–SIKER FC
ALBA AUTO–PUSZTAEGRESI FIÚK
TWISTER–SÁRKERESZTÚR KIKE
HALADÁS–OMV
HÖRPINTÕ–B.B. TRUCK

2008. 10. 13., HÉTFÕ
00

18
45
18
30
19
15
20

Köszönettel: SÁRRÉT-VÍZ KHT.

Köszönet a
polgárõrségnek

VI. FORDULÓ

SIKER FC–BAD BOYS
GÁZMODUL–PUSZTAEGRESI FIÚK
TOLEDO 2005–MAGNUM VBT
LÉGIÓ 2000 FAIR BÚTOR–OMV

REÁL MARGIT–EXTRÉM
SIKER FC–HORVÁTH KER.
PUSZTAEGRESI FIÚK–ALBA AUTO
SÁRKERESZTÚR KIKE–TWISTER
OMV–HALADÁS
B.B. TRUCK–HÖRPINTÕ

2008. 12. 15., HÉTFÕ
00

18
45
18
30
19
15
20

SÁRBOGARAK–MAGNUM VBT
BAD BOYS–SPURI
GÁZMODUL–VASUTAS
TOLEDO 2005–LÉGIÓ 2000 FAIR BÚTOR
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Nagybandó

Férfikézilabda-mérkõzés
Sárbogárd SE–Alba Regia
19:33 (10:18)

Nagy Bandó Andrást korábban humoristaként ismertük meg, aztán a rendszerváltás õt is más irányba vitte.
1947. november 12-én született Deszken.
Pályája az 1980-as években ívelt fölfelé.
1982-ben a Magyar Rádió humorfesztiváljának fõdíját nyerte el. 1988-ban megkapta a Karinthy Frigyes-emlékgyûrût.
Író, humorista, elõadómûvész. 1990-91ben Orfû polgármestere, majd elsõsorban
a könyvírás lett a szenvedélye.
Könyvei gyerekeknek és felnõttek egyaránt szólnak.
Kedden este a sárbogárdi könyvtár vendége volt, ahol egy író-olvasó találkozó keretében mutatta be könyveit. Ezekkel, valamint az életével, sajátos életfelfogásával ismertette meg hallgatóságát nagyon élvezetes stílusban.
A bemutatott könyvek közül néhányat sorolok fel: Családi szókincstár, Úton, útfélen, Könyv azoknak, akik utálnak olvasni,
Madarak tolláról, fából vasparipa, Sosemvolt Toscana.
Könyveit helyben meg lehetett vásárolni.
Aki szeretne tõle utánvéttel könyvet rendelni, a bando@dravanet.hu e-mail címen
vagy a 7677 Orfû, Csendes utca 5. címen
megteheti. A megrendelhetõ könyvek a
honlapján megtekinthetõk.
/H/

„Októberben mindenki tudja már
tökéletesen,
Nincs biztonságban egyetlen
tök élete sem.”

ZENGÕ VÁSÁR
és TÖKFESZTIVÁL
2008. október 18-án
14 órától népmûvészeti kirakodóvásár,
16 órától fesztiválmegnyitó,
töklámpáskészítés,
tökszobrászat,
mécseskészítés,
töklámpás-felvonulás.
Helyszín: Zengõ Óvoda,
Sárbogárd, Mikes köz 3.
Szeretettel várunk mindenkit!

2008. október 9. Bogárd és Vidéke

Megyei I. o., férfikézilabda-mérkõzés
Csapatunk a következõ összeállításban lépett pályára: Németh T., Németh Tamás,
Botka Tamás (3) Hegedûs Norbert (1),
Baki Balázs, Bodoki György (10), Szabó J.
Zsolt (3)
Csere: Borostyán János, Ihász Attila, Németh László (1), Szabó József (1), Pluhár
Tamás, Sebestyén Zsolt, Suplitz István.
Edzõ: Bodoki György.
Szombaton csapatunk a székesfehérvári
Alba Regia csapatát fogadta. Az NB I-es
játékosokkal teletûzdelt vendégek nagy falatnak bizonyultak, a lelkesen, becsülettel
küzdõ hazai csapatnak. Már az elsõ pillanatban látszott, hogy ezt a mérkõzést nem
mi fogjuk nyerni.
A vendégcsapat már az elején elhúzott, de
itt még elég volt a lelkesedés az egyenlítéshez. 4-4-es állásnál idõt kért a fehérvári
edzõ, és ez jelentõs fordulópontnak bizonyult. Az Alba Regia fokozatosan növelte
elõnyét, és 10:18-as állásnál vonultak félidõre a csapatok. A pihenõ jót tett a hazai
gárdának, és sikerült a különbséget tartani
a félidõ közepéig.

Meghívó
Sok szeretettel meghívunk minden
kedves érdeklõdõt a

2008. október 11-én
tartandó

PUSZTAEGRESI
SZÜRETI
FELVONULÁSRA,
amely 13 órai kezdettel
a temetõtõl indul.
Útvonalunk: Rákóczi u.–Széchenyi
u.–Deák F. u.–Kossuth u. (orvosi
rendelõ)–Kossuth u. (presszó)–Kossuth u. (templom)–Baross u.–Ady E.
u.–Fehérvári u.–Dózsa Gy. u.–Dózsa
Gy. u. és Ady E. u. keresztezõdés–Dózsa Gy. u. és Baross u. keresztezõdés–Petõfi u.–Kiss u.–Kossuth u. (presszó)–Kossuth u. (orvosi
rendelõ).
Hívunk mindenkit a 20 órakor
nyitótánccal kezdõdõ bálra,
amelyen a zenét
a Kõrösi zenekar biztosítja.
Helyszín:
pusztaegresi mûvelõdési ház.
Támogatójegy: 500 Ft.

Csapatunkból Bodoki György hozta a szokásos teljesítményét, 10 gólt ért el. A többiek is becsülettel küzdöttek, de a nagyobb
tudás elõtt kénytelenek voltunk meghajolni. Ezen a mérkõzésen is bebizonyosodott,
hogy van még mit fejlõdnünk, úgy erõnlétben, mint technikai tudásban. Az ellenfél
rendkívül jó lábmunkája döntõnek bizonyult.
A sportszerû, talán túl sportszerû (nálunk
nem volt kiállítás) mérkõzésen a képzettebb csapat biztosan gyõzött.
Nekünk hazai pályán Rácalmás és
Martonvásár csapatát kell legyõzni, ami
nem tûnik lehetetlennek.
Ez az idõszak a tanulás idõszaka, szokni
kell a mérkõzések légkörét, becsülettel
edzeni kell (amivel nincs is baj), és majd
jönnek az eredmények is.
A következõ mérkõzés idegenben (DAC–Sárbogárd) október 9-én 19:30-kor Dunaújvárosban lesz.
A következõ hazai mérkõzés: Sárbogárd–Dunaferr SE, október 25-én 18 órakor a Mészöly Géza Általános Iskola tornatermében lesz, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Rehák Sándor

A VAJTAI SZÜRETI
FELVONULÁS ÉS BÁL
OKTÓBER 11-ÉN
13 ÓRAKOR KEZDÕDIK!
BÁL 19 ÓRÁTÓL!

Tornádó Sárbogárd
határában

A fényképen egy kialakuló tornádótölcsért
láthatnak. Ha az leért volna a földre, elöntötte volna a várost megint a víz, a szél meg
vitte volna a tetõket. Szerencsére nem így
történt.
/H/

Bogárd és Vidéke 2008. október 9.

KÖZÖSSÉG

11

Cecei Gerlicék
fesztiváldíja
2008. október 2—6-ig került megrendezésre a Nemzetközi Gyermek Mûvészeti Fesztivál Veszprémben. A fesztivál az idei évben
10 alkalommal került megrendezésre. A fesztiválon 16 ország
mûvészeti csoportjai mutatkozhattak be. Az utóbbi évek egyre
növekvõ hazai érdeklõdése lehetõvé és szükségessé tette az országos válogató szervezését. Az idei évben 20 magyar településrõl
több mint 300-an jutottak be a nemzetközi döntõbe. A cecei Gerlice Néptánc Egyesület abban a megtisztelõ helyzetben volt, hogy
országos válogató nélkül vehetett részt a tavaszi sikereinek köszönhetõen. Az egyesület utánpótlás csoportja október 3—5-ig
vett részt a rendezvényen, ahol számos programon és eseményen
vett részt.
Október 4-én, szombaton került sor a versenyprogram bemutatására a Veszprémi Mûvelõdési Központban. A cecei csoport Kalocsa vidékérõl összeállított mûsorral vett részt a fesztivál döntõjén.
A délután folyamán a Pannon Egyetem aulájában megtartott jótékonysági rendezvényen mutatkozhattak be a gyerekek, ahol
nagy sikert arattak.
Október 5-én került sor a karneváli felvonulásra, ahol Veszprém
utcáin vonultak fel a nemzetek képviselõi, táncosai. Ezt követõen
került sor az ünnepélyes gálamûsorra és eredményhirdetésre.

A csoport abba a megtisztelõ helyzetbe került, hogy meghívást kapott az október 6-án megrendezésre kerülõ Budapesti záró gálamûsorra a Stefánia palotába. A gálamûsorra 24 mûvészeti csoport kapott meghívást, melyek között 3 magyar résztvevõ volt. A
gálamûsoron ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a fesztiváldíjak. A cecei Gerlice Néptánc Egyesület utánpótlás-csoportja is itt vehette át a fesztiváldíját, mely hatalmas elismerés a
csoport számára.
Cecei Gerlice Néptánc Egyesület

Szüreti menet Alapon

Megemlékezés
Alapon
Együtt emlékeztek 1849. október 6-a történelmi eseményeire az alapi általános iskolások.

A

Az iskola tornaterme zsúfoltságig megtelt.
Mint minden évben, idén is ünnepélyen emlékezett meg az iskola azokról a hõs vértanúkról, akik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után életüket áldozták
Magyarországért. A megható és színvonalas
mûsort a 6. osztály tanulói adták. A mûsort
követõen az osztály tanulói emlékkoszorút
helyeztek el a millenniumi emlékpark kopjafájánál, mellyel méltóképpen róhatták le
tiszteletüket nagyjaink elõtt.
Alapi általános iskola

lapon minden évben nagy
tömeget mozgat meg a szüreti felvonulás. Ahogy a fotó is bizonyítja, számos fiatal öltözött be
csinos, ámde meleg ruhába szombaton délelõtt, hogy nótaszóval,
tánccal hívogassák a község népét az esti táncmulatságba.
A mûvelõdési háztól indult a menet, ahol még az indulás elõtt, mialatt a kocsik gyülekeztek, és díszítették a fogatokat, összehangolt a zenekar. Aztán a közös
fénykép után kocsira szálltak, lóra ültek a szüretisek, és elindultak a település északi vége felé,
majd onnan Alsó-Alapra vették
az irányt.
A házak elõtt már többen is várták a menetet, és vidáman integettek nekik, amíg csak el nem tûntek a szem elõl.
Az elsõ táncra Alsó-Alapon került sor, és egy-egy szendvics, egy pohár üdítõ elfogyasztása után már ugráltak is vissza a kocsikra a felvonulók, hogy aztán induljanak tovább,
ostorpattogtatás, zeneszó kíséretében.
Hargitai Kiss Virág
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GIMISAROK
2008. OKTÓBER
Írta és szerkesztette: Dombi Zoltánné és Kiszlné Simon Andrea
A Gimisarok szeptemberi kiadásában
helyhiány miatt nem tudtuk közzétenni a Petõfi Sándor Gimnázium, Híradásipari Szakközépiskola és Kollégium új osztályainak fotóit és a tanulók
névsorát. Így erre most kerítünk sort.

5. c

További nyelvvizsgák
Kiss Evelin felsõfokú C, Kiss Esztella középfokú A vizsgát tettek angol nyelvbõl.
Madarász Zoltán angol középfok B,
Czegelnyik Natália angol középfok C, Fûrész Tamás angol középfok A és Joó Kovács Roland angol alapfok C vizsgát tett.

Pontosítás
A legutóbbi Gimisarokban történt egy elírás, amit ezúton szeretnénk korrigálni:
Szakács Nóra, az iskola végzett tanulója a
Pécsi Tudományegyetem Mûszaki Karának építészmérnök hallgatója lett.

Íjászbajnok
Lovász Balázs a Hatvanban rendezett felnõtt íjászversenyen magyar bajnok lett.

Osztályfõnök: Tóth Gabriella.
Az osztály névsora: Alpek Kata Flóra, Baki Dániel, Baranyi Bettina, Barsi Balázs Gábor,
Bartók Kinga, Bugyik Barbara, Bunford Enikõ, Bús László Márton, Dörögdy Anna, Érsek Daniella, Firgi Barnabás, Halasi Nóra, Horváth Márk, Huszár Fruzsina Ágota, Kiszl
Fanni, Kovács Adrienn, Makkos Anna Ráhel, Molnár Liza, Molnár Péter, Németh Kristóf, Pál Petra, Potesz Éva Tifani, Révész Csaba, Sinka Gréta Csilla, Szabó Laura, Szajkó
Dóra, Szénási Gergely, Tóbel Cintia, Tóth Regina, Várady-Szabó Márton.

9. a

Zavar, hogy
a k örnyezeted
szemetes?
Akkor tarts velünk a sárbogárdi Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület szervezésében 2008. október
13-án 8.00 órakor kezdõdõ szemétszüreten!
Gyülekezõ 2008. október 13-án, 9 órakor a mûvelõdési ház elõtt. A töbörzsökiek a 12 órakor az általános
iskolánál, a miklósiak az általános iskolánál gyülekezzenek 12 órakor.
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!
Szervezõk

Osztályfõnök: Varga Piroska.
Az osztály névsora: Bárány Roland, Dézsi Henrietta, Ellenbruck Szilvia, Fekete Alexandra, Hegedûs Enikõ, Kádár Flóra, Killer Norbert, Kiss András, Kiss Csilla, Kovács
Róbert, Kranauer Balázs, Lakatos István, Lakatos Nikolett, Márkus Dávid, Melczer
Viktória, Ménesi Róbert, Orbán Lídia, Õri István, Roszkopf Flóra, Sebestyén Gergely,
Soós Tibor, Szabó László, Takács Zoltán, Tórizs Balázs, Vágvölgyi István, Vámosi Barbara.

Bogárd és Vidéke 2008. október 9.
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„A” TÍPUSÚ
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Sárbogárd Város Önkormányzata oktatási és
közmûvelõdési bizottsága kiírja 2009. évre a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot

felsõoktatási hallgatók számára a
2008/2009. tanév második és a 2009/
2010. tanév elsõ félévére
vonatkozóan.
A pályázatot a polgármesteri hivatalnál írásban,
az ott hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó
által aláírva, a mellékletekkel együtt, egy példányban kell benyújtani.
Cím: polgármesteri hivatal, Sárbogárd, Hõsök
tere 2. I. emelet 21.

Osztályfõnök: Molnár Andrea.
Az osztály névsora: András Kitti, Bajnok Boglárka, Baráth Zsolt, Czebe Vivien, Csabai
Gergely, Danicsek Zsófia, Dizseri Máté, Dizseri Tamás, Egyed Roland, Ertvein Brigitta,
Göbölös Sándor Mátyás, Horváth Anita, Horváth Luca Kata, Kazsoki Anikó, Kis Gergõ,
Komáromi Krisztina, Marekkel Dávid, Megyeri Enikõ Stella, Mezõ Éva, Miskolczi István Márk, Nagy Petra, Németh Henrietta, Pordán Ágnes, Retter Alexandra, Rigó Gergõ, Rigó László, Schvarcz Dávid, Szabó Nikolett, Szente László, Úrfi Nóra, Weisz Nóra.

A pályázat benyújtási határideje: 2008. október
31., 12.00 óra.
A pályázati kiírás teljes szövege megtekinthetõ
a város honlapján: www.sarbogard.hu és a polgármesteri hivatal faliújságán. Az adatlapok letölthetõk a www.bursa.hu honlapról is.

9. d

„B” TÍPUSÚ
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Sárbogárd Város Önkormányzata oktatási és
közmûvelõdési bizottsága kiírja 2009. évre a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot

felsõoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára.
A pályázatra az önkormányzat területén
állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos
szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek.
A pályázatot a polgármesteri hivatalnál írásban,
az ott hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó
által aláírva, a mellékletekkel együtt, egy példányban kell benyújtani.

Osztályfõnök: Kiszlné Simon Andrea.
Az osztály névsora: Bárányos Eszter, Bódai Beáta, Bogárdi Tamara Anna, Farkas Balázs, Farkas Zoltán, Nagy Anita, Parnicsán Patrik, Rehák Tamás, Sebestyén Viktória,
Szászvári Hella, Tósoki Fanni, Valicsek Éva Hajnalka, Varga Bianka Zsuzsanna,
Varnyu Lilla, Vizi Orsolya, Zászlósi Mónika Kitti

Ünnep a Mészölyben

A pályázat benyújtási határideje: 2008.
október 31., 12.00 óra.
Cím: polgármesteri hivatal, Sárbogárd, Hõsök
tere 2. I. emelet 21.
A pályázati kiírás teljes szövege megtekinthetõ
a város honlapján: www.sarbogard.hu és a polgármesteri hivatal faliújságán. Az adatlapok letölthetõk a www.bursa.hu honlapról is.

Iskolánkban szeptember 30-án délután
ünnepeltük meg az október 1-jei zenei világnapot.

tott egy reneszánsz tánc, a mosónõk tánca.
Ezt tanulhatták meg a vállalkozó kedvû
diákok és nevelõik.

TÛZIFA

A hagyományoktól eltérõen idén zenei kavalkádnak örülhetett gyerek és felnõtt egyaránt.

Az örömünnep befejezéseként mindenki
vehetett abból a bõségkosárból, amiben
édes szõlõ és gyönyörû szilva kellette magát az egész mûsor alatt — köszönet érte
Molnárné Gyõri Szilviának.

kuglizott, hasított,
AKÁC, CSER ÉS TÖLGY

Az aulában a sok érdeklõdõ sokszínû mûsornak tapsolhatott: volt népdaléneklés,
gitár-, tuba-, szintetizátor-, hegedû-, furulya- és trombitajáték. A kicsik örömére
Szummer Ádám egy olyan dalt játszott,
amit azonnal felismert mindenki: a Vuk címû rajzfilm zenéjét. Aki jó választ adott,
apró ajándékot kapott. Nagy tetszést ara-

Szívesen emlékezünk vissza erre a délutánra. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy
máskor is szeretnénk részt venni ilyen jó
hangulatú rendezvényen.
Nagy Ferencné

házhoz szállítással
kapható.
06 (30) 408 6198
06 (30) 543 8400
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LSC Sárbogárd—Tác-Csõsz 3:1
80 nézõ, vezette: Bán Sándor.
LSC Sárbogárd: Sipõcz, Lakatos, Szabó K.
J., Pajor, Csuti, Kuti (Bognár), Szabó A.
(Böhm), Hegedûs, Pálinkás, Sebestyén,
Csendes.
Tác-Csõsz: Szabó, Mukrányi I., Horváth,
Mukrányi Zs., Kálmán, Buzás, Török, Kovács K., Babai, Pál, Kovács J. (Gerencsér).
Gólszerzõk: Sebestyén (2), Csendes, illetve Mukrányi I.
A hazaiak elõtt a legfontosabb kérdés a
hétvégén az volt, hogy tudnak-e mérkõzést
nyerni hazai pályán, vagy nem. Idegenben
ugyanis csapatunk még mindig veretlen.
Legutóbb itthon Lajoskomárom ellen nem
ment a játék. A vendég Tác ellen az elsõ
félidõben látottak sem voltak biztatóak. A
sereghajtó ellen csapatunk kényelmesen
kezdett, így a vendégek szereztek vezetést
egy védelmi hibából.
A szurkolók „ébresztõt” kiabáltak. Persze
Sebestyén nem emiatt egyenlített. Szabadrúgásból élesen belõtt labdájába senki sem
ért bele. Az egy-egyes félidõ után kicsit belehúzott csapatunk. Több helyzet is kimaradt, majd Csendes—Sebestyén, kontra
Sebestyén—Csendes pillanatok következ-

U13 bajnokság
Ebben a korosztályban tornarendszerben
zajlik a bajnokság. Õsszel és tavasszal 4-4
tornán szerepelnek a csapatok. Október
5-én, vasárnap, a sárszentmiklósi pályán
zajlottak a mérkõzések.
Sárbogárd csapata vívta az elsõ meccset, és
magabiztos, helyenként szemet gyönyörködtetõ játékkal 5-0-ra múlta felül Baracs
csapatát.
A záró mérkõzésen Mezõfalva várta csapatunkat. Álmos kezdés után a mezõfalvi
gól felébresztette a játékosokat, és megfordítottuk a mérkõzést. A vége 6-2 Sárbogárdnak. Büszkék lehetünk csapatunkra,
amely nemcsak minõségben, de mennyiségben is megjelent.
Kezdõ csapat: Keresztes Imre, Pajor Tamás, Goldberger Marcell, Kéri Valentin,
Szente Márkó, Demeter Dávid, Freschli
Barnabás, Husvéth Zsolt, Csendes Ádám,
Luczek Roland, Németh Attila.
Cserék: Szúnyogh Richárd, Léhmann Balázs, Farkas József, Huszár Gábor, Kovács
Kornél, Kovács Roland, Dániel Mózes,
Szente Máté, Sümegi Zoltán, Barabás Tamás, Kiss Roland. Átigazolásra várva
Sipõcz Attila.
23 játékos. Hosszú volt a cserepadunk, de
nem eléggé, mert a csapatot elkísérõ lelkes
családtagok (legalább 30-an voltak) csak
részben fértek el. Ismételten köszönöm a
segítségüket! 6 mérkõzésen vagyunk túl: 5
gyõzelem, 1 döntetlen, 24-2 gólkülönbség.
Következõ torna október 12-én Baracson.
Remélem hasonló „mennyiségben” leszünk ismét.
Pajor László, LSC Sárbogárd

tek, és a közelrõl értékesített helyzetek
alapján alakult ki a végeredmény.
A játékvezetõ jól vezette a mérkõzést.
Jók: a hazaiaknál Csuti, Szabó K. J., a vendégeknél Pál.

Ifjúsági mérkõzés: LSC
Sárbogárd—Tác-Csõsz 10:0
Kissé nehezen indult a gólgyártás az utolsó
helyezett ellen. Eleinte úgy tûnt, hogy csak
Borostyán J. lõ gólt, hiszen egymás után
ötöt szerzett, de aztán „bekapcsolódtak” a
többiek is. Egyoldalú játék volt az egész
mérkõzésen, csupán a gyõzelem aránya
volt kérdéses. Bosszantó volt a sok kihagyott lehetõség.
Csapataink a következõ fordulóban Nagyvenyim ellen játszanak. Az autóbusz a pályáról 11.30-kor indul.
A játékosok ezúton is köszönik, hogy két
héttel ezelõtt Zobák Pál, a legutóbbi mérkõzést követõen Szakács István, Molnár
Zoltán, Sáfrány Zoltán, Arany Szabó Ferenc, Luczek Tibor, és Horváth István egy
vacsorával vendégül látták csapatainkat!
T. Z.

Duna-Mount
Kistérségi Utánpótlás
Labdarúgó-bajnokság
Sárbogárd U11-es csapata kettõ gyõztes
mérkõzés után Adony csapatát várta a 3.
fordulóban. Ellenfelünk egy nagy arányú
gyõzelemmel kezdte a bajnokságot, majd
kikapott a csoportgyõzelemre legnagyobb
eséllyel pályázó DVSI csapatától. Úgy álltunk a mérkõzéshez, hogy játsszuk a megszokott játékunkat, majd mérkõzés közben kiismerjük az ellenfelet is. Demeter
Zoltán játékvezetõ sípszavával kezdõdött
a mérkõzés október 4-én 16:30-kor.
A kapuban Simon Csaba védett. Elõtte
dupla rombuszban a hét mezõnyjátékos:
Demeter Dávid, Barabás Tamás, Kiss Roland, Kovács Roland, Varga Ádám, Molnár Tamás, Bartók Dániel.
A képzeletbeli kispadon: Wessely Adrián,
Szente Máté. A megnyugtató gólt már a 3.
percben megszereztük, majd ezt követte
még tizenhárom. 50 perc játékidõ letelte
után a jegyzõkönyvbe az került: Sárbogárd–Adony 14-0.
Gólszerzõk: Kovács Roland (6), Demeter
Dávid (4), Kiss Roland (2), Molnár Tamás
(2).
Ismét eredményesen játszottunk, de ennél
fontosabb, hogy szépen, fegyelmezetten, a
megbeszéltek szerint játszott a csapat:
3 mérkõzés, 3 gyõzelem, 32-2 gólkülönbség. Következõ mérkõzésüket egy hét múlva vívják Dunaföldváron a Holler Focisuli
ellen.
Pajor László, LSC Sárbogárd

SAK-hírek
A megyei I. osztályban játszó csapat a héten Polgárdiba látogatott, ahol a Polgárdi
III-as csapatával mérkõzött. A Németh János, Lajtos József, Nagy Gábor, Bernáth
László összeállítású csapat már eleve hátrányból indult, mivel nem volt ifjúsági játékos a csapattal. A lányok sûrû elfoglaltságuk miatt nem tudták vállalni a játékot.
Végül is 14-4-es eredménnyel a polgárdiak
bizonyultak jobbnak, és csak találgatni lehet, hogy mi lett volna az eredmény, ha van
ifjúsági játékos, ha mindenki még nyer egy
mérkõzést. De majd legközelebb.
Az NB III-as bajnokságban játszó csapat
szombaton az elmúlt évben még NB II-ben
játszó Herend csapatához utazott. Jól indult a mérkõzés, mert a Lovász L.—ifj.
Papp L. és Dörögdi G.—id. Papp L. párosok megnyerték a mérkõzéseiket, és kezdésnek ez nem volt rossz. Azonban a folytatás már nem sikerült ennyire jól, mert
csak Lovász Lajos nyerte a mérkõzéseit,
Dörögdi Gábor és id. Papp László egy-egy
mérkõzést tudott csak nyerni, ifj. Papp
László pedig egy fáradt õszi légy benyomását keltve játszott, és nem tudott mérkõzést nyerni, csak egy-egy szettet. Végül is
11-7-lett az eredmény a herendiek javára,
szép eredmény ez is, de ha ifj. Papp kicsit is
lelkesebben játszott volna, akkor sikerülhetett volna a meglepetés, azaz a gyõzelem. Reméljük, a következõ mérkõzésen,
amire hazai asztaloknál kerül sor október
11-én 10-órakor Töbörzsökön, a Sümeg
csapata ellen, sikerülni fog. Minden
érdeklõdõt és szurkolót szeretettel vár a
SAK csapata

A Déli-csoport állása:
1. Dunapentele
2. Rácalmás
3. Zichyújfalu
4. Sárszentágota
5. Nagylók
6. Soponya
7. Besnyõ
8. Vajta
9. Alap
10. Elõszállás
11. Kulcs
12. Perkáta
13. Füle
14. Mezõkomárom
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8
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8
8
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5
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4
3
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1
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2
1
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2
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3
1
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1
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23-11
15-4
16-9
15-10
21-16
19-7
10-7
20-14
12-8
8-12
10-17
16-36
14-26
4-26
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Sárosd–Sárszentmiklós 1:0 (0-0)
Sárosd, 300 nézõ. Vezette: Klics.
Sárosd: Magasföldi, Viniczai, Rottmann,
Reit, Horváth, Nyakas, Egerszegi, Kargl
(Kovács), Lengyel, (Schrancz) Baráth, Imre (Tóth).
Edzõ: Strommer Miklós.
Sárszentmiklós: Papp A., Papp Z., Szabó
L., Csanaki, Palotás, Markovics, Huber,
Emperger (Szabó Z.), Bakos (Vámosi),
Právics, Berényi.
Edzõ: Masinka László.
Mint az várható volt, egy szinte csak a védekezéssel foglalkozó, kontrákra épülõ
csapat ellen kellett játszanunk, melynek
megfelelõen a labda birtoklása legalább
60/40 % volt a javunkra a mérkõzés egészét tekintve.
Ezt alátámasztja az elvégzett szögletek
aránya is, csak az elsõ 25 percben 9:2 nekünk, de nem tudtunk élni a lehetõségekkel. Hol vannak már azok az idõk, mikor
három szöglet egy gól volt.
A sárosdi csapat egy emberként, zártan,
keményen és megkockáztatom, néhol durván védekezett, mely nagyon nem ízlett játékosainknak.
Folyamatosan nyomtunk, de a felállt védelemmel nem tudtunk mit kezdeni, nem
használtuk kellõen a széleket, és az ilyenkor szinte egyetlen megoldást: az átlövést
csak Csanaki próbálgatta, de azok olyanra
sikeredtek, hogy jobb lett volna, ha nem
próbálkozik.
Ahogy haladt a mérkõzés, meggyõzõdésem volt, hogy ez az a mérkõzés, amelyet,
ha másnap reggelig játszunk, akkor sem
rúgunk gólt, bár az is benne volt, ha találunk egy gólt, akkor a zárt védekezést feladó hazai csapat ellen még továbbiakat
szerzünk a lassú, darabos védõk ellen.
Helyzeteink voltak, de nem volt átütõ erõ
támadó játékunkban. Félidõben a vendégszurkolók egyöntetû véleménye volt, hogy
a középpályánkon kívül több játékos is mélyen maga alatt teljesít.
A második játékrészben továbbra is támadásban maradtunk, majd az 50 perc környékén a játékvezetõ a partjelzõ jelzésére
lesen megállította a kiugró Berényit (vo-
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20-6
27-9
16-2
14-9
16-13
20-12
11-11
13-15
11-16
14-12
9-12
6-9
6-9
13-21
6-25
8-19

Ifjúsági mérkõzés:
Sárosd–Sárszentmiklós 4:3.
Ezen a mérkõzésen azonos erõk mérkõzését láttuk, bár az igazsághoz hozzátartozik:
a hazai csapat két gólját büntetõbõl szerezte, melyek közül az egyik nagyon necces
volt. Ettõl függetlenül kis szerencsével így
is lehozhattuk volna ikszre a meccset. Sokak kritizálják ifijeinket, de aki látja a mérkõzéseiket, megállapíthatja, hogy már a
kezdõk fele serdülõkorú, és szinte minden
meccsen apró hibák miatt szenvedünk vereséget, mely a rutintalanságnak tudható
be.
Hétvégén 15 órakor Aba csapatát fogadjuk, amely mérkõzésen csak a gyõzelem elfogadható eredmény.
Szabó Béla

A Femol-csoport állása:

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

nalban voltam és szó sem volt lesrõl), majd
rá kb. 2 percre egy egyértelmû kezezést
nem adott meg részünkre a büntetõ területén belül, mellyel el is vette játékosaink
kedvét a játéktól. Ahogy haladt az idõ,
mind görcsösebbé váltunk, és kezdett magára találni a hazai csapat az elõrevágott
labdákkal 2-3 vészhelyzetet teremtettek
kapunk elõtt, de ezek egyikében sem volt
benne a gól, mint ahogy a mi játékunkban
sem. Mát mindenki elkönyvelte a döntetlent, mikor a hosszabbításban Baráth egy
jó kiugratást megtolt a 16-oson belül, és a
szerelni igyekvõ Papp A. rossz ütemben
csúszott be, melyért a játékvezetõ büntetõt
ítélt. Azt Kovács értékesítette, 1:0.
A büntetõ után még egy támadást vezettünk, amely az eredménybõl is kikövetkeztethetõ, nem vezetett eredményre.
Több vendégszurkoló a játékvezetõt hibáztatta, különösen azért, mert engedte a
kemény, néhol durva játékot, de véleményem szerint nem befolyásolta döntõen a
játékot, nekünk is ezt a stílust kellett volna
játszani, bár az igazsághoz hozzátartozik:
az nem a mi játékuk.
Összegezve a látottakat: egy közepes iramú mérkõzésen a szerencsésebb csapat
nyert.
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1. Baracs
2. Káloz
3. Sárbogárd
4. Adony
5. Cece
6. Lajoskomárom
7. Nagyvenyim
8. Jenõ
9. Mezõfalva
10. LMSK
11. Seregélyes
12. Enying
13. Mezõszilas
14. Dég
15. Kisapostag
16. Tác-Csõsz
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23-7
25-10
14-12
26-19
15-7
21-11
13-18
23-16
10-13
13-21
12-16
10-14
12-20
6-14
11-22
4-18
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A Déli-csoport
eredményei:
Mezõkomárom–Vajta 0-5 (0-3)
Vezette: Mester G. Gólszerzõ: Szalai (2),
Polyák, Pintér, Simon.
Dunapentele–Alap 4-2 (3-1)
Vezette: Nagy. Gólszerzõ: Tóth (3),
Beretka, illetve Bánóczki, Somogyi.
Elõszállás-Rácalmás 1-1 (1-1)
Vezette: Popán. Gólszerzõ: Kiss, illetve
Lengyel. Kiállítva: Karda (Rácalmás).
Perkáta SE–Besnyõ 1-1 (0-0)
Vezette: Nagy K. Gólszerzõ: Mazán, ill.
Némedi.
Zichyújfalu–Füle SE 4-2 (0-1)
Vezette: Nagy M. Gólszerzõ: Káplár (2),
Horváth, Bakonyi, ill. Magda, Tomor.
Kulcs–Sárszentágota 2-3 (1-1)
Vezette: Bodri. Gólszerzõ: Radnó, Boncz,
ill. Kristóf, Magyar, Molnár.
Soponya–Nagylók SE 1-1 (0-1)
Vezette: Szabó Z. Gólszerzõ: Sárempek,
ill. Lendvai.

A Femol-csoport
eredményei:
Kisapostag–Seregélyes 1-4 (1-2)
100 nézõ. Vezette: Szabó. A kisapostagi
gólszerzõket nem sikerült kiderítenünk,
ellenben a seregélyesi gólokakat Szûcs (2),
Kosaras, Ladányi szerezték.
Ifjúsági mérkõzés: 2-2.
Sárbogárd–Tác-Csõsz 3-1 (1-1)
100 nézõ. Vezette: Bán. Gólszerzõ: Sebestyén (2), Csendes, illetve Mukrányi I.
Ifjúsági mérkõzés: 10-0.
Dég–Baracs 2-2 (2-0)
140 nézõ. Vezette: Tóth II. L. Gólszerzõ:
Horváth R., Horváth F., illetve Suhajda,
Bartók.
Ifjúsági mérkõzés: 2-3.
Káloz SE–Lajoskomárom 3-1 (2-0)
150 nézõ. Vezette: Balogh II. P. Gólszerzõ: Májer D. (3), illetve Csató.
Ifjúsági mérkõzés: 3-0.
Mezõfalva SE–Adony 2-3 (1-1)
80 nézõ. Vezette: Rémai. A mezõfalvai
gólszerzõket nem sikerült kiderítenünk, az
adonyi találatokat Müller A. (2) és Kármán szerezték.
Ifjúsági mérkõzés: 5-2.
Enying–Jenõ 3-1 (3-0)
170 nézõ. Vezette: Nagy. Gólszerzõ:
Paluska (2), Tóth, illetve Kormány.
Ifjúsági mérkõzés: 1-3.
Cece–Nagyvenyim 4-0 (2-0)
150 nézõ. Vezette: Koszorús. Gólszerzõ:
Juhász (3), Németh.
Ifjúsági mérkõzés: 3-2.
Mezõszilas–LMSK 1-2 (1-1)
100 nézõ. Vezette: Gyõr. Gólszerzõ: Császár, ill. Sütõ, Teichel T.
Ifjúsági mérkõzés: 5-3.
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Új orgona a katolikus
templomban

A

sárbogárdi római katolikus egyházközség október 5-én délután orgonakoncertre invitálta az érdeklõdõket. A koncert célja, hogy támogatókat nyerjenek meg a
koncerten bemutatott Viscount 90-es márkájú három
manuálos, templomi és hangversenycélokra egyaránt alkalmas elektromos orgona
megvásárlásához.
Az orgona változatos stílusú
darabok elõadását teszi lehetõvé. Hangzásában ugyan
nem pótolja az igazi templomi
orgonát, tehát igazából szükségmegoldás, de a templom
jelenlegi orgonája csak félig
van kiépítve. A teljes kiépítés és a felújítás
nagyon sokba kerülne, egy jó hangszerre
viszont nagy szükség lenne. Az új orgona a
templomi szertartások színvonalas zenei
kísérete mellett hosszú idõre megoldaná
az orgonát igénylõ hangversenyek lehetõségét is Sárbogárdon. Tehát orgonamûvészek hangversenyre való meghívását is lehetõvé teszi.
Az új hangszer elõnye még az is, hogy az oltár közelében helyezkedik el, a karzaton
csupán a hangszórók vannak. Tehát míg a
kántor a szertartást közvetlenül figyelemmel tudja kísérni, az orgona mégis onnan
szól, ahol az eredeti orgona ma is van. A
hangszer a szertartásokon igen változatos
kíséretet tesz lehetõvé, s az énekesekkel,
kórussal, hangszeres szólistákkal, zenekarral is jobb lesz az együttmûködés.
Mint Jákob Zoltán, a református templom
kántora és a sárbogárdi zeneiskola tanára
elmondta, ezáltal a templomban zeneiskolai koncertekre, orgonatanításra is lehetõség nyílik.
A hangversenyre nagyon sokan eljöttek. A
templom zsúfolásig megtelt. Az elõadást
kísérõ nagy taps feltehetõen nemcsak az
elõadóknak, hanem a hangszernek is szólt.
A mûsorban bevezetõként Carpentier: Te
Deum preludiuma hangzott el Kissné Baranyai Éva orgonamûvész elõadásában.

Ezután Jákob Zoltán ült az orgonához, s
kísérte Vitéz Mariann oboajátékát. Purcell Abdelazerjének rondóját adták elõ.
Tõlük hallhattuk Bach 156. kantátájának
nyitótételét is.
Szummer Ádám egy ismeretlen spanyol
szerzõ trombitadallamát, valamint Loeillet g-moll szonátáját adta elõ Jákob Zoltán
orgonakíséretével.
Bemutatásra került még Kissné Baranyai
Éva elõadásában Bach D-dúr szvitjébõl
egy részlet, egy Bach korálelõjáték; Bach
Dór toccatája, valamint Mendelssohn
d-moll „Miatyánk” szonátájának zárótétele.
A templom Schola Catholica énekkara
Bakonyi István vezényletével énekelt orgonakísérettel.
Stefán Judit „Krisztus virágunk” c. húsvéti
népéneket énekelte Stefán Melánia orgonakíséretével, befejezésül aztán még egyszer megszólalt az orgona. Kissné Baranyai Éva orgonamûvész elõadásában César Franck Sortie c. mûvével zárult a hangverseny.
Az orgona négymillió Ft-ba kerül. A szervezõk remélik, hogy a hangverseny bevételébõl és az adományokból hamarosan
összejön az orgona ára.
Hargitai Lajos

Akikre nem volt
méltó a világ
„Akikre nem volt méltó e világ, bujdosva
pusztákon és hegyeken, meg barlangokban és
a földnek hasadékaiban.”(Zsidók 11, 38.)

Október hatodika a magyar nemzet életében gyászünnep. Emlékezés az a nap az
aradi 13 vértanúra.
Tizenhárom ember szenvedése és halála áll
elõttünk, és abban szemléljük nemzetünk
szenvedésteljes, de mégis dicsõséges és diadalmas múltját.
Amikor a 13-ra gondulunk, akkor egyszerre megsokasodik ez a szám, és már nemcsak a 13-at látjuk, hanem mindazokat,
akik a hazáért meghaltak, akik a hazáért
élettel és vérrel fizettek.
Eszünkbe jutnak honszerzõ õseink, akik
vér árán jöttek be erre a földre. Eszünkbe
jutnak azok, kik vérükkel és életükkel küzdöttek török és tatár ellen, hogy megtartsák ezt a nemzetet. Eszünkbe jutnak az
idõk, amikor hazánkat el akarták adni a németeknek, és voltak e nemzetnek hõs fiai,
akik vérüket áldozva küzdöttek a nemzet
szabadságáért. Eszünkbe jut a világháború,
eszünkbe jut a gyászos Trianon.
Bizony, a 13 megnõ egy hatalmas, véres sereggé. A kihullott vér patakokban ömlik és
folyammá dagad a magyar történelem folyamán.
Amikor ezekrõl emlékezünk, azt mondhatjuk az Igével: Akikre nem volt méltó ez a világ.
A nemzet vértanúiban él. Jaj annak a nemzetnek és vége annak az országnak, amelynek nincsenek vértanúi, mert ott megszûnt
a haza szeretete, ott megszûnt az áldozat és
megszûnt a hõsiesség.
Hogy miért vannak ezek így, azzal ne foglalkozzunk. Ez nem a mi dolgunk. Bizonyos, hogy a bûn miatt nincsen békesség
ezen a földön. Viszont tegyük azt, amit reánk bízott Isten. Becsüljük meg azoknak
emlékét, becsüljük meg életét, vérét és halálát, akik népükért, hazájukért áldoztak
oda mindent.
A vértanúk vére mag. A nemzet vértanúinak a vére is mag. Kikel ez a mag, és újabb
hõsök teremnek belõle.
Adjunk hálát Istennek azért, hogy ez a mag
nem veszett ki a mi magyar népünk fiainak
életébõl.
Dr. Ecsedy Aladár,
Mindennapi kenyér (1941-es kiadás)
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KÖZÉLET

A Csipike Egyesület
2007. évi közhasznúsági jelentése
Számviteli beszámoló (adatok: forintban)
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

919.592

1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás

919.083

a., alapítótól

0

b., központi költségvetéstõl

239.383

c., helyi önkormányzattól

169.700

d., egyéb (magánszemélytõl)

510.000

2. Pályázati úton elnyert támogatás

0

4. Tagdíjból származó bevétel

0

5. Egyéb bevétel (bankkamat)

509

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0
0

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai

371.512

1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások

371.512

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0
548.080

H. Nem pénzben realizált eredmény

0

I. Adózás elõtti eredmény

0

J. Fizetendõ társasági adó

0

K. Tárgyévi eredmény

548.080

Tájékoztató adatok:
Pénzügyileg rendezett személyi jellegû ráfordítások

Az aradi vértanúk emlékére szervezett kegyeleti stafétafutást a Városszépítõ
és Hagyományõrzõ Egyesület Sárbogárd központjában vasárnap délelõtt. A
megmérettetés elõtt Lakk Norbert, a szervezet elnöke mondott köszöntõt a
gimnázium udvarában álló emlékoszlopnál, majd koszorút helyeztek el a
kõnél.

919.592

D. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (A-E)

Kegyeleti staféta

0

3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel

C. Tényleges bevételek (A+B)

17

Három csapat nevezett a stafétafutásra. Közülük a leggyorsabbnak a töbörzsöki iskola diákjai bizonyultak, második lett a sárszentmiklósi iskola csapata, harmadik pedig a Mészöly 3. osztályosokból álló csapata.
Ennél a versenynél különösen igaz, hogy nem a helyezés, hanem a részvétel
volt a lényeg.
A szervezõk ezúton is köszönik a diákok és tanáraik lelkes közremûködését.
Hargitai Kiss Virág

113.874

Bérköltség

0

Személyi jellegû egyéb kifizetések

113.874

(alkalmi munkavállalók juttatása, közteherjegy)
3. Bérjárulékok
Pénzügyileg rendezett anyag jellegû ráfordítások

0
168.172

Értékcsökkenési leírás
Pénzügyileg rendezett egyéb jellegû ráfordítások
Tárgyévben kiutalt 1 % összege

0
89.466
239.383

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

Október 11-én, szombaton, MOZISZÜNET
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Balatoni évtizedek
Nagymama
receptjei
Könnyed temesvári
csirkesült
Hozzávalók: 50 dkg csirkemell, 3
evõkanál olaj, 1 kg zöldbab, 4 dl joghurt, esetleg kefir vagy sovány tejföl,
2 közepes vöröshagyma, 4 közepes
paradicsom, 2 kisebb zöldpaprika,
fokhagyma, só, fûszerpaprika.
Elkészítés: a csirkemellet megmossuk, felszeleteljük, enyhén sózzuk és
elõsütjük, majd félretesszük. A megmaradt olajon üvegesre pároljuk a vöröshagymát, beletesszük a paradicsomot és paprikát, a zöldbabot és a fûszereket, majd rövid ideig fedõ alatt
pároljuk. Visszatesszük a húst, pótoljuk az elpárolgott vizet, és az egészet
puhára pároljuk. Végül hozzámelegítjük a kefirt, és összeforraljuk.

Almás-túrós muffin
Hozzávalók: 2 alma, 20 dkg túró, 10
dkg vaníliás joghurt, 38 dkg liszt, 3 tk.
sütõpor, 0,5 tk. szódabikarbóna, 18
dkg vaj, 18 dkg cukor, 3 tojás, 1 csipet
só, 1 cs. vaníliás cukor, 0,5 dl
almapálinka.
Elkészítés: a meghámozott almákat
apró darabokra vágjuk. A lisztet a sütõporral és a szódabikarbónával elkeverjük. A vajat, a cukrot, a tojást, a
sót, a vaníliás cukrot, a túrót, a joghurtot és a pálinkát is jól összekeverjük. Hozzáadjuk a száraz anyagok keverékét, majd az almadarabokat. Elõmelegített sütõben megsütjük.

Szõlõs borhab
Hozzávalók: 1 dl édes bor, 5 tojássárgája, 5 dkg porcukor, 1 cs. vaníliás
cukor, fél citrom leve és reszelt héja,
pár szem piros szõlõ.
Elkészítés: a tojássárgából, a porcukorból és a vaníliás cukorból sûrû krémet keverünk. Gõz fölé helyezzük, és
tovább keverjük. Hozzáöntjük a bort,
citromlevet és a héját. Állandó keverés mellett fõzzük tovább, amíg habos
nem lesz. Fogyasztása azonnal javasolt! Szõlõvel díszítjük a tetejét.

Szinte hihetetlen számomra, de az idei
nyáron egyszer sem mártottam meg magam a Balatonban. Így alakult. Pedig az
idõjárás nagyon is indokolttá tette volna,
rég volt ilyen meleg nyarunk. Éppenséggel
az idõmbõl is kitelt volna, nem volt sok dolgom. Valami azonban mindig közbejött.
Ifjúkoromban a Balaton varázsszó volt, a
vágyak netovábbja. Szegények voltunk
mindannyian, külföldi útról még csak nem
is álmodozhatott az egyszerû ember. Különben is a határ átlépése valami miatt
mondhatni tilalmas volt a közönséges halandó számára, azt se tudtuk, hogy néz ki
egy útlevél. Hanem a Balaton egy falusi iskolás számára maga volt a földi Paradicsom. Irigyeltük, szinte tiszteltük azt a
társunkat, aki eldicsekedhetett azzal, hogy
volt a nagy tónál.
Élénken emlékszem az elsõ balatoni élményemre. Vagy hatvan évvel ezelõtt történt.
Teherautó platóján közelítettük meg a tavat körülbelül negyvenen a faluból. Mai
szemmel nézve sivár, sáros vízpartra emlékszem, viszont magát a vizet nagyon élveztem. Gimnazista koromban egy nyáron
néhány társammal a MÁV-nál kevertem a
betont. Szabad jegyet kaptunk a vasútra.
Szombat, irány a Balaton! Ráböktünk a
térképre: Balatonlelle. Egész nap ki sem
jöttünk a vízbõl. Az éjszakát egy bokros,
bozótos part menti helyen aludtuk át.
Megnéztem: egykori hálóhelyünk területén ma kacsalábon forgó szálloda terpeszkedik.
A hatvanas évek a tópart hatalmas fellendülését hozták. Részben a tulajdonosaiktól elvett régi villákból és a köréjük emelt
épületekbõl kialakult a szakszervezeti
üdülõk hálózata, de megjelent a jobb mó-

dúak rétege is, amelyik saját vityillót szerzett a tónál. Nyaranta nagy élet folyt a körzetben, bárok nyíltak, mindenfele szólt a
zene, a magyarság egy része ott pihente ki
az évi robotot. Az a hely olyan volt a nép
számára, mint most a távoli szigetek vagy
épp New York. A keresztanyámék kis nyaralójában sok felejthetetlen napot töltöttem el, rokon lányok társaságában viháncoltunk a vízben, sétálgattunk, fagylaltoztunk a fák alatt. Emlékszem a táj erõs hangulatára, az önfeledtség, az örömökben
való lubickolás légkörére. Az érkezõ vonatokból ömlött ki a nyaralók tömege, a vasútállomások ölelkezõ, ujjongó rokonságtól voltak hangosak. Aztán már szakszervezeti tagként volt egy-két szomorkásabb
hetem is arrafelé, de egy káprázatos hét is
adódott Zamárdiban, amely úgy él
bennem, mint az életem egyik legnagyobb
ajándéka.
Közben kezdték felhúzni az akkor igen
fényûzõnek tûnõ, nagy szállodákat, egyre
több külföldi autó, egyre tömegesebb cseh
majd német szó terjedt el a Balatonnál, az
már egy másik, üzletiesebb világ volt. De
jól lebarnult gyerekek társaságában igen
kellemes volt a családi üdülõbõl gumimatracot cipelni a vízhez, esténként elgyalogolni a híres cukrászdába fagylaltozás céljából. Jókat úsztam, a mély vízbõl néztem a
vonatokat, eltelített a csakis balatoni
lelkiállapotnak nevezhetõ érzés.
Az utóbbi idõben már unokák ugráltak fejest a fejem tetejérõl a habokba. Sokért
nem adnám.
Na, de ez a nyár Balaton nélkül telt el számomra. Sajnálom.
(L. A.)

Idõsek világnapja
Színvonalas mûsorral köszöntötték Sárbogárd idõskorú polgárait október 1-jén
az önkormányzat dísztermében.
Délután ingyenes egészségügyi szûrõvizsgálatokra: vérnyomásmérésre, hallás- és
látásvizsgálatra, vércukor- és
koleszterinszint-mérésre került sor azok számára, akik
ezt igénybe vették, majd egy
bõrgyógyász tartott ismeretterjesztõ elõadást a bõrbetegségekrõl.
A mûsorban hivatásos mûvészek léptek föl operettmûsorral, majd
ifj. Varnyu Péter és Varnyu Lilla mondott
verset és adott elõ egy-egy zongoradarabot. Az idõsek közül bemutatkozott Heksziné Somogyi Rózsa és dr. Lendvai
György. Nagy sikert aratott Horváth Feri

bácsi háborús történeteivel, a bolha és a nõ
sajátos viszonyáról elõadott pikáns, humoros monológjával.
Az idõsek napját tombolával koronázták
meg. Szinte mindenki nyert valamit.
Hargitai Lajos
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„Hol volt, hol nem volt”

Mesevetélkedõ
2. forduló
Név:
Lakcím vagy e-mail cím:
Iskola:

Fátyolfelhõk
Emília komoly ábrázattal állt szobája ablaka elõtt, s hirtelen eleredtek a könnyei.
Rávetette magát az óriási rusztikus selyemmel letakart ágyra, s belefúrta arcát a
párnák közé. Könnyei gyöngyként hullottak alá, a selyem sem vette be fájdalmát.
Még mindig az iménti beszélgetés járt a fejében, amelyet apjával intézett:
- Ez már eldõlt, lányom, születésedkor!
Hozzá fogsz menni Alajoshoz, ha tetszik,
ha nem! Pénz a pénzhez, föld a földhöz!
Hidd el, csak a javadat akarom!
- De, apám, én nem szeretem azt az embert! Egy öntelt, faragatlan fickó! Kérlek,
édesapám!
Az apa válaszra sem méltatta. Indult is ki a
földekre ellenõrizni, minden rendben
van-e…
Emília felült az ágyán, s könnyáztatta
szemmel, üvegesen bámult maga elé.
Már az esküvõ napját is kitûzték. Még három hét és az életének vége – gondolta.
Alajos. Jutott eszébe ismét. A durva, mogorva beszédével, lekezelõ stílusával. Aki
minden nõt eszközként kezelt, úgy hitte,
azért vannak, hogy az õ életét jobbá tegyék, kiszolgálják.
Mély fájdalom hasított szíve tájékára.
Egy hirtelen ötlettõl vezérelve felpattant,
összeszedett pár ruhát, s vajmi ennivalót.
Kilopódzott a hatalmas kétszárnyú ajtón, s
futásnak eredt.
Maga sem tudta, hova megy, csak azt, el innen minél messzebb. Már jól bent járt az
erdõ sûrûjében. Nem érzékelte a veszélyt
sem, ami rá leselkedhet. Elfáradt.
Letelepedett egy fa tövébe, evett. Egyszer
csak elnyomta az álom.

Heti idõjárás
Folytatódik a csendes, nyugodt, változóan felhõs, õszies idõ. Pénteken
többfelé lehet kisebb esõ, zápor, késõbb csapadék már csak elvétve várható. Hajnalban sokfelé lesz párás a
levegõ, de tartós ködre nem kell számítani. Kedden észak felõl gyenge hidegfront érkezik, de jelentõs csapadékot és lehûlést nem okoz. A várható nappali felmelegedés pénteken 17,
22, szombaton 16, 21, vasárnap 17,
22, hétfõn 16, 21, kedden 17, 22 fok
körül várható.
www.metnet.hu

Arra ébredt, hogy valaki finoman hozzáért
a vállához.
Egy juhászlegény volt az, s kérdezte, mi járatban.
A lány elpanaszolta, miért indult a világnak. A fiú azt javasolta neki térjen vissza,
hisz így baja esik. Emília úgy gondolta, annál a halál is jobb, ami otthon várna rá, így
az intésre nem hajlott.
A közelben volt Péter háza – így hívták a
juhászlegényt – s mondta a riadt leánynak,
hogy vendégül látja, nagyon megszánta.
Majd hónapok teltek el…
Az apa eközben már lemondott a lányáról,
aki szégyent hozott a fejére, s mindenkinek
a halálhírét keltette…
Emília elõször ódzkodott a munkától, de
ahogy ráérzett az ízére, élvezettel vágott
bele.
A fiú nagyon elõzékeny és udvarias volt vele. Sokat beszélgettek.
Minden nap kivitte Péternek az ebédet.
Azon kapta magát, hogy várja a pillanatot,
amikor együtt lehetnek. Mi ez? – kérdezte
magától. Magának sem merte bevallani.
Péter is kellemes bizsergést érzett legbelül, mikor a lányra nézett.
Egyik reggel Emília százszorszépet talált a
párnáján.
Vígan felkapta õket, s kiszaladt az udvarra,
ahol már várta a fiú. Szavak nélkül is értették egymást. Tudták: életük összeforrt.
Örök hûséget fogadtak egymásnak, aminek tanúi nem voltak mások, mint a nap, a
hihetetlen kék égbolt és a kis cakkos felhõk, amelyek fátylat vontak a lány hajkoronája köré…
Hepp Zsuzsi

Rejtvénymegfejtés
1. Németországban,
2. Hermész, 3. KÖTÕ
Helyes megfejtést
küldött be és
így a nyertes:

JÁKOB MÁRIA
Sárbogárd,
Tinódi u. 144.

Elsõ feladat
Olvasd el A kiskondás címû mesét, majd válaszolj a következõ kérdésekre.
A mesét megtalálod Illyés Gyula Hetvenhét magyar népmese c. kötetében.
1. Kikkel találkozott útja során elõször a
kiskondás?
két galamb
sánta róka
kis hal
2. A király annak adja a leányát, aki el tud
bújni elõle. Hányan próbálkoztak sikertelenül?
28
99
55
3. Hova bújt legelõször a kiskondás a királykisasszony elõl?
……………………………….……………
4. Ki vitte a kiskondást a föld alá?
…………………….....................…………
5. Harmadnap hova rejtette el a kishal?
…………………………………………….
6. Negyedik nap nem találta meg a királykisasszony. Mivé változott a kiskondás?
……………………………………………

Második feladat
A Mátyás király meg az igazmondó juhász
címû mesébõl találsz itt részleteket.
Számozd meg az eseményeket a történés
sorrendjében!
…”– Ott biz' nincs más, csak az, hogy az
aranyszõrû bárány elveszett: a farkas
megette.”
…”– Addig-addig beszélt a leány, addig incselkedett, hogy végül megitták a bort.”
…”– No – mondja a burkus király –, én is
odaadom a lányom, úgyis megszerettétek
egymást.”
…”– Adok én neked sok pénzt, ráadásul
hat lovat meg hintót, csak add nekem az
aranyszõrû bárányt.”
…”– Hát hozd bé a bárányt! – mondja a juhásznak.”
A megfejtéseket 2008. október 31-éig
kérjük eljuttatni a Madarász József
Városi Könyvtár címére:
7000 Sárbogárd, Ady E. út 105. Pf. 17.,
vagy az alábbi e-mail címek
valamelyikére:
konyvtar@mjvkonyvtar.hu
illetve ditti57@freemail.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Október 11., SZOMBAT

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 8.00 Hét
mérföld 8.35 Delta 9.05 Élni tudni kell! 9.35 KészPénz
10.05 Stílus 10.35 MotorVízió 11.00 Fogadóóra 11.30
Most a Buday! 12.00 Hírek 12.10 Ellopott nyár 13.45
Pizsamaparti 14.10 Ötösfogat 14.40 Gyermekszínház
15.15 Mesemondó 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
20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Hárman a slamasztikában 22.00 Hírek 22.10 Beugró 23.05 Sporthírek 23.20
68-as moziklub 23.25 Tûz van babám! 1.00 Koncertek
az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Régi idõk harcosai
6.25 Sherm és a bacik 6.40 Forma-1 8.20 Godzilla 8.45
Disney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30
Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Dr.
Vegas – A szerencsedoki 13.35 Forma-1 15.25 A dadus 15.50 Eltûntnek nyilvánítva 16.50 A szélvihar pokla 18.30 Híradó 19.00 Celeb vagyok, ments ki innen!
20.15 Trisztán és Izolda 22.45 RTL-bokszklub 23.50
Simone 2.10 Egy rém rendes család 2.35 Harcos utcák
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.20 Mókás állatvilág 10.50
TotalCar East Block 11.25 Babavilág 12.00 Egy rém
rendes család Budapesten 12.30 Ed 13.20 Charlie –
Majom a családban 14.25 Bûbájos boszorkák 15.25 A
Cukorbáró 16.25 Francia csók 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.30 Megasztár 4. 22.55 Kegyetlen játékok
2. 0.30 Cool Túra 2.00 Mentõhelikopter 2.50 Ed 3.40
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 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin
15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04
Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Rendszerváltozatok – 20 év után 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág
19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58
Zene 20.04 Rádiószínház 20.58 Zene 21.04 Rádiószínház 21.47 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 12., VASÁRNAP
MTV: 4.55 Pénz-vidék 5.15 Hajnali gondolatok 5.20
Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér 8.50 „Így
szól az Úr!” 8.55 Engedjétek hozzám… 9.05 Katolikus
krónika 9.30 Útmutató 9.55 Szentek dicsérete 10.10
Egyházi naptár 10.25 Metodista magazin 10.50 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.00 Ezt cselekedjétek az én
emlékezetemre! 12.00 Hírek 12.10 TS – Bajnokok Ligája Magazin 12.40 Mackenna aranya 13.45 Építészet
és mûvészet 15.15 Szigetek – Ismeretlen tájakon
16.05 Így élünk most 17.00 Kultúrház 17.55 Panoráma
18.30 Tiszta kabaré! 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 19.55 Csináljuk a fesztivált! 20.55 A szólás
szabadsága 22.00 Mad Men – Reklámõrültek 22.50
Hírek 22.55 Sporthírek 23.05 Sport7 24.00 TS –
Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Forma-1 8.25 Kölyökklub 9.00 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.25
Portré – Rendszerváltók 10.00 Receptklub 10.20 Játék
11.30 Európai idõ 11.45 MeneTrend 12.00 Híradó
12.15 Tuti gimi 13.10 Magyar autósport-magazin
13.30 Forma-1 16.10 A Mick Jagger-projekt 16.35
Lost – Eltûntek 18.30 Híradó 19.05 Celeb vagyok,
ments ki innen! 20.00 Az Amazonas kincse 22.15 Heti
hetes 23.40 Portré 0.10 Rali-vb 0.45 Veszélyes
kívánságok 2.30 Harcos utcák
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.40 Joey 10.10 Ingatlanbróker
10.40 Két testõr 11.15 Stahl konyhája 11.45 Walker, a
texasi kopó 12.35 Rémvadászok 13.30 Gyilkos körök
14.35 A parti õrség 15.35 Célkeresztben 16.35 Vadnyugati Casanova 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00
Hirtelen 30 22.05 8 mérföld 0.05 Képírók 1.35 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
– a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Görög katolikus szent liturgia közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa
17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04
Esti séta 19.50 Mese 20.00 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hí-

rek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli
mûsorából 24.00 Éjszaka

Október 13., HÉTFÕ
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.00 A férfi, aki sasokkal álmodott 10.55
Parlamenti napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve 13.25 Tiszta
kvíz 13.50 Jó kis bagázs 14.20 Derek, a fenegyerek
14.45 Roma magazin 15.15 Domovina 15.50 Pénz-vidék 16.15 Kárpát expressz 16.45 Körzeti híradók 17.00
Hírek 17.10 Egy lépés elõre 18.00 Tiszta kvíz 18.35
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-Est 23.55 Hírek 24.00 Sporthírek 0.10 A
Veinhageni Rózsabokrok
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 A modern Robinson család 12.00 Hírek 13.25
Disney-rajzfilm 13.55 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 Pénz áll a házhoz 23.40 Jason X 1.20 Reflektor 1.40 Az internet csodái 2.10 Autómánia 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.40 Kvízió
délelõtt 10.15 Teleshop 11.15 Kvízió 12.00 Dominó, a
csodadelfin 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
ügyosztály 0.15 Tények este 0.45 Bukott angyal
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.20 Nyugatosok 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Rádiókabaré 15.15 Közelrõl
15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30
Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Október 14., KEDD
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.00 A férfi, aki sasokkal álmodott 11.05
Vágom a pasid! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A
palota ékköve 13.25 Tiszta kvíz 13.55 Jó kis bagázs
14.20 Derek, a fenegyerek 14.45 Srpski ekran 15.15
Unser Bildschirm 15.50 Sírjaik hol domborulnak 16.15
Kárpát expressz 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek
17.10 Egy lépés elõre 18.00 Tiszta kvíz 18.30 Sant
Angelo 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Önök kérték! 21.10 Dokuzóna 22.10 Kedd este
22.45 Kultúrház 23.00 Az utókor ítélete 23.30 Hírek
23.35 Sporthírek 23.45 A nyolcadik halálos bûn – A
toscanai körhinta
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 Gyógyító száguldás 12.00 Hírek 13.45 Disney-rajzfilm 13.50 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 Vészhelyzet
22.25 A Grace Klinika 23.25 XXI. század – A legendák
velünk élnek 24.00 Reflektor 0.20 Tuti fogás 2.20 Egy
rém rendes család 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.40 Kvízió
délelõtt 10.15 Teleshop 11.15 Kvízió 11.55 K2 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 Tények este
0.45 Alfred Hitchcock bemutatja 1.15 Az utolsó blues
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 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.20 Nyugatosok 13.30 A római katoli-

2008. október 9. Bogárd és Vidéke
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka
rádió 19.40 Zene 19.50 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 15., SZERDA
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.05 A férfi, aki sasokkal álmodott 11.05
Vágom a pasid! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A
palota ékköve 13.25 Tiszta kvíz 13.55 Jó kis bagázs
14.20 Derek, a fenegyerek 14.45 Kormányváró 15.15
Hrvatska krónika 15.50 Ecranul nostru 16.15 Kárpát
expressz 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Egy
lépés elõre 18.00 Tiszta kvíz 18.30 Sant Angelo 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Különös
történetek 21.10 Szulák és más 22.10 Szerda este
22.45 Kultúrház 23.00 Lapozó 23.30 Hírek 23.35
Sporthírek 23.45 Hervadó virágok
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 Stanley, a szerencse fia 12.00 Hírek 13.40 Disney-rajzfilm 14.05 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 Pokoli torony
0.55 Az egység 1.50 Reflektor 2.05 Harcos utcák 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 10.20 Teleshop 11.30 Kvízió 12.20
Columbo 13.45 Az ügyosztály 14.45 Dokik 15.20 Zorro
16.20 Joshi Bharat 17.25 Cápák 18.30 Tények 19.00
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 Így készült a Para címû film 1.15
Bûnös szent 2.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35
Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió 19.40 Zene
19.48 Mese 20.04 Rádiószínház 20.20 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Október 16., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Max, a zsaru 10.05 A férfi, aki sasokkal álmodott 11.05
Vágom a pasid! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A
palota ékköve 13.25 Tiszta kvíz 13.50 Jó kis bagázs
14.20 Derek, a fenegyerek 14.45 Slovenski utrinki
15.50 Esély 16.15 Kárpát expressz 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Egy lépés elõre 18.00 Tiszta
kvíz 18.30 Sant Angelo 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 A la carte
22.10 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.00 Euro Taxi
23.30 mtv Hangerõ 0.25 Hírek 0.30 Sporthírek 0.40
Magán beszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Nyerõ 8
11.25 Egy húron 12.00 Hírek 13.15 Disney-rajzfilm
13.45 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 Gálvölgyi-show 22.10 Kész
átverés 23.20 Házon kívül 23.55 Boszorkák 0.55 Reflektor 1.10 Alias 2.05 Infománia 2.30 Házon kívül 3.00
Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.45
Kvízió délelõtt 10.25 Teleshop 11.50 Kvízió 12.35 Porontyjárat 14.20 Az ügyosztály 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 XXL
23.20 Csillagkapu 0.10 Tények este 0.45 Strucc 1.25
Csillagkapu 2.05 Aktív
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KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25
Vendég a háznál 11.45 Vacka rádió 12.00 Krónika 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 tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03
Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió
19.42 Zene 19.54 Mese 20.04 Rádiószínház
20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Október 17., PÉNTEK
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte
9.00 Max, a zsaru 10.10 Natty Gann utazása
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Euro Taxi
12.50 Sorstársak 13.20 Tiszta kvíz 13.50 Körzeti magazinok 14.50 Fórum 15.35 Ablak 16.15
Kárpát expressz 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Egy lépés elõre 18.00 Tiszta kvíz
18.30 Sant Angelo 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Zsaruvér és Csigavér 3.
21.15 Presszó 22.10 Péntek este 22.45
Múlt-kor 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.30
Utóirat
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 Behálóztak, édes!
12.00 Hírek 13.15 Disney-rajzfilm 13.40 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 0.45 Reflektor 1.00 Itthon 1.25 Csók,
macsók! 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.25
Stahl konyhája 9.40 Kvízió délelõtt 10.25
Teleshop 11.50 Kvízió 12.35 Winnetou 3.
14.20 Az ügyosztály 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 Zéró gyanúsított 23.20 Holló: Út a
mennyországba 0.10 Tények este 0.45 Testõrzsaru 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 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25
Vendég a háznál 11.45 Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.19 Nyugatosok 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány
15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN minden programcsomagban a
C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor alatt
olvasható!
Október 11., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna (benne: Trombi) 8.00 Sárbogárd—Tác-Csõsz foci, Sárbogárd—Alba Regia kézi, I. osztályú megyei foci-összefoglaló 13.00 Lapszemle, Sziréna (benne: Trombi) 15.00 Simon
Juliska néni (1.16’), Varga László kiállítása Alapon (20’), A
Márkus-birtok szeretete (60’), A reneszánsz zenéje (13’)
19.00 Lapszemle, Sziréna (benne: Trombi) 20.00 Szüret a
Zengõ Óvodában (42’) és Sárszentniklóson (22’), Népdalkörök és -énekesek országos találkozója 1994. (30’), Tüskevár 4. (25’), A romák helyzete Sárbogárdon (1.34’)
Október 12., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna (benne:
Trombi) 8.00 Simon Juliska néni (1.16’), Varga László kiállítása Alapon (20’), A Márkus-birtok szeretete (60’), A reneszánsz zenéje (13’) 13.00 Heti híradó 15.00 Falugyûlés
Abán (2.40’), Idõsek napja Kálozon (60’) 19.00 Heti híradó
20.00 Orgonakoncert a katolikus templomban, Evangelizáció a reformátusoknál
Október 13., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Szüret a Zengõ Óvodában (42’) és Sárszentniklóson (22’), Népdalkörök
és -énekesek országos találkozója 1994. (30’), Tüskevár 4.
(25’), A romák helyzete Sárbogárdon (1.34’) 13.00 Heti híradó 15.00 Sárbogárd—Tác-Csõsz foci, Sárbogárd—Alba
Regia kézi, I. osztályú megyei foci-összefoglaló 19.00 Heti
híradó 20.00 Dr. Huszár András (120’), Schönborn Mária
néni (82’)
Október 14., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Orgonakoncert a katolikus templomban, Evangelizáció a reformátusoknál 13.00 Heti híradó 15.00 Dr. Huszár András (120’),
Schönborn Mária néni (82’) 19.00 Heti híradó 20.00 A Fo-

dor és Molnár Kft. jubileuma (65’), Idõsek napja Sárbogárdon
(80’), Tüskevár 5. (30’), Franciák Sárbogárdon (61’)
Október 15., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 A Fodor és
Molnár Kft. jubileuma (65’), Idõsek napja Sárbogárdon (80’),
Tüskevár 5. (30’), Franciák Sárbogárdon (61’) 13.00 Heti híradó 15.00 Nagy Bandó András a könyvtárban (105’), Csukapörkölt (13’), Mészöly-napok (110’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Sárszentmiklós—Aba-Sárvíz foci, I. osztályú
megyei foci-összefoglaló
Október 16., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Sárszentmiklós—Aba-Sárvíz foci, I. osztályú megyei foci-összefoglaló 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 A Fodor és Molnár
Kft. jubileuma (65’), Idõsek napja Sárbogárdon (80’), Tüskevár 5. (30’), Franciák Sárbogárdon (61’) 19.00 Lapszemle,
Sziréna 20.00 Orgonakoncert a katolikus templomban, Evangelizáció a reformátusoknál
Október 17., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Nagy
Bandó András a könyvtárban (105’), Csukapörkölt (13’), Mészöly-napok (110’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Orgonakoncert a katolikus templomban, Evangelizáció a reformátusoknál 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 A Fodor és Molnár
Kft. jubileuma (65’), Idõsek napja Sárbogárdon (80’), Tüskevár 5. (30’), Franciák Sárbogárdon (61’)
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam
körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében:
Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503
259, 06 (20) 9440 445!

A Bogárdi TV mûsora Cece térségében
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93.25 Mhz-es
frekvencián.
Október 9., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Megyei I. oszt. foci (80’), Sárszentmiklós–Bakonycsernye
focimeccs (100’) 13.00 Heti híradó (14-18 óra között
mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Tüskevár tábor – 5. (30’), Csukapörkölt (13’), Lélekút dr. Huszár Andrással (120’)
Október 10., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
A tabi példa (27’), Mesemondóverseny Cecén (39’), Borverseny (13’), Franciák vendégségben (61’), Bogárdi Napok (69’) 13.00 Heti híradó 14.00 Az Úr rétje (91’), István, a
király (120’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Varga László kiállítása Alapon (22’), A Márkus-birtok szeretete (46’), Szüret Sárszentmiklóson (22’), Országos Népdaléneklési Verseny 1994. (29’), Sárbogárd–Tác-Csõsz focimérkõzés (90’)
Október 11., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Lovasbál (12’), Idõsek napja Kálozon (72’), Lélekút
Mária nénivel (82’) 13.00 Heti híradó 14.00 Varga László
kiállítása Alapon (22’), A Márkus-birtok szeretete (46’),
Szüret Sárszentmiklóson (22’), Országos Népdaléneklési
Verseny 1994. (29’), Sárbogárd–Tác-Csõsz focimérkõzés
(90’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 A tabi
példa (27’), Mesemondóverseny Cecén (39’), Borverseny
(13’), Franciák vendégségben (61’), Bogárdi Napok (69’)

Október 12., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Tüskevár tábor – 5. (30’), Csukapörkölt (13’), Lélekút dr. Huszár Andrással (120’) 13.00 Heti híradó 14.00 Cece–
Nagyvenyim foci (90’), Média Kupa (30’), Sárbogárd–Alba
Regia kézilabda (75’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Az Úr rétje (91’), István, a király (120’)
Október 13., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 A
tabi példa (27’), Mesemondóverseny Cecén (39’), Borverseny (13’), Franciák vendégségben (61’), Bogárdi Napok
(69’) 13.00 Heti híradó 14.00 Lovasbál (12’), Idõsek napja
Kálozon (72’), Lélekút Mária nénivel (82’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Varga László kiállítása Alapon
(22’), A Márkus-birtok szeretete (46’), Szüret Sárszentmiklóson (22’), Országos Népdaléneklési Verseny 1994.
(29’), Sárbogárd–Tác-Csõsz focimérkõzés (90’)
Október 14., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 Az
Úr rétje (91’), István, a király (120’) 13.00 Heti híradó 14.00
Tüskevár tábor – 5. (30’), Csukapörkölt (13’), Lélekút dr. Huszár Andrással (120’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Cece–Nagyvenyim foci (90’), Média Kupa (30’), Sárbogárd–Alba Regia kézilabda (75’)
Október 15., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Varga László kiállítása Alapon (22’), A Márkus-birtok szeretete (46’), Szüret Sárszentmiklóson (22’), Országos Népdaléneklési Verseny 1994. (29’), Sárbogárd–Tác-Csõsz focimérkõzés (90’) 13.00 Heti híradó 14.00 A tabi példa (27’), Mesemondóverseny Cecén (39’), Borverseny (13’), Franciák vendégségben (61’), Bogárdi Napok (69’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Lovasbál (12’), Idõsek napja Kálozon
(72’), Lélekút Mária nénivel (82’)

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512
Kazánok GARANCIÁVAL 99.000 Ft-tól,
radiátorok AKÁR 40 % ENGEDMÉNNYEL,
hitelre is eladók! 06 (70) 341 9532
LEKNER KEGYELET Temetkezési Szolgáltató
Kft. 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 (30) 435 9021, 06 (25) 460 059
AKÁC és EGYÉB kemény TÛZIFA ELADÓ.
06 (30) 9470 899
1995-ös FORD MONDEO 1,8 ELADÓ.
Mûszaki vizsga érvényes 2009. júliusig,
mûszakilag KITÛNÕ ÁLLAPOTBAN van és
rendszeresen szervizelt. Irányár: 399.999 Ft.
06 (70) 387 1932
EXTRA ANGOL BÁLÁS RUHAVÁSÁR
MINDEN KEDDEN, 7.30-14 óráig
Sárbogárdon a mûvelõdési házban.
NAPRAFORGÓ, KUKORICA
garantált áras felvásárlása TOB KER Kft.,
Pusztaegres, Ödönmajori telepén.
Érdeklõdni: 06 (30) 2178 320
DUGULÁSELHÁRÍTÁS bontás nélkül,
garanciával. 06 (70) 310 8086
REDÕNYAKCIÓ december 31-ig!
Négy év garanciával! JAVÍTÁS IS!
06 (70) 410 4916, 06 (25) 460 251
Sárbogárdon FELÚJÍTOTT, HÁROMSZOBÁS
CSALÁDI HÁZ eladó KIS REZSIVEL, OLCSÓN,
azonnal beköltözhetõ. 06 (70) 410 4917
Keresek 9 olyan embert, aki komolyan
elhatározta, hogy FOGYNI SZERETNE!
Telefon: 06 (30) 620 6079
Sárbogárd központjában (Mikes köz 5.)
háromszobás, földszinti LAKÁS, ÍRÓASZTAL,
KÖNYVES SZEKRÉNY, HÁROMFIÓKOS
FAGYASZTÓSZEKRÉNY eladók.
06 (20) 355 7828
Sárbogárdi DISZKÓBA PULTOSOKAT,
TAKARÍTÓT keresünk. 06 (70) 4555 761
GYÓGYMASSZÕR masszírozást vállal
BABÁKNAK, KISMAMÁKNAK is.
06 (70) 243 6064
CSALÁDI HÁZ KÖZPONTBAN ELADÓ.
06 (30) 330 2615
GYÓGYMASSZÕR! Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK BEVÁLTHATÓ!
06 (30) 568 9411
FIAT UNO 1000-es SZEMÉLYGÉPKOCSI
ELADÓ. 06 (30) 236 2918

Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók, 20 év
tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06 (30) 290
8313.
Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Lambéria osztrák 998 Ft/m2, hajópadló 1598 Ft/m2, hagyományos parketta 1990 Ft/m2-tõl, akác kerítésléc
199 Ft/db-tól: 06 (20) 9475 970. (756096)
Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344. (006707)
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70) 369
0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser kugli
1760 Ft/q, cser kugli akáccal 1770 Ft/q, cser aprított
1800 Ft/q, cser aprított akáccal 1800 Ft/q, akác tûzifa
kugliban 2010 Ft/q, akác tûzifa aprítva 2040 Ft/q. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható. Telefon: 06 (30)
986 2623.
LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és környékén. A legtöbb sárbogárdi eladó ingatlant megtalálja irodánkban. Vevõinknek szolgáltatásaink ingyenesek; díjmentes hitelügyintézés: lakáscélú, szabad-felhasználású, személyi hitelek. Spórolja meg az ügyintézéssel, sorban állással járó kellemetlenségeket, elintézzük Ön helyett! 06 (30) 491 5363. (051743)
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 szõnyegtisztító. 06 (20) 394 2372.
Sárbogárdon, az Árpád-lakótelepen téglaépületben
földszintes, másfélszobás lakás, alacsony rezsivel sürgõsen 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, erkélyes 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)
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. szervezésében október 15-ével. Részletfizetési lehetõség.
Érdeklõdni: 06 (30) 645 3196-os telefonszámon. (114838)
Akciós személyi hitelek; 0% induló költséggel jelzáloghitelek; Samsonite hátizsák ajándékba magán-nyugdíjpénztárba belépõ-, vagy átlépõknek! 06 (30) 568 3974.

Októberben kozmetika nyílik a NIVO4 üzletházban.
Bõrfiatalító, hámlasztó kezelések! Szõrtelenítés hagyományos 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 állapotban. 06 (30) 413 1843. (114775)
Eladó 4 db alig használt Wolksvagen alufelni és Chevrolet Sparkra 4 db téli gumi áron alul. 06 (30) 364 1786.
Konyhabútor, világos színû, megkímélt, rozsdamentes
mosogatóval, tálalószekrény eladó. 06 (30) 406 3214.
(114526)

Központban lakás kiadó. 06 (70) 332 1397. (114621)
50 és 25 literes boroshordó eladó. 06 (70) 330 8698.
(114525)

Legális pénzbehajtás. 06 (30) 2665 234. (114620)
Bizományosi értékesítésre, illetve készpénzes felvásárlásra jó állapotú bútorát átveszem. 06 (20) 9937
248. (114620)
Sárbogárdon Barátság presszó kiadó. 06 (30) 2665
234. (114620)
Konvektor olcsón eladó. 06 (30) 2099 371. (114618)
M6-os autópályán Dunaújváros magasságában OMV
töltõállomás férfi és nõi munkatársat keres. Érdeklõdni
10-17-ig, 06 (30) 385 0414, 06 (30) 505 6561-es telefonon. (114520)
Nyílászárók forgalmazásához munkatársat keresek.
06 (70) 453 7289. (114622)
Vezetõ bankok hitelei egy helyen. 06 (20) 447 2994.
(114622)

Sárszentmiklóson családi ház eladó. 06 (30) 3255
903. (114520)
Roland VA 3-as szintetizátor kifogástalan állapotban eladó. Ár: 170.000 Ft. Gréta Bútorbolt, 06 (20) 494 8898.
(114845)

Szõlõdaráló, prés, kád, hordók eladók. Telefon: 06 (30)
5735 462.
Sonka, kolbászfüstölést vállalok. Érdeklõdni: 06 (30)
214 5481. (114849)
Otelló szõlõ eladó. 06 (25) 467 607, 06 (30) 361 0855.
(114799)

Eladó Sárbogárd központjában a munkaügyi központ
mellett 300 négyszögöles, közmûvesített, beépíthetõ
telek. Telefon: 06 (25) 625 009 (este), 06 (20) 258
0490. (114798)
Hitelügyintézés! Most induló költségek nélkül. Telefon: 06 (20) 323 6011. (114797)
Székesfehérváron a Seregélyesi úton eladó egy 54
m2-es felújított, kétszobás, erkélyes lakás. Érdeklõdni:
06 (20) 9806 477.
Harmonikaajtó, fehér, 199x65 cm-es olcsón eladó. Telefon: 06 (25) 462 218 (este).
Árpád-lakótelepen I. emeleti, erkélyes, felújított lakás
eladó, pincehelyiséggel. Érdeklõdni: 06 (30) 638 3533.
(114840)

(114787)

SIESTA cipõvásár
a Flóra bababoltban
–10% engedmény október 31-ig!
KISMAMARUHÁK ÉRKEZTEK.

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓ-AKCIÓ!
6 légkamrás ablakok
3 rétegû üveggel alapáron!
K=0,8 W/m2K!!!

Felicitas kuponok beválthatók.

Október 9-tõl november 10-éig!

Nagy választékban 50-134-es méretig
BÉBI- ÉS GYERMEKRUHÁK.

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók!

Sárbogárd, Tompa M. u. 25.
Nyitva: hétfõtõl péntekig, 8-12-ig, 13-17-ig,
szombaton 8-12-ig.

06 (30) 237 8428

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,
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 érvényesek!)
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
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NYÍLT TÉR

Gondolkodjunk!

Kérdezték

Nem kell félni, nem fejeztem be a városvezetés „szemmel verését”, de most más köti
le az idõmet. Sokan kérdezik, mivel foglalkozom manapság. Nagyon egyszerû, megvilágosodtam! Kis segítséggel rájöttem,
hogy a köztisztviselõi élet után is van élet,
méghozzá minõségileg más dimenzióban.
Olvasták, hallották már azt, hogy pénzügyi
analfabéták vagyunk mi magyarok? Soha
nem gondoltam azt, hogy ezzel a megállapítással valaha is egyetértek, és megtörtént
a csoda! Ötvenévesen rá kellett jönnöm,
hogy az, hogy 1982 óta szinte minden évben
külföldön nyaraltunk, vittük a gyerekeinket is, ez volt a legfontosabb – ez tévhit volt.
Akkor mi azt gondoltuk, ennyi nekünk
minden évben jár, ezért megdolgoztunk,
férjem több helyen alkalmazottként, én
mint köztisztviselõ. Mire mentünk? Van
egy házunk, az én nevemen két hónap múlva lesz egy Suzuki Swift, a férjemén egy év
múlva egy Suzuki Wagon R+. Ezzel legyek
én elégedett, amikor azzal riogatnak, hogy
ha addig valaki agyon nem üt, akár 76 évig
is élhetek?
Belegondoltam: már most cserekereskedelmet mûvelek, tehát az õskorban élek,
amikor a szeretett fodrászomat lecseréltem az imádott unokahúgomra, aki káposztasalátámért cserébe évek óta vágja, festi a
hajamat! Gondolom, az APEH vagyonosodási vizsgálatot fog lefolytatni ellenem, ha
megtudja, hogy legutóbb hústartamú étellel, töltött paprikával fizettem a hajam levágásáért. Elképzelhetik, ha valaki ezért
felnyom!
Most gondoltam egy merészet, új életet
kezdek! Átkalibráltam magam, irány a 100
éves kor, kiemelt nyugdíj. Az új idõszámítást már megalapoztam azzal, hogy három
éve minden nap jógázom, most meditálni
kezdek. Mit hasznosíthatok az elõzõ életembõl? Több mint 30 évig emberekkel
foglalkoztam, tudom, hogy sokfélék. Egyes
embereket szerettem, másokat a mai napig
nem. A jövõben lesznek olyanok, akiknek
keresem a társaságát, és lesznek olyanok,
akiknek nem. Menni mindig szerettem, beszélni pláne, információkat átadni meg fõleg. (Most nem a pletykára gondoltam!)
Mindig volt pénzünk, de — most kellett rájönnöm — eddig még nem tudtam, mit lehet vele „csinálni”! Most ezt tanulom, nálam okosabb emberektõl, és az a furcsa,
hogy ez nekem cseppet sem derogál. Tudják, milyen élvezetes? Ha nagy leszek,
pénzügyi ügyvéd leszek! A pénzügyi információ hatalom, a hatalomhoz nem feltétlenül kell polgármesternek, vagy jegyzõnek
lenni! (Õk csak hiszik, hogy fontos emberek, mi meg tudjuk, mennyit veszítettek soha sem volt fényükbõl.) Tehát akit keresek,
kap egy lehetõséget arra, hogy fontos információkhoz juthat, változtathat az életén.
Természetesen lesznek olyanok, akiknek még 10-20 év kell
a gondolkodásra, õk lesznek az
igazi vesztesek, de én akkor
sem „dõlök a kardomba”!
Csibegép

Méretes gaz a glóbusznál

Miért nem kaszálták le egész nyáron a sárbogárdi víztoronynál a gazt? Az elhanyagolt terület mára vadak tanyája lett. A kutyánk betévedt oda, és kullanccsal teli jött
haza. De van ott talán még róka is a bozótban. Az a döbbenetes, hogy ez az elhanyagolt terület itt van a város közepén, lakóházak és a honvédségi lakótelep tövében.
A parlagfüvet vizsgálók nem veszik észre
ezt a mûholdról? Kinek lenne kötelessége
itt a kaszálás?
A környékben lakók

Kié a terület?
Az ügyben felhívtam Berki Istvánt, a
Sárrét-Víz Kht. igazgatóját. Õ elmondta,
hogy nekik is szóltak már többen. A panaszosoknak elmondták, hogy az a terület
nem az övéké. A kht. a vízmû területét, ami
ettõl a résztõl el van kerítve, rendben tartják. Ezen a gazos, bozótos részen állt valamikor a régi glóbusz. A telek a földhivatali
bejegyzés tanúsága szerint az önkormányzat tulajdona, így az önkormányzat feladata annak rendben tartása. Erre felhívták az
önkormányzat figyelmét. Remélhetõleg
õk rövidesen intézkedni fognak a terület
gyommentesítésérõl.
Szerkesztõ

Na, én „bukott nõ” lettem!
A napokban gyalog mentem a Hõsök terén. Most hullnak a fákról a levelek. Nem
volt elsöpörve a járda. A régi tanácsháza
mellett elhaladva hirtelen kiment alólam a
Fájdalommal tudatjuk, hogy

id. EGERVÁRI SÁNDOR
életének 76. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatója
október 19-én, 14 órakor lesz
a Huszár-temetõben.
Kérjük, hogy részvétüket
csak egy szál virággal fejezzék ki.
Gyászoló család

Nyílt
tér
lábam. Két térdre estem. Mindkettõrõl lement a „glazúr”, fájt a bokám, és nem tudtam hirtelen, hogy hol vagyok. Amellett,
hogy több sebbõl véreztem, keserûen tapasztaltam, hogy kiszakadt a nemrég vásárolt, drága harisnyám is. Aztán körülnéztem, ugyan, mire léptem. Egy sárga klinkertégladarabot vettem észre az avarban.
Ez nyilvánvalóan a régi tanácsháza kitöredezõ dísztégláinak egyike lehetett, amelyik leesett a járdára.
Most a saját bõrömön tapasztalhattam
meg, hogy mi folyik ebben a városban. Ez a
régi szép épület és ez a tégladarab mindent
elmondott most errõl nekem. Százmilliókat költenének a kultúrház lerombolására,
csillogó pláza építésére, a polgármesteri
hivatal kiglancolására, de arra egy fillért se
szánnak, hogy a város jelképét jelentõ régi
tanácsháza épületét felújítsák. És az se
számít, ha a falból kiesõ omladékon egy járókelõ elesik.
A gyerekek otthon azt kérdezték tõlem:
„Anyu, ugye, senki nem látott?” Hát igen,
nekik az volt a fontos, hogy az anyjuk nem
égett-e a világ elõtt, amint elterül a város
fõterén, mint egy béka. De a polgármester
úr képe nem ég-e, hogy így néz ki a város
legszebb, ám elhanyagolt épülete, hogy a
falából kihulló téglákon esik-kél a lakosság?
Név és cím a szerkesztõségben
Összeállította: Hargitai Lajos

Kalló Mihálynénak
Sáregresre
60. születésnapjára
„Türelmes szereteted oly sok irántunk
egy élet is kevés, hogy megháláljuk.
Ha néha megbántottunk, ne haragudj ránk,
boldogok vagyunk, hogy te vagy az
Édesanyánk.”
Szeretettel gratulálnak
lányaid: Rita és Anita,
vejeid: Csabi és Zsolti,
unokáid: Bence, Kristóf ,Martin,
Dávid, Gyuszkó, Mendi

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

HUSZÁR
GYÖRGYNÉ
született Huszár Katalin
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló család

