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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Megnyílt a természetes vizû strand!

A pihenni vágyóknak napernyõk, pihenõszékek és 2000 m2-es
füves part nyújt kikapcsolódást. A sportok kedvelõinek strand-
röplabda-pálya, streetball-palánk, tollaslabda, pingpongasztal
és kerékpározási lehetõség áll rendelkezésére a tóvilágban. A
strand mellett hamarosan büfé is nyit. Az étteremben pedig
ebédelni, vacsorázni lehet. Rossz idõ esetén a wellness központ
vár mindenkit fedett medencével. A wellness melletti tóban
szemet gyönyörködtetõ tavirózsák és lótuszvirágok nyílnak, a
parton illatos rózsakert virágzik.

A gyermekek külön fürdõtava homokos mederrel, 5-70 cm-es
vízmélységgel, csúszdával, csobogóval ellátott, a víz hõfoka pe-
dig 28 °C. A nagyobbak melegvizes nagy tavának medre sóde-
res-agyagos, a víz mélysége 170 cm, úszási hossz: 50 m, vízhõfok:
25-27 °C.

Strandbelépõ felnõtteknek: 600 Ft/nap, gyermekeknek 14 év
alatt: 300 Ft/nap. A röplabdapálya ingyenes. A wellness árai:
pezsgõfürdõ, medence 800 Ft/2 óra, szauna 2.000 Ft/óra, edzõ-
terem 800 Ft/óra. Kölcsönzés: kerékpár, kosárlabda, tollasütõ,
pingpong, csocsó: 300 Ft/óra. Nyitva: minden nap 9-19-ig.
Telefon: (30) 289-0215. x

GYERMEK FOCISTÁK
AUSZTRIÁBAN

Hét korosztályban 13 ország 90 csapata mérte össze tudását
Ausztriában egy nemzetközi tornán, amelyen az U12 korosztály-
ban szerepeltek a sárbogárdi gyerekek.

Írásunk a 11. oldalon olvasható�

Nyári szünet a szerkesztõségben
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat,

hogy a Bogárd és Vidéke szerkesztõsége
augusztus 1-jétõl 23-áig (azaz három hétig)

NYÁRI SZÜNETET tart!
Ez idõ alatt nem jelenik meg az újság, a hirdetésfelvétel, valamint
az ügyfélfogadás szünetel, és a szerkesztõség is zárva tart.

Tisztelt Elõfizetõink!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy idén a téli szüne-
tünkbõl egy hetet áttettünk augusztusra. Így a háromhetes nyári
szünettel nem csorbul elõfizetésük. Idei utolsó lapszámunk de-
cember 23-án jelenik meg. Ez, valamint az 5 hetes hónapok pótol-
ják a mostani nyári számokat.
Elõfizetési áraink minden évben 48 újságszámot tartalmaznak.
Éves elõfizetés (7.600 Ft) esetén ez annyit jelent, hogy 158 Ft-ért
jutnak hozzá Olvasóink egy laphoz. Féléves elõfizetés (4.000 Ft)
esetén ez az összeg 166 Ft, negyedéves elõfizetésnél (2.200 Ft) 183
Ft a darabár. S mindezért még házhoz is visszük az újságot!
Az egyedi, illetve a havi elõfizetések természetesen a szünet figye-
lembevételével kerülnek elszámolásra.
Következõ lapszámunkig kellemes idõtöltést kívánunk mind-
annyiuknak!
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Bennünk a kincs: anyatej
Öt és fél hónapja avatott föl csemetém,
mint újdonsült tejcsárdát, s most, az anya-
tej világnapja alkalmából szeretném meg-
osztani a leendõ édesanyákkal az ez idõ
alatt megfogalmazódott gondolataimat,
érzéseimet.
A szülés elõtt nem sokat foglalkoztam a
szoptatás témakörével, mert úgy voltam
vele, hogy ez úgyis kódolva van a gének-
ben, nem lesz gond. Aztán világra jött a
gyermekecske, és elsõ meghitt evilági
óránkat a cicimen csüngve töltötte. Azóta
is központi szerepet tölt be közös életünk-
ben a mell és a tej.
Az elsõ egy-két hét fájdalmas szoptatásai-
ról nem írt egyik tájékoztató könyvecske
sem. A kiképzéshez nem szokott bimbók
kisebesedtek, aztán meg kõkeményre duz-
zadt a cici a sok tejtõl. Hányszor fakadtam
kínos arccal ironikus mosolyra, amikor
eszembe jutottak a szoptatást méltató sza-
vak, amiket a védõ várójának falán olvas-
tam! S mégis ezek a szavak voltak azok,
amik egyben arra ösztönöztek, hogy csak
szoptassak tovább, akár összeszorított fog-
gal is, mert ez a legjobb táplálék és a leg-
szorosabb kapocs, amit csak nyújthatok a
gyermekemnek.
Aztán megedzõdtek a melleim, elmúlt a
fájdalom, beállt az egyensúly. Nagyon jó
érzés látni, hogy élvezettel, nagyokat kor-

tyol a tejbõl a csöppség; közben kezét hoz-
zám-hozzám érinti, odakucorodik, olykor
mosolyogva fölnéz rám, aztán elégedetten
a hátára fordulva gagyorászik.
Vannak persze idõszakok, amikor érzéke-
nyebb a mell, de már nem éri meglepetés-
ként az embert, és tudja, mit csináljon.
Kikísérleteztem, hogy a kutyaharapást
szõrivel elve itt is érvényes. Azaz minél
jobban fáj a cicid, annál inkább szoptatni
kell, változatos pozitúrákban, mert a mell-
szívónál ezerszer hatékonyabb az ösztö-
nökre hagyatkozó gyerkõc. Már csak azért
sem kell a természet rendjébe beavatkoz-
ni, mert a piciri igény szerint beállítja ma-
gának, hogy mennyi tejre van szüksége, és
mikor akar szopni. Te adod neki a tejet, õ
meg karbantartja a melled! A legjobb
„cserekereskedelem”!

Persze, a pihenés, lazítás és a megfelelõ ét-
kezés is segít a tejtermelésben.
Nem is értem, miért félnek attól egyesek,
hogy tönkremegy a szép mellük a szopta-
tástól, hiszen az inkább formában tartja az
emlõket. Olvastam valahol azt is, hogy a
szoptatás csökkenti a mellrák kockázatát.
Már ezért is megéri, nem beszélve arról,
hogy mindent a gyerekért! (Egyébként
meg az öregedés és a hormonváltozás
elõbb-utóbb mindenkit elér, nincs értelme
ellene hadakozni.)
A szép csomagoláson túl van még egy nagy
elõnye a cicinek és az anyatejnek: minden
benne van, ami a babának kell, mindig kéz-
nél van, bármikor, bárhol. Én például már
szoptattam traumatológián, bankban,
mélygarázsban, fesztiválsátor mögött, kul-
túrházban, autóban és a Duna-parton.
Egy szoptatós anyának azt is elnézik, ha
néha tejes a pólója. A lényeg, hogy legyen
bennünk elég akarat és tej, ameddig csak
lehet, és szoptassuk meg a babát, amikor
csak kéri. Ez ugyanis minden bababánatra
az egyetlen orvosság.

ANYATEJES VILÁGNAP
Sárbogárdon, a díszteremben

2009. július 31., péntek, 9—11 óra.

Hargitai Kiss Virág

Kívánjak szebb nyarat?
„Ha az egyedüli ima, amit elmondasz egész életedben, így hangzana:
„Köszönöm”, az is elegendõ lenne.”

Tökéletesen egyetértek Meister Eckhart német teológussal, de
egypár dolgot hozzáfûznék fenti gondolatmenetéhez.
A tanulók többsége a nyári szünetet a pihenésnek és a feltöltõdés-
nek szánja. Ilyenkor bátran elengedik magukat, szinte kötöttsé-
gek nélkül élvezhetik a szabadságukat. Sokan strandolnak, na-
poznak, olvasnak, zsebpénzt gyûjtenek és még sorolhatnám.
Amíg diáktársaim a jól megérdemelt szünetet élvezték, én is
ugyanezt tettem — csak kicsit másképp.
A vakáció elején ellátogattam a Bogárd és Vidéke szerkesztõsé-
gébe. Kicsit félve kérdeztem meg, hogy esetleg jöhetnék-e idén is
„nyaralóvendégként” ismerkedni a médiával. Már tavaly is eltöl-
töttem itt egy tartalmas hónapot, mert annyira magával ragadott
ez a világ, hogy szerettem volna újból belecsöppenni az itteni élet-
be. El kell, hogy mondjam: még érvelnem sem kellett amellett,
hogy miért is szeretnék újból idejönni, máris szívesen fogadtak.
Minden nap boldogan jöttem be a szerkesztõségbe, és örültem,
hogy érdekesebbnél érdekesebb dolgokat láthattam, s részt is ve-
hettem azokban. Mindenre nyitott fiatalként lestem el a fogáso-
kat itt egy hónapon át, s nem éreztem azt, hogy bárkinek a terhére
lettem volna. Több olyan helyen jártam a munkatársak egyikével,
másikával, ahová magamtól talán egész életemben nem jutottam
volna el, és sok értékes emberrel találkoztam (ilyen volt például a
Kossuth Zsuzsa-kutató Rabati Magdánál tett látogatás, vagy a
kunbábonyi nyári egyetem). Több olyan dolgot ismertem meg ti-
zenhat éves létemre, amirõl — bátran kijelenthetem — sok ko-
rombeli talán nem is hallott, vagy nem ismeri a mûködését (és ez-
zel természetesen nem õket akarom lenézni, hanem a szerencsé-

met szeretném nyomatékosítani). Az eltöltött egy hónap alatt
rengeteg pozitív élménnyel lettem gazdagabb — a folyamatos
dicséretekrõl és a megszerzett tudásról már nem is beszélve —
úgy, hogy azt csináltam, ami érdekel, és amit szeretek.
Meg kell, hogy említsem azt a remek csapatot, akik nem magu-
kért, hanem a szerkesztõségbe belépõ, újságolvasó vagy tévénézõ
emberekért hivatástudattal tevékenykednek minden nap. A tár-
saság minden tagjától rengeteget tanultam.
Igazából ezt a cikket azért írtam, hogy megköszönjem a lehetõsé-
get, a türelmet és minden mást, amit az itt töltött idõ alatt kaptam.
De rá kellett jönnöm, hogy nem tudom megfelelõ szavakba önte-
ni, milyen hálás vagyok azért, hogy itt lehettem, és hogy ilyen sok
jó dologban részesülhettem.
Örülök annak, hogy a kamera mindkét oldalán szerepelhettem,
és hogy a „kulisszák mögötti életet” is megismerhettem. Azt hi-
szem, rengeteg olyan dolgot tanultam, amit a késõbbiekben hasz-
nosíthatok, és mindig eszembe fog jutni, hogy ez a tudás honnan
származik.
Ezúton kívánom, hogy továbbra is ilyen jó csapatmunkával talál-
kozzanak az emberek, mint amivel én találkoztam, és szeretném,
ha máskor is lehetõséget kapnék, hogy ilyen értékesen tölthessem
a szabadidõmet.
Soraimat egy Benjamin Franklin idézettel zárom, ami útmutatás
lehet annak, aki bármi olyat tesz (akár kicsi, akár nagy dolgot),
amire igazak a következõ sorok:

„Ha azt akarod, hogy emlékezzenek rád halálod után, írj valamit,
amit érdemes olvasni, vagy tégy valamit, amirõl érdemes írni.”

Menyhárt Daniella
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„Új szelek nyögetik az õs magyar fákat
Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat.” (Ady)

Mi vállaljuk a felelõsséget!
A Jobbik Magyarországért Fejér megyei
elnökeként elnézést kell kérnem minden-
kitõl, aki egy egységes, felemelõ demonst-
rációt várt a rendõri brutalitás ellen 2009.
július 10-én, és ehelyett egy személyes el-
lentét tanúja lett a demonstráció helyszí-
nén.
Nem fogok maszatolni, félremagyaráz-
kodni, nincs értelme. A személyes ellenté-
tek mindenhol jelen vannak, bármilyen
más szervezetben, közösségben, család-
ban. Itt most ez tört a felszínre, ami nem a
helyének és idejének megfelelõ módon lett
kezelve. Történt ez részben azért, mert a
múlt heti feloszlató ítélet után mindenki
idegesebb, feszültebb, tehetetlen, mégis
tenni akar. Nehéz idõkön vagyunk túl, és
ez rányomja a bélyegét az érzelmekre, a
józan ítélõképességre, az önmérsékletre.
Felelõsséget kell vállalnunk egymásért jó-
ban-rosszban, és tudnunk kell bocsánatot
kérni, nekünk, jobbikosoknak, gárdisták-
nak, saját tagjainkért is. Hiszen éppen mi
vagyunk azok, akik eddig mindig szembe-
néztünk az emberekkel, és vállaltuk az
igazságot. Ezért vállalom én is az igazsá-
got, és megmondom: igen, emberek va-
gyunk, esendõk, néha elfogultak, néha ide-

gesek, és néha rosszul ítéljük meg az adott
helyzetet, követünk el hibákat. Hiba volt
az ellentéteket ily módon rendezni, meg-
beszélés és egyeztetés helyett. A Gárda ne-
vében nincs felhatalmazásom nyilatkozni,
de a Fejér megyei Jobbik nevében azt
mondom: sajnálatos, ami történt, és a Ma-
gyar Gárdának és a Jobbiknak egyaránt le
kell vonnia a megfelelõ következtetéseket.
A Jobbik saját hatáskörében etikai vizsgá-
latot fog tartani, hogy ilyen incidens ne
fordulhasson elõ még egyszer, és a hasonló
problémák megfelelõ módon legyenek
megoldva.
A Jobbik Fejér megyei tagsága, az alap-
szervezetek vezetõi és aktivistáink eddig
soha nem látott kitartással és egységes
buzgalommal dolgoztak, hogy elérjük azt,
amit elértünk. Az õ nevükben fordulok
Önökhöz, a mezõföldiekhez, bogárdiak-
hoz, ceceiekhez, vajtaiakhoz: ne hagyják
elveszni azt az értéket, amit eddig képvi-
seltünk és azt a reményt, amit eddig nyúj-
tottunk több százezer embernek. Kérem
Önöket, tartsanak ki a Jobbik mellett, és
segítsenek, hogy hibáinkon és esendõsége-
inken közösen tudjunk túllépni!

Árgyelán János, a Jobbik Fejér megyei elnöke

Gondolkodjunk!
Az már szinte természetes, hogy az embe-
rek megkeresnek, milyen témát kellene fe-
szegetnem az újságban, mirõl írjak. Nem
vagyok egy elveszett típus, de most kaptam
egy olyan kérdést, ami a torkomon akadt.
Jön velem szemben egy ismerõsöm, és
messzirõl kiabálja: „Szerinted normális ez
a jegyzõ?” — Bocsánatot kérek, de én ezt
soha nem állítottam! Ismerõsöm folytatja:
bement a hivatalba, valaki megbízta, hogy
vigye be egy ügyének a papírjait. Az én gye-
rekem az ügyfélszolgálaton közölte vele,
hogy neki jegyzõkönyvet kell errõl felven-
ni. Elõször azt hitte, viccel vele, neki erre
nincs ideje. De az én gyerekem kitartott.
„Ki volt az, aki ezt kitalálta?” — kérdezte
ismerõsöm feldúltan. Gyerekem tiszta
anyja, felsõbb utasításra neki ezt kell ten-
nie, tudomásul vette, õ lesz a „villámhárí-
tó” a város vezetése és a lakosság között.
Rögtön meg is kapta: „Ha nem ismerném
anyádat, most elküldenélek szebb vidék-
re.” Majd ismerõsöm sarkon fordult és el-
távozott a papírjával együtt, „majd bekül-
döm postán” megjegyzéssel.
A második felvonás része volt az utcai jele-
netünk.
Nem nekem kellene, de én elgondolkod-
tam. Hova jutott ez a város? Mindenféle
tehetségtelen ember uralkodik rajtunk,
csak azért, mert ezt õk élvezik.
Egy nagyon titkos vacsorán vettem részt
pénteken a városközpontban. Olyan titkos
volt, hogy a fél város már elõre tudta. Mi, a
volt sárbogárdi köztisztviselõk idõnként
össze szoktunk jönni egy baráti beszélge-
tésre, kényeztetjük egymást mindenféle
jóval. Jókat beszélgetünk, nevetünk, és
emlékezünk barátainkra — most éppen
Hegedüs Józsira, aki szintén a társaságunk
tagja volt.
Sok mindenre rájöttem ezen az összejöve-
telen, úgymond „megvilágosodtam”. Mi
egy nagyon veszélyes közösség vagyunk,
egyenként is különleges személyiségek.
Sokat tudunk, azért vagyunk már a hivata-
lon kívül. Ha egy ügyész, vagy egy oknyo-
mozó riporter lehallgatott volna bennün-
ket, egy napon arra ébrednénk, hogy a vá-
ros vezetõit kérdezgetni kezdenék arra hi-
vatott szervek a hulladéklerakóról, a kõbá-
nyáról vagy más ügyekrõl. Istenem, de szép
lenne!
Itt kellett rájönnöm, hogy át tudom lépni a
korlátaimat. A barátaimért olyanokra va-
gyok képes, mint este 7 órakor vacsorázni,
mindent végigkóstolni, ami az asztalon
van, kockáztatva azt, hogy másnapra 1 ki-
lóval több leszek, és napokig diétázhatok.
Aztán elgondolkodtam azon, mit tudnék
tenni az ellenségeimmel. Elborzadtam
magamtól is, mert annyi ötletem lett, hogy
az már félelmetes. Még saját
magam is meglepõdtem.
Mindenki kapaszkodjon!

Csibegép
(Csizmadiáné

Boros Edit Gréta)

„Köszönet”
Ezúton szeretnék „köszönetet” mondani
annak a sötét autóval sportosan közlekedõ
sofõrnek, aki múlt héten szerdán 13 óra
környékén majdnem elsodort, ahogy kel-
tem át babakocsival a Túry Miklós utcán,
annak Ady Endre úti torkolatánál. A „ked-
ves” autós akkora lendülettel kanyarodott
rá az útra, amin éppen mentünk át gyerme-
kemmel, hogy egy hajszálon múlt csak a
baleset. El kellene gondolkodnia az „úri-
embernek” ezen az eseten. Nem szeret-
ném, ha a szép autóját összecsúfítaná két
halott legközelebb.

Egy aggódó anyuka

Kérdezték

Macskainvázió
a lakótelepen

Az Ady Endre úti lakótelepen elszaporod-
tak a macskák. Egyre többet látunk belõ-
lük. Valahol a polgármesteri hivatal kert-
jének a területén van a szállásuk, s onnan
jönnek ki csapatostól a lakótelepre. Van
köztük hasas anyamacska, egy másik sok
kicsivel jön. A nagyobbak az autók alatt
futkosnak, játszanak, hancúroznak. Van
egy nagy kandúr is köztük, az a bandagaz-
da, és valószínûleg az termékenyíti meg a
nõstényeket. Beugrálnak a kukákba, ott
keresnek élelmet, bogarakat fogdosnak a
parkban. Sokan kitesznek nekik ételt a ku-
ka mellé, mert sajnálják õket. A szívünk
megszakad, amikor látjuk ezeket a hajlék-
talan kis állatokat. Persze, sokszor patkány
is szaladgál a kukák körül, és azt reméljük,
hogy a macskák megfogják õket.
A kóbor állatok és a patkányok azonban
fertõzést is terjeszthetnek, ezért akármi-
lyen kedvesek is ezek a kis állatok, valamit
tenni kellene velük, mert az azért nem len-
ne jó, ha ez a macskainvázió tovább nõne,
mert a végén még Sárbogárd lesz a
macskák fõvárosa.

Lakók

2009. augusztus
hónapra tervezett

sebességellenõrzések
Augusztus 2. 9.00–11.00 63-as fõút
Augusztus 5. 13.00–16.00 63-as fõút
Augusztus 8. 9.00–12.00 63-as fõút
Augusztus 21. 13.00–16.00 Rétszilas
Augusztus 28. 9.00–12.00 Sárbogárd

Németh-Kész Mónika
r. szds., FMRFK-szóvivõ
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Megnyitott a bogárdi Tesco
Június 24-én, pénteken nyitotta meg kapu-
it a sárbogárdi TESCO áruház a vásárlók
elõtt a várost átszelõ fõút, illetve a tüzép-
telep mellett. A korábban tervezett nyitási
idõpontot közel egy esztendõvel módosí-
totta a gazdasági világválság, s úgy tûnt egy
jó ideig, hogy talán meg se nyitnak, s akkor
itt lesz egy üres épület, amibõl bármi lehet,
még talán sportcsarnok, vagy uszoda is. Ez
a halasztás és a sokáig bizonytalan jövõ

még inkább kíváncsivá tett mindenkit, s
nagy érdeklõdéssel kísérte figyelemmel a
közvélemény az elõkészületeknek szinte
minden lépését. Aztán elkészült minden, a
polcok és rajtuk az áruk is a helyükre ke-

rültek. Beindultak a hûtõpultok, és elérke-
zett a nyitás napja. A nyitást megelõzõ nap
délutánján átadási ünnepségre várták a
helyi képviselõket, polgármestereket, vál-
lalkozókat. Ezen az alkalmon Juhász Já-
nos, Sárbogárd polgármestere mondott
köszöntõt.

Nagyon várták már az új üzlet megnyitását
a sárbogárdiak és a környékbeliek, így nem
csoda, hogy már az elsõ napon dugig meg-
telt a parkoló autókkal. Sokan persze hely-
bõl gyalog, illetve kerékpárral jöttek, volt,

aki bõröndöt húzott maga után, s az áru-
ház ingyen buszokat is indított, amelyek
folyamatosan óránkén hozták-vitték a vá-
sárlókat.
Az érkezõ vendégeket a hivatalos szalagát-
vágás után meglepetés ajándékokkal kö-
szöntötte az áruház igazgatója.

Mint megtudtuk, fõként az olcsóbb, „TES-
CO-gazdaságos” termékeket fogják árusí-
tani, tekintettel a térség hátrányos helyze-
tére. Természetesen a drágább, minõségi
áruk széles választéka is megtalálható a
polcokon. A tavasszal bevezetett Light
Choices termékcsaláddal az egészséges
életmód követõinek kedveznek. Az áru-
házban az élelmiszerek mellett ruhaosz-
tály és mûszaki osztály is van.
A megnyitás elõtti napon az áruház igazga-
tója vezette végig a polcok százai közt a te-
lepülési képviselõket, civil szervezetek, he-
lyi vállalkozások vezetõit és a sajtó munka-
társait.

A 3.000 négyzetméteres eladóterû áruház
az eddigi legnagyobb, igazi nagyáruháza
Sárbogárdnak, amelyben 107 fõ dolgozik, s
reggel 7-tõl este 21 óráig tart nyitva.
A cég törekszik a környezettudatosságra
és a helyi társadalommal a közvetlen kap-
csolatok kiépítésére. Támogatni kívánják
a helyi civil mozgalmakat is.

A vásárlók itt olyan kézzelfogható környe-
zetbarát megoldásokkal találkozhattak,
mint a száz százalékban lebomló bevásár-
lótáska és az ún. örökzöld, visszaváltható
bevásárlótáska.
A bevásárlótáskákat egyébként 5 Ft-ért
árusítják. A környezetbarát megoldások
már az építéskor is érvényesültek, s extra
takarékos a hûtõpultok rendszere és a
fûtésrendszer, illetve a szellõzés is.
Az áruházban folyamatosan mûködik lát-
ványpékség, amely állandóan friss pékáru-
val látja el e részleg pultjait. Megnyitott
egy gyógyszertár és egy pénzváltó is. Van
bankautomata, és sorra nyit majd a többi
üzlet, ahogy a vállalkozókkal a szerzõdése-
ket megkötik.
Hogy Sárbogárdon megél-e négy nagyáru-
ház, lesznek-e mindben vásárlók elegendõ
számban, s lesz-e a vásárlóknak elkölthetõ
pénze majd késõbb is, amikor már nem
lesz nyitási akció, s jönnek a szürke hétköz-
napok — erre a kérdésre a jövõ ad választ.

Hargitai Lajos

Az új Tescoban jártunk
Mondhatom — s ez mások véleményével is megegyezik —, hogy ez az új üzlet Sárbogárd
büszkesége lett.
A nyitás napján barátnõmmel közel 2 és fél órát töltöttünk ott. El kell ismerni, hogy jó és
áttekinthetõ az árukészlet, tetszettek a hidegkonyhai készítmények, húsok, a friss pékáru
és a sütemények, torták választéka is. Öröm ebben az áruházban nézelõdni, vásárolni!
De el kell mondani azt is, hogy nem minden áru olyan olcsó, mint pl. a Pennyben, sok
nyugdíjasnak drága ez az üzlet, inkább a nagyfizetésûeknek kedvezõ a kínálat. De bízunk
abban, hogy többször lesznek akciós termékek is.
Kedves színfolt azonban a gyermekeknek készült bevásárlókocsi.
Mindenesetre július 24-én volt egy jó délelõttünk, és sikerült vásárolnunk is a termékek-
bõl, s öröm volt látni Sárbogárdon az új Tescot.
Külön öröm, hogy megoldották a buszjáratot is.

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika
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Állomás
Ritkán járok az állomáson, mert nincs arra dolgom, szom-
baton mégis ki kellett mennem, mert a nagyobbik lány vo-
nattal jött haza.
Ahogy elhagytam Kovács Béla európai színvonalú fogadó-
ját, azt hittem, eltévedtem. A kanyar után tócsák, falevelek,
törmelék, szemét mindenütt. Száraz gallyak egy kupacban
több helyen, hirdetve az E.ON „áldásos” munkáját, ahogy
barbár kezek megnyesték az élõ, virágzó fákat. A volt vasúti
posta oldalában is hasonló látvány fogadott. Egy pár bicikli
árválkodott valakikre várva. A málló vakolat alól kikandi-
káló meztelen téglák hirdették, hogy itt már nem törõdik
senki semmivel. Az állomás elõtti buszmegállókban kisebb
tavacskák emlékeztettek az éjszakai esõre. Ha valakiért
nem jönnek autóval, annak igen nagy kerülõt kell tenni,
hogy a városba vezetõ utat elérje, vagy gumicsizmát, felfúj-
ható gumicsónakot kellene magával hordani. Délután egy
óra lévén ráadásul már száradtak a pocsolyák, rendesen
árasztva magukból a bûzös mocsárszagot.
Bementem megnézni, hogy mikor érkezik a vonat, mert
már vagy 20 percet vártam, de nem jött. Kiderült, hogy ké-
sik. Használnom kellett a vécét — bár ne tettem volna!
Utoljára vagy 10 éve, Romániában voltam ilyen büdös és
koszos klozetban.
Az állomásépületbõl kijõve az árokpart még gazosabbnak,
a szemét, a gondozatlanság még nagyobbnak tûnt. Az már
nem is zavart, hogy majdnem hasra estem a feltört betonda-
rabokban, ami a járdát helyettesíti. A falról hiányzó vakola-
tot már természetesnek vettem, a graffitikkel telefirkált fa-
lat a modern mûvészet vidéken bemutatott remekének.
Hát, aki vonattal jön Sárbogárdra, nem véletlenül kapja el a
hányinger. A város kapujának így kell kinézni?
Még emlékszem, amikor a bogárdi vasútállomásra érde-
mes volt kimenni a restibe egy jó vacsorára, vagy egy korsó
sörre. Az állomás tele volt virággal. A peronon pompáztak
a muskátlik, a virágágyásokban a kannavirágok, estikék,
büdöskék és sok-sok fajta virág. A sínek között egy szem
gaz sem volt. A forgalmistát mintha dobozból vették volna
ki, olyan elegáns volt. Olyanra nem is nagyon emlékszem,
hogy a vonat késett volna.
Szinte már hallom: nincs rá pénz! Érdekes, a régi világban a
szegénység nem járt együtt a kosszal és rendetlenséggel!
Hogy van az, hogy a Keleti pályaudvar melletti MÁV-palo-
tákban hûsölõ fõtanácsosok, fõfõfõtanácsosok milliós fize-
tésekkel tesznek tönkre mindent, ami mûködött? Hogy van
az, hogy ezek az emberek sok-sok tízmilliós jutalmakat,
prémiumokat kapnak, amikor a MÁV-nak több tízmilliárd
forintnyi vesztesége és tartozása van az állam felé? Hogy le-
het az, hogy ezek az urak többen vannak lassan, mint a moz-
donyvezetõk, forgalmisták, vagy a kocsirendezõk? Ezeket
az egyszerû halandók és minimálbéren tengõdõ bérrab-
szolgák által elképzelhetetlen fizetéseket a MI adónkból
herdálják, elõlünk veszik el, akár a tiszta vonatot, kulturált
állomást, iskolafelújítást, új utcát, óvodát!
Sajnos nemcsak a MÁV-nál, hanem több más hivatalban is
ugyanez a helyzet. Az érintettek mondhatják azt is, hogy
parancsra teszik, amit tesznek — a politikusok parancsára,
akik törvényessé tették ezeket a lenyúlásokat. De a politi-
kusokat is MI FIZETJÜK! Én nem akarok többet olyan
politikust fizetni, aki ilyen dolgokat megenged és lehetõvé
tesz!
Közben beérkezett a vonat, fél órát késve. Jó volt kijönni az
állomás középkorából. A fogadó elõtt megálltam egy perc-
re, hogy az állomási piszok és gondozatlanság után szebb
látvánnyal töltõdhessek föl.

Etelvári Zoltán

Kinek épült a Tesco áruház?
Nagyon nagy öröm, hogy végre ismét gyarapodott városunk, a baj csak
az, hogy megint egy olyan áruházzal, ahol pénzt lehet költeni. Most már
csak olyan létesítmény kellene, ahol meg lehet keresni azt az összeget,
amelyet el tudnának költeni az itt élõ emberek az üzletekben, melyek-
ben bõvelkedünk.
A címben feltett kérdés akkor merült fel bennem, amikor kezembe vet-
tem a TESCO áruház megnyitását reklámozó kuponfüzetet, melynek
utolsó oldalán a következõ olvasható: „Ingyenes buszjárat a Tescoba”,
és a busz útvonala.
A kérdésem: ki(k) határozták meg az útvonalat, és milyen szemponto-
kat vettek figyelembe? Mert Sárbogárd nem csak abból a pár utcából áll,
amelyen a busz közlekedni fog. Joggal merül fel a kérdés a többi utcában
lakó emberekben, nem beszélve a Sárbogárdhoz csatolt településeken
élõkrõl, hogy õket miért nem vették figyelembe, õk miért nem érdemlik
meg a buszjáratot.
Nem hiszem, hogy az áruház illetékesei ne egyeztettek volna a város ve-
zetésével az útvonalról. Ha a városvezetés beleegyezett ilyen formában
az útvonalba, felhívom a figyelmüket: az egész város lakosságának érde-
keit kellene képviselniük!
Úgy hiszem, egy áruháznak sem mindegy, hogy mennyi a bevétele. Le-
het, hogy az itt lakók nem hoznának milliós hasznot, de a jelenlegi gaz-
dasági helyzetben, úgy gondolom, kevés bevételnek is örülni kell.
Nem gondolom, hogy a felsorolt utcákban a járat közlekedtetése megéri
az áruháznak. Nem lehetne egy olyan megoldás, amivel mindenki jól
jár? Mi lenne, ha a felsorolt utcákba kevesebbszer indulna járat, így a
Bogárdhoz csatolt településekrõl is lehetõvé tennék az ott élõk eljutását
az áruházba?

Németh Ferencné
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Életrevaló gyermektábor 2009
2008 tavaszán Dunaújvárosban megalakult egy fiatalokból álló
csapat „Életrevaló Gyermekmisszió néven. Tevékenységeik kö-
zött gyermeknyaraltatás, bohócdoktori szolgálat, segélyszállítmá-
nyok eljuttatása gyermekotthonokba, drogprevenciós programok
stb. szerepelnek (www.gyermekmisszio.hu).
Szenczy Tibor, a Gyermekmisszió egyik munkatársa Kovács Ist-
ván Mikulás-nagyköveten keresztül kereste fel a Sárbogárdi Kis-
térségi Irodát, miszerint lehetõségünk van 20 kistérségi gyermek
egyhetes kedvezményes táboroztatására (mindössze az étkezés-
hez kellett egy minimális összeggel hozzájárulniuk a szülõknek).
Természetesen jelentkezõkbõl nem volt hiány, hamar betelt a
létszám.

Július 18-án reggel 4 alapi és 16 sárbogárdi gyermekkel, a Sárbo-
gárdi kistérség autóbuszával indulhattam el a Szigetközbe, a
dunaszigeti Pisztráng Ökoparkba. Sátortáborunkat gyönyörû
környezetben verhettük fel. Az ökopark egy 2,7 hektáros Du-
na-parti területen helyezkedik el. Kialakításának célja lehetõsé-

get teremteni a jellegzetes szigetközi táj újszerû bemutatására,
bemutatni a vidékfejlesztés technológiai alternatíváit (szelektív
papírgyûjtés, napkályha, komposztálás), létrehozni és fenntartani
a régi szigetközi és magyar tájjellegû gyümölcsfajták géncentru-
mát, hogy csak néhányat említsek (www.pisztrangkor.hu).
Az idõjárás még az érkezés napján „mély vízbe” dobott bennün-
ket, hiszen a több órán át tartó szakadó esõ megtépázta néhá-
nyunk sátrát, és eláztatott sok hálózsákot. De senki nem kénysze-
rült „vízágyba” éjszakára, a felnõttek gondoskodtak száraz hol-
mikról. Aztán a vasárnapi napsütésben gyorsan feledésbe merül-
tek az elõzõ napi megpróbáltatások.
Hétfõtõl már kánikulában kezdõdhettek az igazi programok! A
legnagyobb élményt (azt hiszem, a gyerekek nevében is beszélhe-
tek) a kenutúra jelentette. Érezhetõ volt az izgalom, miközben a
mentõmellényeket és az evezõlapátokat magunkhoz vettük. A
parton figyelmesen végighallgattuk az instrukciókat a szakértõk-
tõl, bemutatót kaptunk az indulásról, „parkolásról”, kormányzás-
ról, megmutatták, hogyan evezzünk (csak némán, mint az indiá-
nok). Ezt követõen minden hajó — 4 fõvel a fedélzetén — elin-
dult. Kezdetben még párszor megjártuk a nádast, de ahogy teltek
a kilométerek, úgy jöttünk bele … na, meg persze fáradtak a
karok! De kárpótolt minket a csodálatos táj, az érintetlen termé-
szet, melyet a túra során szemlélhettünk.
Délutánonként a gyerekeknek lovaglási lehetõséget biztosított az
egyik helyi lovasudvar. Minden bizonnyal sokaknak ez is felejthe-
tetlen élmény marad.
Meg kell említenem, hogy rajtunk kívül még érkeztek gyerekek
gyermekotthonból, és több hátrányos helyzetû családból. Nem hi-
szem, hogy el kell mondanom, nekik mit jelentettek ezek a napok;
a sok csillogó szempár mindent elárult.
Az egész heti kánikulát fürdõzéssel enyhítettük, de az árnyékban
több napon át lehetõségünk volt különbözõ kézmûves-foglalko-
zásokat kipróbálni, mint pl. nemezelés, gyertyamártás, gipszfes-
tés. A sportot kedvelõk hatalmas csatákat vívtak a focipályán és a
röplabdahálónál, horgászni is lehetõségük volt nappal, és felnõtt
kísérettel éjszaka.
Csütörtökön és pénteken az ökoparkban került megrendezésre
egy kétnapos gyermekfesztivál. Rendkívül színvonalas együtte-
sek, gyermekzenekarok, népdalénekesek váltották egymást a
színpadon. Mindkét nap délelõttjén a bátrabb gyerekeké volt a fõ-
szerep, akik a Ki mit tud?-on csillogtathatták meg tehetségüket.
Az egy hét úgy végzõdött, ahogy kezdõdött: esõvel. De ez már sen-
ki jókedvét nem szegte indulás elõtt.
A Sárbogárdi kistérségben élõ 20 gyermek nevében szeretném
megköszönni mindazoknak a segítségét, közremûködését, akik
lehetõvé tették számukra ezt a nyaralást!
Biztosíthatom õket arról, hogy sokuknak ÉLETREVALÓ él-
ményt szereztek!
Bízom abban, hogy a szervezõkkel fennmarad a jó kapcsolat, és
jövõre legalább ennyi gyerek élvezhet majd hasonlóan jó progra-
mokat!

Iványi Anita, Sárbogárdi Kistérségi Iroda

A titokzatos
KINCSES SZIGET

KALÓZTANYA
hétfõtõl (3-ától) már MENÜVEL is

vár a fedélzeten!

H: gyümölcsleves, rizibizi, sült csirkecomb
K: marhahúsleves, vadas spagettivel
SZ: grízgaluskaleves, zöldborsófõzelék, pörkölt
CS: karfiolleves, szilvásgombóc,
P: francia zöldségleves, rizses hús csemegeubival

Minden menü 690 Ft
Szombat este karaoke partival

és fergeteges hangulattal
várunk benneteket!

Áraink forintban értendõk
és tartalmazzák az áfát.

Címünk: Sárbogárd,
Ady Endre út 27.

Tel.: 06/30/274-9412
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Nyár, kánikula, befõzés
Úgy 65 évvel ezelõtt, kislánykoromban is
voltak rekkenõ melegek, csak akkor nem
mérték az UV-sugárzást. De még hõségria-
dó sem volt, sem idõjárás-elõrejelzés. Ha
nyár volt, természetesnek tartották az em-
berek a nagy meleget, s mindenki úgy véde-
kezett ellene, ahogy tudott: befüggönyöz-
ték a szobákat, behúzták a spalettákat, ha a
szoba alja földes volt, nem padlós, fello-
csolták, hogy hûs legyen. Jéghideg kútvíz-
ben, vödörben leengedték a kútba a diny-
nyét. Nagy melegben kora reggel meg este-
felé mentek ki a szõlõbe dolgozni. Délben
pihentek az emberek.
Voltak olyan munkák, amiket a melegben
is el kellett végezni a háziasszonyoknak.
Ilyen volt a baracklekvárfõzés, a befõttek
eltevése, vagy a paradicsom-befõzés.
Jó frissítõ volt a kovászos uborka, amit ka-
porral, kenyérszelettel, sóval nagy üvegben
tettek ki a kertbe letakarva, s két nap alatt
meg is savanyodott; behûtve a vacsorához,
ebédhez jó és egészséges volt.
Nyaranta, nagy hõségben nálunk is állt a
bolt; nem volt kuncsaft, csak kora reggel
tértek be a szõlõbe indulók az üzletbe egy-
egy csomag Munkás cigarettáért, vagy pi-
padohányért, az asszonyok élesztõért a ka-
lácshoz, cukorért. Csurrant-csöppent a
bolt bevétele. A kocsmában is gyõzték a ki-
szolgálást, reggel a munkába indulók be-
tértek egy-egy féldeci snapszra, este egy
hosszúlépésre, s estig kugliztak a sörivók.
Vasárnap este volt a nagy forgalom.
Nagyanyám, amikor megérett a nagy fán-
kon a finom rózsabarack, mozgósított min-
denkit a leszedésre, szervezte a baracklek-
vár-befõzést. Engem elszalajtott a Sánta
Rozi nénihez, a bejárónõhöz, hogy reggel
6-ra jöjjön segíteni. Nagyapámmal lehozat-
ta a padlásról egy nagy kosárban a sok po-
ros befõttesüveget, a kútnál üvegmosóval
tisztára mosták õket, s jól kiszáradtak a na-
pon. A barackmagozásba engem is bevon-
tak, s ilyenkor annyi barackot megettem,
hogy rendszerint hasmenés lett a vége.
A baracklekvárt mindig nagy üstben, a kot-
laházban fõztük, lassan tüzelve alája, hogy
le ne kapódjon. Hatalmas fakanállal kavar-
ta, aki érte, hogy szépen pöfögjön csak.
Hej, de sokszor megégettem a nyelvem,
miközben kóstolgattam az illatos lekvárt!
Nagyanyám a szemben lévõ házból áthívta
segíteni a bunyevác Rózé nénit is, aki ma-
gas, piszkafa kinézetû, barna bõrû, nagy
szemû rác asszony volt, fejkendõje alatt
mindig kócos hajjal. Hosszú, fakó, kékfestõ
szoknyája alul lyukas volt több helyen; ta-
vasszal a sárga kiscsibék feje sokszor bele-
akadt. Öt leánya volt, elevenek, pajkosak,
mindig éhesek. Amikor Rózé néni pala-
csintát sütött, soha nem várták meg, hogy
megkenje lekvárral, már elõtte elhordták.
Máté bácsi, a férje mérges volt; mondogat-
ta, hogy legalább egy fiuk született volna,
aki késõbb segítene neki a szõlõt kapálni.
Sokat átjártam hozzájuk, volt elég játszó-
társ, rosszalkodtunk eleget. Sok „csorbát”
(levest) megettem náluk, meg krumplipap-

rikást — másra nem tellett, szegények vol-
tak. Vasárnap volt csak hús meg kalács,
nagy lekváros bukták, amik kemencében
sültek, néha 4 tepsiben is. Ilyenkor mindig
volt fõtt kukorica is egy nagy lábassal.
Róza néni esténként nem gyõzte lemosdat-
ni az öt szutykos leányt az udvaron a mosó-
teknõben háziszappannal. Gubancos haju-
kat foghíjas fésûvel bontogatta, áthallat-
szott a sivalkodásuk, amikor fésülte õket, s
szidta valamennyit hol rácul, hol magyarul.
Ilyen melegben Rózé néni felmázolta a két
szobát sárgaföld, tehéntrágya és kevés víz
keverékével, egy kis seprõvel. Miután az
megszáradt, szép sima volt a szoba alja. A
legyek ellen légyfogókat tett fel, ami ná-
lunk is volt a konyhában. Ezt nagyapám a
boltjában is árulta. Amikor tele lett léggyel,
olyan volt, mint a mákos tészta.
Visszatérve a baracklekvárfõzésre: csak
akkor volt készen a lekvár, amikor kóstolás
után nagyapám úgy ítélte meg, hogy mehet
a tiszta, csillogó üvegekbe, majd lekötözve
hólyagpapírral a szárazdunsztba, egy régi
lisztesládába. Dunyhákkal, pokrócokkal
letakarva több napig álltak az üvegek, s
csak ezután kerültek be a kamra hûvös pol-
caira. Sokszor több éves lekvárunk is volt,
amit kockára ki lehetett vágni az üvegek-
bõl. Ugyanígy a szilvalekvárt is, amit kosár-
számra fõztünk.
Emellett hatalmas, kerek, alacsony szélû
vesszõkosárban, amit vásárokban, piaco-
kon árulnak, leszelt almát, félbevágott sár-
gabarackot, szilvát aszaltunk a napon leg-
alább egy hónapon át, majd tisztaszövésû
vászonzacskóba kerültek, s felakasztottuk
a kamrába. Télen remek vitaminforrás
volt, azt eszegettük esténként.
A lehullott gyümölcs sem ment kárba;
összeszedték, egy edénybe tették, lezárták,
cefre lett belõle, amit a pálinkafõzdében
õsszel kifõzettek pálinkának.
Õszig tartott a téli eltevés (csalamádé,
uborka, kisdinnye, õszibarackbefõtt, fejtett
meggy, körte stb.). Tele lett a kamra nagy
stelázsija, volt ennivaló bõven télen.
A 40-es években a nagy kánikulai forróság-
ban a hatóságok, így a tisztiorvosi hivatal
szigorúan ellenõrizte az üzletekben, a
kocsmákban a tisztaságot. A boltok, kocs-
mák padlóját hetenként a bolhák, legyek
ellen olajozni kellett, a kocsmákban az asz-
talok körül mésszel fertõtlenítettek, köpõ-
csészéknek kellett lenni, amit nagyanyám a
kútnál mosott ki. Üzletháznál, így nálunk
is, a vécéket mésszel és kátránnyal kellett
leönteni, kimeszelni a vécé deszkáját, tisz-
tára súrolni, és az ajtaját kívülrõl-belülrõl
riglivel ellátni. A miénk olyan tiszta volt
(segítettem kimeszelni és súrolni), hogy
nem egyszer egy-egy órára „bevettem” ma-
gam, és ott olvastam ki az akkor számomra
még nem engedélyezett Boccacciot.
Nyáron a házat kívülrõl nagyanyám me-
szelte le némi segítséggel. Sokszor én is se-
gítettem neki a ház körüli teendõkben, s
közben mesélt nekem. Betyár egy huncut
lány lehetett! Elmondta, hogy kislánykorá-

ban a zsidó Regina néninél látta, amint a
szél kifújta az alacsony ablakon a szoba füg-
gönyét, ami kézi horgolású volt. Nagyon
megtetszett neki a minta, s legközelebb,
amikor arra ment, vitt magával egy kisollót,
s a függöny egyik sarkát lenyisszantotta. Így
megvolt a minta, amit lehorgolt.
Bármilyen melegek is voltak, a barátnõim-
mel jól elvoltunk; babáztunk a hûvös szo-
bában, elcsatangoltunk a faluvégi szélma-
lomig, eperfára másztunk, teleettük ma-
gunkat mézédes gyümölccsel, minden arté-
zi kútnál a tenyerünkbõl ittunk friss, hideg
vizet, pancsoltunk, szaladtunk a cséplõgép
után. Mire este hazaértünk, csupa szutyko-
sak voltunk, elveszett a szalagunk. De ne-
künk még volt gyerekkorunk, nem ültünk a
szobában egész nap, mint a mostani gyere-
kek.
Nem egyszer fürdeni is elvittek bennünket
lovas kocsival. Nagyapáék is jöttek, és a
mindig bolhás Bogár kutya. A Sós-tóhoz
mentünk Mosztongánba, pár kilométerre
Bácsalmástól. Ebben a tóban lovakat is
úsztattak, kutyák fürödtek, sok volt a pióca
is, de a vize sós volt, sokan jártak ide nyáron
fürödni. Nagy élmény volt, amikor kocsi-
val, élelemmel, málnaszörppel fölszerel-
kezve elmehettünk ide.
Nyáron tele voltam szúnyogcsípésekkel,
amiket rendre kivakartam, s ezeket nagy-
apám mindig „kikezelte” az akkoriban pa-
tikákban kapható Lysoformmal (fertõtle-
nítõszer). Némelyiknek a nyoma még most
is látszik a lábamon. Nem egyszer nagy-
apám a fogamat is kihúzta egy ajtókilincsre
kötött madzaggal. Ha hasogatott a fülem,
kámforbalzsamot tettünk bele, s ettõl meg-
gyógyult.
Üdítõket nem ittunk, esetleg igazi, finom
málnaszörpöt, ha nagy meleg volt, meg vi-
zet.
Nagyapám a melegben sziesztázott. Dél-
ben bezárta az üzletet, kocsmát, megebé-
delt, megitta az egy dl kisfröccsét, és lefe-
küdt a régi, kiálló rugójú díványra szundi-
kálni. Arcára tette zsíros nyári kalapját, és
nemsokára a kalap alóli kis pöfögése jelez-
te, hogy alszik. Olyan volt, mint amikor a
baracklekvár pöfög fõzés közben. Ilyenkor
senki nem zavarhatta, a rádió sem szólha-
tott.
A nyári szüneteim soha nem felejtem! Mire
a szünidõ véget ért, lebarnultunk, meg-
nyúltunk, és sok élménnyel gazdagodva
mehettünk szeptemberben az iskolába.

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika
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Orvosi rendelések Sárbogárdon
Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek
I. Dr. Somogyvári Katalin: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013: H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.
II. Dr. Csanádi József: Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12.
Nagyhörcsök, tel.: 06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.
III. Dr. Farkas János: Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K:
8-12, Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.
IV. Dr. Jarabin János: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.
V. Dr. Oroszlány László: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-165: H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.
VI. Dr. Horváth Endre: Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
470-007, mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P:
10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.
Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet. Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06
(25) 460-163.

Gyermekorvosi körzetek
I. Dr. Mányoki Lídia: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25) 460-163, H:
13-15, K: 9.30-10.30, tanácsadás kedden: 10.30-12, Sze: 11-12, Cs:
13-15, P: 12-14.
II. Dr. Mányoki Lídia: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468
214: H: 8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás:
Cs: 8-10. Tel.: 06 (30) 573 4908.
III. Dr. Abdalla Roshdi: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12, Sze: tanácsadás: 14-15, Cs:
8-12, P: 9-11. Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H: 8-11, Sze:
8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

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

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hiva-
tal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com  Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügy-
félszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490. (Havonta közöljük)

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.
Elhullott állatot mind a polgármesteri hivatalban, mind Sárközy Károly gyep-
mesternél be lehet jelenteni a 06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõ:
Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

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

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-20.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

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

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

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,

MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776

Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: Juhász János a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.

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

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.

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

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd,
Ady E. út 79-83. Szakrendelések
Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn, 15-20-ig.
Gégészet: Augusztusban a rendelés szünetel.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A be-
tegellátás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órá-
jában új beteget nem fogadnak.
Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig. Augusztus 10-én, 17-én,
24-én a rendelés szünetel.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Reumatológia: Augusztusban a rendelés szünetel.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõn és pénteken 8-14-ig, kedden szünetel a rendelés, szerdán
és csütörtökön 7.30-13.30-ig.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-18-ig. Augusztus 10-23-ig a ren-
delés szünetel.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés, tüdõszûrés: hétfõn, kedden, pénteken
8-14-ig, csütörtökön 12-18-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig. Augusztus
15-ig a rendelés szünetel.
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MÁV-hirdetmény
Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2009.
augusztus 11-étõl 2009. augusztus 13-áig
pálya-felújítási munkák miatt a hirdet-
ményben feltüntetett személyszállító vo-
natok az alábbi módosított menetrend
szerint közlekednek.
A vonatok helyett Sárbogárd–Simontor-
nya (Pincehely) állomások között vonat-
pótló autóbuszok közlekednek, melyek
menetrendjét sötétített alapon jelöltük.

A 8039. sz. vonat autóbusza valamint a
8010, 8049 sz. vonat és autóbusza az erede-
tileg meghirdetett menetrendhez képest
korábban közlekedik!
A vonatpótló autóbuszokon együttes elhe-
lyezést, valamint kerékpárszállítást és ke-
rekes székes utazást nem tudunk biztosíta-
ni!
Az utazásuk során Önöket ért kellemet-
lenségekért szíves elnézésüket és megérté-
süket kérjük!

MÁV Zrt.

MÁV-hirdetmény
Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2009.
augusztus 25-étõl 2009. augusztus 27-éig
pálya-felújítási munkák miatt a hirdet-
ményben feltüntetett személyszállító vo-
natok az alábbi módosított menetrend
szerint közlekednek.
A vonatok helyett Sárbogárd–Simontor-
nya (Pincehely) állomások között vonat-
pótló autóbuszok közlekednek, melyek
menetrendjét sötétített alapon jelöltük.

A 8039. sz. vonat autóbusza valamint a
8010, 8049 sz. vonat és autóbusza az erede-
tileg meghirdetett menetrendhez képest
korábban közlekedik!
A vonatpótló autóbuszokon együttes elhe-
lyezést, valamint kerékpárszállítást és ke-
rekes székes utazást nem tudunk biztosíta-
ni!
Az utazásuk során Önöket ért kellemet-
lenségekért szíves elnézésüket és megérté-
süket kérjük!

MÁV Zrt.

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet,
2009. augusztus hó

A belföldi szállítást is végzik.
I. körzet — Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai

Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece,
Vajta, Sáregres

augusztus 1-2.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd,
Ady E. út 50., 06-20-4719-054;
augusztus 8-9.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd,
Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;
augusztus 15-16.: dr. Pátzay István, Sárbo-
gárd, Köztársaság út 156., 06-30-5208-877;
augusztus 20-21.: dr. Földi József, Cece, Köz-
társaság út 30/a., 06-20-3557-213;
augusztus 22-23.: dr. Szénási Károly, Sárbo-
gárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;
augusztus 30.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629.
II. körzet — Káloz, Nagylók, Hantos,

Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza

augusztus 1-2.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977;
augusztus 8-9.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065;
augusztus 15-16.: dr. Pátzay József, Sárbo-
gárd, Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977;
augusztus 20-21-22-23.: dr. Csele István,
Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404;
augusztus 30.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárke-
resztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065.
A hatósági állatorvosi ügyelet a
06-30-9563-168 számú telefonon érhetõ el.

(I–II. sz. körzet, továbbá Igar,
Mezõszilas, Dég, Lajoskomárom,
Mezõkomárom, Szabadhídvég,

Pélpuszta)

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

GAZDANAPTÁR
Augusztus

Zöldségeskert: Vethetünk gyorsan növõ salátafé-
léket. A magnyerés céljából nevelt cukkinik alá rak-
junk követ, vagy szalmát, hogy ne induljanak rotha-
dásnak, a többit szedjük le. A vöröshagymát szed-
jük fel, hagyjuk kicsit a földön száradni, majd tiszto-
gassuk meg és tároljuk el. Elvethetjük a korai fejes
káposztát.
Gyümölcsös: A nyári almát szüreteljük le, az õszi
és téli termést ígérõ ágakat támasszuk alá. Miután
a bogyósokat leszedtük, az öreg vesszõket metsz-
szük vissza, egyúttal végezzük el a bujtással való
szaporítást. Telepítsünk új szamócást. Permetez-
zünk alma- és körtevarasodás ellen.
Díszkert: Az egynyári virágokról távolítsuk el az el-
nyílt részeket, gyûjtsünk beérett magokat az éve-
lõkrõl, a fûszer- és gyógynövényekrõl. A zsályáról,
rozmaringról vágjunk zölddugványokat, hasonló-
képpen a hangáról és az alpesi növényekrõl. Vágjuk
vissza az elvirágzott cserjéket, nyírjuk meg a tûle-
velûeket. A tavasszal nyíló hagymásokat dugjuk
földbe.
Üvegház: Vethetünk cikláment, a téli salátákat is
vessük el tálba. Ültessük el a muskátliról és a fuk-
sziáról vágott dugványokat. Az üvegházat folyama-
tosan szellõztessük.
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Szülõi segítséggel szépül az iskola Cecén
Az új vezetõség nagy lendülettel kezdte meg ténykedését Cecén
az általános iskolában. A pedagógusok és a tanulók szülei együtt
meszelik és szépítik a termeket.
Tisztaság és festékillat lengi be az iskola épületét, amire már igen-
csak ráfért a felújítás. Az önkormányzat a falfesték biztosításával
támogatta a kezdeményezést, valamint ígéretet tettek az aula me-
szelésére és festésére is. A szülõk segítségének köszönhetõen né-
hány teremben nemcsak a mennyezeti rész meszelésére kerülhet
sor, hanem a lemosható festékkel fedett falakat valamint az
ajtókat is átfestik.
A frissen festett falakra szeptemberben új dekorációk kerülnek a
pedagógusok jóvoltából. Egy már elnyert pályázat segítségével a
nyár folyamán sor kerül két kazán cseréjére, valamint a tornate-
rem folyosójának szigetelésére.
A nyári szünetben tehát, az új kezdeményezésnek köszönhetõen,
feltûnõen sok pedagógussal és szülõvel lehet találkozni a cecei is-
kolában a nagy nyári munkálatokban, melynek eredménye a re-
mények szerint mindenki számára szembetûnõ lesz!

Tudósítónktól

Meghívó a VIII. Cecei Piszkeri Lovasnapra
2009. augusztus 1.

Programok
10.00: népi fogatok hajtóversenye a Piszkeri kupáért — 1. forduló

(regisztráció 9.00 órától a helyszínen);
11.30: ifjú (14 év alatti) hajtók versenye — 1. forduló;
12.00: rönkhúzás;
12.30: ifj. Csilléri Dávid csikósbemutatója;
13.00: ebéd (ebédjegy 500 Ft-ért a helyszínen vásárolható);

14.30: népi fogatok hajtóversenye a Piszkeri kupáért — 2. forduló;
16.00: ifjú (14 év alatti) hajtók versenye — 2. forduló;
17.00: eredményhirdetés;
17.30: maratonhajtás.
Egész nap szabadtéri programok: agyagozás, kovácsolás, óriásma-
lom, tollas, homokvárépítés és büfé várja az érdeklõdõket!

Sok szeretettel várunk minden kedves vendéget!
A szervezõk

Strandkézilabda
Szombaton a rácalmási Duna-parton rendezték meg a megyei
strandkézilabda-kupa elsõ fordulóját.

Ez a számunkra még kicsit új sportág egyre népszerûbb ország-
szerte. Hasonlóan a röplabdához és a focihoz ezt is homokban
játsszák, a klasszikus kézilabda szabályait módosítva a körülmé-
nyekhez.

Biztos, ami biztos, azért egyszer elmentünk gyakorolni a helyszín-
re, hogy ne teljesen kezdõként lépjünk pályára. A szabályok rész-
letesen letölthetõk a világhálóról, úgyhogy elméletben már na-
gyon jók voltunk.

Aztán elérkezett a szombat, a torna napja, ahol kiderült, hogy a
lányok az érdeklõdõbbek az új sportok iránt, aminek mi nagyon
örültünk, mivel ezt a játékot, ahogy a nevében is bent van, nem
melegítõben játsszák, hanem olyan ruházatban, ami azért a férfi-
szemnek nagyon kellemes.

A lényeg, hogy öt nõi és három férfiegység jött össze erre a ren-
dezvényre.

Csapatunk az elsõ mérkõzésén döntetlent ért el a házigazdákkal
szemben, ám a szétlövésben alulmaradtunk, mivel itt mindenkép-
pen el kell dönteni az eredményt. A második mérkõzést viszont
már simán nyertük, így második helyen végeztünk.

Több játékosunk is biztatóan mozgott az új környezetben, és szin-
te mindenkinek nagyon tetszett a játék.

Így elsõ nekifutásra elégedettek vagyunk a szerepléssel, és elhatá-
roztuk, hogy Sárbogárdon is létesítünk egy pályát. Elsõ beszélge-
tésünk után a sportbizottság elnöke is biztosított bennünket, hogy
segítségünkre lesz.

A torna végeredménye
Nõk: 1. Millpress, 2. Soltvadkert, 3. DAC, 4. Rácalmás, 5. Sopo-
nya.
Férfiak: 1. Rácalmás, 2. Sárbogárd, 3. Rácalmás II.
Folytatás augusztusban, a dunaújvárosi sziget strandján.

Rehák Sándor
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Wolfsberg Alpen Cup
2009. július 15–19.

2008 nyarán Ausztriában szerepeltünk nemzetközi tornán. A csa-
pat látványos, technikás játékkal elnyerte az osztrák nézõk és
szervezõk tetszését, ezért az idei nevezésünket ismét elfogadták.
7 korosztályban 13 ország 90 csapata mérte össze tudását.
A tornán való szereplés lehetõsége egész évben motiválta a sráco-
kat. Hozzáállásukat díjazva 21 játékost neveztünk. 6+1-es játék-
hoz ez sok, ezért „A” és „B” csapattal indultunk el az U12-es kor-
osztályban.
Játszottunk osztrák, magyar, lengyel, horvát, olasz csapatok ellen.
Az eredmény jobb is lehetett volna (az „A” csapat 3 gyõzelem 3
vereség, a „B” csapat 3 döntetlen 3 vereség eredménnyel végzett).
Sokszor úgy éreztük, nem a saját korosztályunkban indultunk.

Leszámítva a magyar csapatokat (RTK, Gyöngyös), óriási fizikai
hátrányban voltunk. Technikás játékkal azonban gyakran zavar-
ba tudtuk hozni a „nagyfiúkat”, de egy-egy egyéni hiba miatt el-
maradt a kiugró eredmény. Ez kevésbé volt fontos. Lényeges vi-
szont, hogy rengeteg tapasztalattal gazdagodtunk, amit a követ-
kezõ szezonban tudunk majd hasznosítani.

A tudás, a fegyelem, az akarat mellett tapasztaltam egyéb fontos
dolgot is: az egységet. Örömmel néztem a megnyitón, amint át-
szellemült arccal, összeölelkezve énekelték a Himnuszt, ahogy
egymást biztatva léptek be a csodálatos stadionba.

Köszönet a helyszínen szurkoló 12 szülõnek! Köszönöm a srácok-
nak a sportszerû, fegyelmezett viselkedést!

Pajor László, Sárszentmiklós SE

Kettõs gyõzelem a dán rendezésû serdülõ Unio Kupán
Újabb jelentõs sikert értek el a Siófok KC
serdülõi — akik túlnyomórészt a mezõszi-
lasi lányokból állnak —, hisz a kettéválasz-
tott serdülõcsapat nagy fegyvertényt elér-
ve mind a két korosztályban megnyerte a
dán rendezésû tornát.
A 92-es születésûek — akiket ki kellett
egészíteni a fiatalabbakkal — heroikus
küzdelmek árán (Erdõs sérülése az utolsó
játéknapon, idõn túli szabaddobással meg-
szerzett gyõzelem az elõdöntõben, a dön-
tõben 1 gólos gyõzelem), míg a 94-es szüle-
tésûek magabiztos, fegyelmezett játékkal,
nagyobb gólarányú, biztos gyõzelmeket
arattak, ott, ahol a neves Ikast utánpótlása
csak a harmadik helyet tudta megszerezni.

Eredmények, 92-es korosztály
Siófok KC–HH 90 16:11

Gól: Varga (10)-Erdõs (4)-Pinczési (1)-
Grübl (1).

Siófok KC–Virklund 2. 22:7
Gól: Varga (7)-Grübl (6)-Pinczési (4)-Er-
dõs (4)-Káldi (1).

Siófok KC–Alsóõrs 17:7
Gól: Varga (3)-Zámbó (1)-Pinczési (6)-
Erdõs (3)-Grübl (4).

Siófok KC–Virklund 1. 12:17
Gól: Varga (7)-Erdõs (1)-Pinczési (3)-
Schmidt (1).

Siófok KC–Hvidovre 20:17
Gól: Varga (10)-Pincz (2)-Erdõs (4)-Pinc-
zési (2)-Káldi (2).

Rájátszás
Siófok KC–HH 90 13:12 (idõn túli sza-

baddobás góllal )
Gól: Pinczési (2)-Varga (6)-Káldi (2)-
Zámbó (1)-Fodor (2).

Siófok KC–Virklund 1. 14:13
Gól: Varga (5)-Pinczési (3)-Káldi (2)-
Grübl (4).
Különdíjat kapott Varga Nikolett.

94-es korosztály
Siófok KC–Bronderslev 1. 13:3

Gól: Schneider (5)-Csendes (5)-Schmidt
(2)-Raffael A. (1).

Siófok KC–Saxburg B 16:8
Gól: Schmidt (2)-Schneider (7)-Raffael B.
(2)-Csendes (1)-Raffael A. (2)-Bieber (2).

Siófok KC–Bjerringbro 10:7
Gól: Raffael A. (2)-Schneider (5)-Schmidt
(1)-Somogyi (1)-Bieber (1).

Siófok KC–HH 90 2. 14:5

Gól: Raffael A. (5)-Raffael B. (1)-Schnei-
der (5)-Csendes (1)-Somogyi (1)-Schmidt
(1).

Elõdöntõ

Siófok KC–HH 90 3. 11:3

Raffael A. (5)-Raffael B. (2)-Csendes (1)-
Schneider (2)-Schmidt (1).

Döntõ

Siófok KC–HH 90 1. 12:7

Gól: Schneider (7)-Raffael A. (2)-Csen-
des (1)-Somogyi (2).
A csapatokat Zámbó Tibor készítette fel.
A torna feltétlenül jó volt arra, hogy gyere-
keink újból testközelbõl lássák, érezzék az
északiak megalkuvást, félelmet és lelki el-
bizonytalanodást nem ismerõ játékát, s eb-
bõl átvegyük a számunkra fontos eleme-
ket.
Köszönjük az egyesületnek a lehetõséget,
Szüllõ Balázs és Pintér Károly kollégáknak
a segítséget!

NLÁI
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„Most is ágotai vagyok, csupán küldetésben végzem a rám bízott feladatokat.”

Nagy Mihály prépost plébános aranymiséje
A török idõk óta nincs feljegyzés arról,
hogy papi hivatás alakult volna ki valame-
lyik fiatalemberben Szentágota faluban. A
különleges és az egyház számára nehéz
idõszakban kapott meghívást a Mindenha-
tótól Nagy Mihály fiatalemberként. Híres,
történelmileg különleges évtizedet írtunk.
Ez a korszak edzette meg és kísérte végig
az 50 esztendõs papi pályáján.
Õsi szentágotai családból származik, a csa-
lád neve ismert a török idõktõl napjainkig.
A Nagy családot rokoni szálak fûzik a régi
szentágotai paraszti családokhoz. A ke-
mény, munkás vidéki élet tette az atyát te-
vékeny, építõ, szervezõ egyházi emberré.
Szolgálata során kamatoztatta a családból
vitt élettapasztalatokat.
1959-ben, 50 esztendeje szentelte pappá
Shvoy Lajos székesfehérvári megyés püs-
pök. Az egyházmegyében káplánként,
majd plébánosként teljesített szolgálatot.
Ercsi, Polgárdi, Aba, Pusztaszabolcs, Mór,
Szabadegyháza, Sárbogárd voltak mûkö-
désének állomáshelyei. Egyházi mûködése
mellett építõ, alkotó papként tartják szá-
mon. Nevéhez fûzõdik Sárbogárdon az új
római katolikus plébánia felépítése, a
templom felújítása. Innen került a dunaúj-
városi plébánia élére. Dr. Takács Nándor
megyés püspök Dunaújvárosba helyezte.

A mindenki által ismert nagyméretû plé-
bániához kötõdõ templom felépítésekor
nem mindennapi feladattal kellett szem-
benézni, melynek során egy ágotai szárma-
zású papi ember szervezõ munkája törté-
nelmet írt. Érdemei elismeréseként 1984-
ben püspöki tanácsosi kinevezést kapott.
1987-ben tiszteletbeli fõesperes, majd
megbízott esperes. 2000-tõl címzetes pré-
post címet kapott.
Ez az építkezés minden bizonnyal hatal-
mas, embert próbáló feladat volt, mellyel
méltán büszkélkedhet Mihály atya és a ve-
le együtt ünneplõ sárszentágotai hívek, va-
lamint az ünnepre falunkba érkezett kör-
nyékbeli ismerõsei. Mindemellett nem

szabad elfelejtkeznünk a mindennapok
erõt próbáló feladatairól sem.
Az ünnepi szentmisén együtt ünnepeltek
velünk a testvérei és családtagjaik, unoka-
testvérei, valamint kiterjedt rokonsága.
Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy
Bognár Károly helyi helyettes plébános
atya mellett, mint a sárszentágotai római
katolikus egyházközség képviselõ-testü-
letének elnöke köszönthettem a jubiláló
Mihály atyát. Tehettem ezt úgy is, mint ro-
kon, hiszen nagyapai ágon a Nagy család-
hoz kötõdöm, valamint Mihály atya pappá
szentelése után Sárszentágotán elsõként
nekem szolgáltatta ki a keresztség szentsé-
gét.
Az ünnepi szentmise alatt a zsúfolásig
megtelt templomban valamennyi jelenlé-
võ szemében tisztelet és meghatódottság
tükrözõdött. Mihály atya tevékeny és sok-
szor gondokkal terhelt életpályája ellené-
re most is fiatalos lendülettel mozgott az õt
körülvevõk között a templomkertben ren-
dezett fogadáson. Mosoly és derûs hangu-
lat jellemezte a találkozót, ahol jóízû be-
szélgetéseknek lehettünk szem- és fülta-
núi.

Takács Béla, a sárszentágotai
római katolikus egyházközség világi elnöke

Új segédlelkész érkezett
Új segédlelkész érkezett Sárbogárdra.
Sándor Levente feleségével, Sándor And-
rea hitoktatóval, valamint kicsinyükkel
költözött Budapestrõl a Sárbogárdra, a
Sávoly közbe, a sárbogárdi református
gyülekezet segítségével. E hét keddjén volt
alkalmunk találkozni és megismerkedni a
kis családdal.
— Hol végeztétek a teológiát?
Sándor Levente: — Jómagam Budapes-
ten, a Károli Gáspár Református Egyete-
men, a hittudományi karon, Andi pedig
Nagykõrösön, ugyanennek az egyetemnek
a tanítóképzõ fõiskolai karán, levelezõn.
— Úgy tudom, tíz éve már végeztél teológián,
csak aztán volt egy kis csavar a dologban.
— Miskolcon volt egy presbiteriánus teo-
lógia, ahol elvégeztem az 5 éves iskolát, de
miután õk egy új egyház alapításába kezd-
tek (a református egyházból szerették vol-
na az embereket kihívni), úgy döntöttünk,
hogy inkább a református egyházban sze-
retnénk szolgálni a megváltó Urunkat, az
emberek hitét erõsíteni, embereket hitre
hívni Isten segítségével.
— Budapesten voltál folyamatosan szolgá-
latban, vagy másutt is volt elhívásod?
— A Nagyvárad téri református gyüleke-
zetben több évig vezettem a kis ifi csopor-
tot. Nagyon jó közösség volt ott.

— Bizonyára nehéz szívvel hagytad õket ott.
A kapcsolat megmaradt?

— A kapcsolat természetesen megmaradt.
Nem nehéz szível váltunk el, mert õk is
tudták, hogy el fogunk jönni, és mi is erre
készültünk már régóta, hogy kikerüljünk
egy gyülekezetbe. Sokáig nem tudtuk, ho-
vá fogunk kerülni, de imádkoztunk azért,
hogy Isten mutassa meg, hova szeretne he-
lyezni minket, Õ hol akar látni bennünket.

— Budapesten születtetek?

— A gyermekünk már budapesti születé-
sû, de én Tokaj-Hegyaljáról származom,
Vámosújfaluból, egy kis faluból Sárospa-
tak mellett. 12 testvéremmel nõttünk ott
fel, református lelkészek a szüleim mind-
ketten. Andi, a feleségem Bácsalmásról
származik.

— Szülõi indíttatásra választottad ezt a
hivatás, vagy volt más motiváció is, ami erre
az útra terelt téged?

— Elsõsorban a mennyei Atyám hívott el
erre a szolgálatra, és Õ az, aki hiszem, hogy
a fia, Jézus Krisztus által megváltott ben-
nünket, és elhívott erre a szolgálatra, hogy
az Õ evangéliumát hirdessem.

— Vannak elbizonytalanodások néha az
ember útján, hogy biztos ez e a hivatás, amit
nekem szántak. Volt-e esetleg a te életedben

is ilyen? Mi volt az, ami biztossá tette ezt az
utat számodra?
— Spurgeon mondta valahol, hogy ha bár-
mi mást szívesebben csinál valaki, mint-
hogy Isten igéjét hirdesse, akkor inkább
csinálja azt. Én Isten igéjét szerettem vol-
na hirdetni, amikor a miskolci teológián
végeztem, és aztán más munkákat kellett
végeznem, amikor szakítottam ezzel a
presbiteriánus egyházzal. Dolgoztam az
észak-magyarországi vízügyi igazgatóság-
nál, a Schweitzer-otthonban ápolóként és
egy levilágító-stúdióban. De hiszem, hogy
Isten hívott erre a szolgálatra, és Õ akar itt
látni bennünket. Ezt meg is mutatta
számtalanszor életünk során.
— Milyen volt a legelsõ benyomásotok a
városról és a gyülekezetrõl?
— Nagyon nagy szeretettel fogadott ben-
nünket a gyülekezet. Én voltam már itt
2005 októberében gyülekezeti gyakorla-
ton, tavaly húsvétkor pedig legációban.
Már akkor is jó benyomásokat kaptam.
— Milyen feladatokat bízott rád Agyagási
István esperes úr és a gyülekezet?
— A következõ hónapban kéthetente va-
sárnap én hirdetem Isten igéjét, reggelen-
te áhítatokat tartok az öregotthonban, és
irodai munkákat is rám bíznak. Egyelõre
igyekszem mindent megfigyelni, és megta-
nulni mindazt, amit el kell végezni. Öröm-
mel szolgálok a fiatalok között is.
Az interjút a Bogárdi TV-ben is megte-
kinthetik.

Hargitai Kiss Virág
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A Madarász József Városi Könyvtár
értesíti kedves olvasóit, hogy

augusztus 29-én (szombaton),
valamint 2009. július 20-a és augusztus 23-a között

SZABADSÁG MIATT ZÁRVA LESZ.

Az elsõ kölcsönzési nap: augusztus 25. (kedd).

IV. Toledo 2005. focikupa
2009. augusztus 1-jén (szombaton) 9 órakor.

Jelentkezési határidõ: július 27.
Barabás Balázs 06 (30) 317 0624,

Csuti Tamás 06 (30) 500 1952.

FALUNAP
Sárkeresztúron

2009. augusztus 2.
Programok

15.00–16.00: az abai „Tulipántos” néptáncegyüttes mûsora;
16.00–16.30: a Merlin szervezõiroda meglepetés mûsora;
16.30–17.30: operettmûsor (Maya trió);
17.30–18.30: a „Csajok” ének- és táncegyüttes mûsora;
18.30–19.30: a Székesfehérvári Magyar Nóta Klub mûsora

cigányzene-kísérettel;
19.30–21.00: a Melódia együttes mûsora;
21.00–22.00: Matyi és a Hegedûs fellépése;
22.00–23.00: Bódi Csabi fellépése a helyi Csillagfény együttes kíséretével.
A rendezvények helyszíne a sárkeresztúri mûvelõdési ház udvara. Minden
érdeklõdõt szeretettel várunk!

Sárkeresztúr Község Önkormányzata
A rendezvény Sárkeresztúr Község Önkormányzata és a Földmûvelõdési és
Vidékfejlesztési Minisztérium Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
támogatásával valósul meg.

Meghívó
2009. augusztus 19-én

18.00 órakor
a Sárbogárdi József Attila

Mûvelõdési Ház színháztermében

a Sárbogárdon korábbi években
is nagy sikerrel fellépõ

Continental Színház

„Kicsoda az az Isten”

címmel énekes–zenés színdarabot ad
elõ. A belépés az elõadásra ingyenes. A
fiatal amatõr és profi színészekbõl álló
csoport elemi erõvel vet fel igényes elõ-
adásában olyan tabukérdéseket, ame-
lyek a XXI. századi fiatalokat foglalkoz-
tatják, és feloldásként olyan megoldást
kínál fel, amely életeket megváltoztató
erõvel bír.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy 2009. augusztus 10-én és 11-én a
polgármesteri hivatal áramszünet miatt
ZÁRVA TART.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Meghívó
Szeretettel és nagy tisztelettel

meghívjuk

2009. augusztus 16-án
13 órai kezdettel Vajtára,

az elszármazottak
találkozójára.

Helyszín: fürdõ.
Egész napos színes programmal szeret-
nénk kedveskedni a meghívottaknak a
strandfesztivál keretein belül. Fürdõru-
hát hozzon magával!

Vajta Község Önkormányzata

„Mert én itt születtem, ez a hazám!”

Telefon: 06 (30) 259 6199.

Múlt heti rejtvényünk
megfejtése

Esernyõ, ibolya, pipa, fûrész, rózsa, levegõt,
álom, szemüveg, azaz NYARALÁS.
Helyes megfejtést küldött be, és egyben a nyer-
tes:

RUSS RENÁTA

Sárbogárd, Gilice köz 9.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben július 31-éig.
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Fahéjas bundás alma
Hozzávalók 4 személyre: 1 kg alma, 5 dkg
kristálycukor, 1 kávéskanál rum, 2 db to-
jás, 5 dl tej, 20 dkg finomliszt, 1 csipet só,
10 dkg porcukor, 1-2 teáskanál õrölt fahéj,
igény szerint étolaj.
Az almát meghámozzuk, kivágjuk a közepét,
majd ujjnyi vastagra szeleteljük. Megcukroz-
zuk, rummal meglocsoljuk, és állni hagyjuk
addig, amíg a palacsintatésztát kikeverjük. A
tejbõl, lisztbõl, tojásokból, sóból sûrû pala-
csintatésztát készítünk, az almakarikákat
megforgatjuk benne, és forró olajban pirosra
sütjük. Fahéjas porcukorral tálaljuk.

Hideg õszibarack-krémleves
Hozzávalók: 1 õszibarackkonzerv (vagy
ennek megfelelõ mennyiségû õsziba-
rack), 3 dl tej, 5 dl víz, 5 evõkanál édesítõ,
fahéj.
Az õszibarackokat pépessé turmixoljuk — a
leve nélkül —, és egy fél barackot félrete-
szünk. A pépet felöntjük tejjel, vízzel, és te-
szünk bele édesítõszert, fahéjat, hogy a leves
krémes állagú legyen. Forrásig fõzzük, majd
belekockázzuk a megmaradt barackot. Hûtve
tálaljuk. A tetejére kerülhet tejszínhab és sze-
letelt mandula.

Barackos csirkemell
lisztérzékenyeknek

Hozzávalók: 4 kisebb szelet csirkemell, 2
db õszibarack, 20 dkg reszelhetõ sajt,
grillfûszer.
A csirkemellfiléket kicsit kiklopfoljuk, beszór-
juk a grillporral, majd tepsibe terítjük. Rá-
tesszük a barackszeleteket, és a lereszelt
sajttal megszórjuk. Lefedjük alufóliával, és
20 percig pároljuk 250 fokon, majd levesszük
a fóliát, és pirosra sütjük a sajtot a tetején.

Lecsó fiatalasszony módra
Hozzávalók: 1 fej vöröshagyma, 1 db zsen-
ge cukkini, 1 db zsenge padlizsán, 1 he-
gyes (erõs) zöldpaprika, 2-3 piros húsú
paprika, 3 evõkanál sûrített paradicsom, 1
db száraz fehérbor.
A hagymát felaprítjuk, zsíron megdinszteljük,
rátesszük a kockára vágott cukkinit és a pad-
lizsánt (mindkét zöldséget héjában, mert
zsenge). Addig sütjük lassú tûzön fedõ nél-
kül, míg üveges lesz. Közben ráöntjük a bort
és a sûrített paradicsomot. Rátesszük a két-
féle (kockára vágott) paprikát. Sózzuk, bor-
sozzuk, addig sütjük, míg a cukkini és a padli-
zsán puha lesz, de a paprika még roppan. Sül-
tek mellé köretnek is jó.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

ELMÉLKEDÉS AZ EMBERI
TERMÉSZETRÕL

Kimentem az utcára. Már elcsitultak a har-
cok, a falu hullaként feküdt a téli délelõtt-
ben. A ház elõtt derékba tört villanydúc
hevert, villanyvezetékek tekeregtek a fa-
gyos földön. Egy átvonult szovjet egység ál-
lati és emberi ürülékei borították az úttes-
tet. Az utca másik oldalán egy tökéletesen
kifosztott bolt kitépett redõnyét taposták a
sárba valakik. Kereskedelemrõl álmodni
sem mertünk, valószínûtlen volt, hogy itt
még lesz valaha normális élet. Mindenfelé
üvegszilánkok szórták be a járdát, a lég-
nyomás bevágta az ablakokat.
A szomszéd ház utcai szobájába lovakat
szállásoltak be az orosz katonák, néhány
házzal odébb fürdõt rendeztek be. Kilu-
kasztották a falat, azon keresztül folyt ki a
fürdõvíz az utcára. A fürdés úgy nézett ki,
hogy vödrökbõl meleg vizeket öntöttek
egymásra a katonák. Fõ a tisztaság!
A szérûskertbõl már elvitték a katonahul-
lát, a sapkája ott hevert a szalma közt. Az
anyám több forró vízzel nagyon kimosta,
kiöblítette, a kályhán megszárította. Soha
nem volt ilyen jó sapkám. Viszont a cipõm
leszakadt talpát dróttal rögzítettem a felsõ
részhez, akadálytalanul befolyt a hólé.
Zokni helyett régi újságpapírt tekertem a
lábamra. Egész télen meg volt fagyva több
lábujjam, éjjelenként kegyetlenül viszke-
tett. Valamilyen fekete kenõccsel keneget-
tem. Délben enni kértem. Az anyám
közölte, hogy nincs mit ennünk.
Egyszer jött egy rózsaszínû szovjet levele-
zõlap: „Fogságban vagyok egy táborban,
jól bánnak velünk, Isten segítségével

elõbb-utóbb hazatérek — Apátok”. (Ké-
sõbb megtudtam, hogy a jó bánásmódnak
köszönhetõen a foglyoknak mintegy a fele
meghalt, az édesapám 1947-ben jött haza
megfeketedve, soványan, nem ismertem
rá.)
Ma délelõtt elmentem tankolni, elbeszél-
gettem a kút kezelõjével. Aztán nullára ál-
lítottam a legutóbbi tankolás óta megtett
távolságot jelzõ mutatót, elindultam. A
kocsiban forróság volt, ehhez a típushoz
nem adtak légkondicionálót. Bekanyarod-
tam az új szupermarkethez, a parkolóban
alig találtam helyet. A futballpályányi he-
lyiségbe lépve megcsapott a kellemes, hû-
vös levegõ, elindultam a labirintusban.
Elõvettem a zsebembõl a megvásárlandók
hosszú listáját. Krumplit, gyümölcsöt, a
konyhai mosogatógépbe való tablettát,
füstölt szalonnát vettem többek között,
betettem a bevásárlókocsiba a Holiday cí-
mû film DVD-jét a fiam számára meglepe-
tésképp.
Hazafelé menet alig tudtam kifordulni az
útra, megtorlódott a forgalom. Egy teher-
szállító autó hatalmas kerekû traktort vitt,
elég lassan haladt, mögötte összezsúfolód-
tak a kocsik. Elõzni sem lehetett, mert a
szembejövõ forgalom is erõs volt. Kettes
sebességgel vánszorogtam, közben volt
idõm gondolkodni. Fantasztikus regénybe
illõ változások történtek velünk életünk
során. Az ember azt hinné, hogy normális
ésszel ezt ki sem lehet bírni.
Közben meg se kottyan.

(L. A.)

Heti idõjárás

A következõ napokban is nyárias idõjárásra szá-
míthatunk. A sok napsütés mellett pénteken és
hétfõn várható elszórtan záporesõ, zivatar. Vár-
hatóan a jövõ hét elsõ napjaiban hûvösebb lég-
hullámok hatására mérséklõdik a meleg, de to-
vábbra is nyárias hõmérséklet lesz.

www.metnet.hu

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

id. RUSKOVICS ISTVÁN

életének 74. évében elhunyt.

Temetése 2009. július 31-én, 18 órakor
lesz a sárszentmiklósi temetõben.

Gyászoló család

Hortobágyi Zoltánnénak

születésnapjára

2009. augusztus 2.

„A nap ma olyan fényesen ragyog.
Ma mindenki azt suttogja:
boldog születésnapot.
És azok, akik nagyon szeretnek.
Sok ilyen szép évet kívánnak neked.”

Férjed, Mónika chemail,
Zoltán, Péter, Krisztián,
Hajnalka, Icu, Magdi, Vivien,
Péter, Anna, Evelin, Krisztián,
Réka, Bence, Joel Mór
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„Házi feladat” szülõknek
Nyári elõkészületek az iskolakezdésre

Igaz, hogy tombol még a nyár, és javában
nyaralhatunk (a diákok többsége még nem
is gondol a tanévkezdésre), de a leendõ kis
elsõsök már kíváncsian várják az iskolát.
Fontos dolog, hogy a gyermek részese le-
gyen az iskolára való készülõdésnek. Jó, ha
együtt vásároljuk meg a taneszközöket a
csemeténkkel, mert eldöntheti, hogy me-
lyik tetszik neki, talán jobban vigyáz rá, és
szívesebben használja.
Az alábbi felsorolás és néhány tanács talán
segítséget nyújt a célszerû és praktikus fel-
szerelés megvásárlásához. Természetesen
a szükséges eszközöket a pedagógus hatá-
rozza meg, ez az ismertetõ csak tájékozta-
tó jellegû.
Magyar nyelv és irodalomhoz: 3 db 14-32-
es számú vonalas füzet, 1 db vonalazás nél-
küli füzet, 3 csomag írólap. Matemati-
kához: 3 db négyzetrácsos füzet (27x32), 2
db dobókocka, 1 doboz korong, 1 csomag
pálcika, 1 db hõmérõ, 1 db óra, 1 db tükör,
1 db papír mérõszalag, 1 db mûanyag
számegyenes, 1 db 20 cm-es mûanyag vo-
nalzó. Rajzhoz: vízfesték, zsírkréta, filc (pl.
a jó minõségû ADEL, vagy LYRA), 4-es,
6-os, 10-es ecset, ecsetes tál, 30 db rajzlap,
rajzgyûjtõ mappa, rajztábla. Technikához:
1 csomag gyurma, 10 db hurkapálca, 1. osz-
tályos technikacsomag, színespapír-cso-
mag (lehetõleg mindkét oldalán színes
A4-es méret), 1 tubus, de inkább tekerõs
ragasztó (pl. Pritt stift), 1 db olló. Énekhez:
hangjegyfüzet.
A vásárlásnál legyen szempont a jó minõ-
ség, hogy jól tudjon a gyerek dolgozni. A
divatos külsõ, márkanév nem lényeges
szempont, inkább a használhatóságot tart-
suk szem elõtt.
A kis elsõsnek feltétlenül olyan táskát vá-
sároljunk, amely háton is hordható. A me-
revített falú, belül elválasztót is tartalmazó
táska a legpraktikusabb, nem dõlnek össze
és gyûrõdnek a könyvek, füzetek.

Mi kerül az iskolatáskába?

A tolltartó, mely jó, ha több rekeszes, így a
színes ceruzákat is beletehetjük, és mindig
kéznél lesznek. A ceruzák közül a HB-s je-
lû, közepes keménységû ceruzák a legjob-
bak. A túl puha ceruza könnyen mázoló-
dik, a keményekkel pedig vésni fogja a
gyermek a lapot. A töltõceruzákat az elsõs
tanulóknak még nem javaslom, inkább
tartsunk legalább 3 kihegyezett grafitceru-
zát a tolltartóban.
A piros-kék ceruzából, vagy postairónból
két-három db-ot vegyünk, hogy legyen tar-
talék is otthon. A színes ceruzák közül a
háromszögletû ceruzák a legjobbak, mert
segítik a gyermeket a helyes ceruzafogás-
ban.

Jó, ha minden eszközt ellátunk a gyermek
monogramjával (erre az alkoholos filc ki-
tûnõen alkalmas), hogy elkerüljük a pad-
szomszédokkal a véletlen csere kapcsán
esetleg felmerülõ konfliktust.
Tanítsuk meg a gyermeket ceruzát hegyez-
ni! Általában jó minõségûek a dupla fém-
hegyezõk, és alkalmasak mind a vékony és
a vastag ceruzák hegyezésére. Radírból ne
illatosat és színeset válasszunk, hanem
puhát és fehéret.
A füzetekre, könyvekre borító szükséges
akkor is, ha a fedõlap erõsnek, tartósnak
tûnik. Kaphatók ragasztócsíkkal rögzíthe-
tõ nejlon bekötõk, melyek méretre is vág-
hatók. A nejlon átlátszósága lehetõvé te-
szi, hogy a gyermek a tankönyveket köny-
nyen megkülönböztesse. A füzeteket cél-
szerû más-más mintájú borítóval bekötni,
így gyorsan ki lehet választani az egyes tan-
tárgyakhoz tartozókat. A gyermek ízlésé-
nek megfelelõ címkéket kell venni (a kíná-
lat bõséges), és mindent el kell látni a gyer-
mek nevével. Ezt a munkálatot is tanácsos
a csemeténkkel együtt végezni, igaz, õ még
nem tud olvasni, de a vizuális memóriája
nagyon jó ennek a korosztálynak, mely le-
hetõvé teszi, hogy felismerje a nagy nyom-
tatott betûkkel leírt nevét, ha többször
látta. (A neve mellé gyermekünk lerajzol-
hatja akár az óvodai jelét is, így õ is részese
lesz ennek a tevékenységnek.)
A testneveléshez szükséges felszerelést az
iskolák határozzák meg. Van olyan intéz-
mény, ahol kötelezõ jelleggel elõírják a fi-
úknak a fehér pólót, sötét rövidnadrágot, a
lányoknak a kék dresszt. Ma már azonban
a legtöbb intézményben a lányok, fiúk egy-
aránt viselhetnek bármilyen pólót és rövid-
nadrágot. A lényeg az, hogy kényelmes le-
gyen, és szellõs anyagból készüljön, mely-
ben szívesen mozog a gyermek. A tornaci-
põt vásároljuk meg utoljára (augusztus vé-
gén), mert gyermekünk lába folyamatosan
nõ, és lehet, hogy a nyár közepén megvásá-
rolt cipõ szeptemberben már kicsi lesz.
Ilyen szempontból a tornacipõt célszerû a
tanév során többször ellenõrizni, mert a
gyermekek többsége csak a testnevelés-
órán sántít a kicsi méret miatt, és otthon
már nem jut eszébe, hogy beszámoljon
róla, hogy neki nyomja a cipõ a lábát.
Be kell szerezni a tisztasági csomagba
szükséges dolgokat is, így kisméretû kéz-
törlõt, szappantartót szappannal, fésût,
mûanyag poharat. A napköziseknek lehet,
hogy fogkefére és fogkrémre is szükségük
lesz. Mindezek számára a legjobb, ha ruha-
zsákot varrunk, vagy veszünk, mert az szel-
lõzik, a mûanyag és a nejlontáska viszont
nem.
A rajzórán használatos eszközök tárolásá-
ra megfelel a közepes méretû cipõsdoboz
is, melyre szintén ragasszuk rá a gyermek

nevét. Közös barkácsolásra ad lehetõsé-
get, ha ezt a dobozt bevonjuk, akár a gyer-
mekünk által készített, színes lapokból ki-
vágott apró virágokkal vagy figurákkal. Így
szinte észrevétlenül gyakorolja a leendõ
kis elsõs a nyírás és ragasztás mûveletét, és
megismerkedhet a díszítés eme egyszerû
mûvészetével. A dobozban tárolandó esz-
közöket is lássuk el legalább a gyermek
monogramjával.
A tanítók adnak felvilágosítást általában
az elsõ szülõértekezleten az olvasáshoz
szükséges segédkönyvekrõl (Gõgös Gúnár
Gedeon, Ablak Zsiráf stb.) úgy azt rá-
érünk azután beszerezni.
A tanévnyitóra illik ünneplõben, fehér-fe-
ketében megjelenni, ezért még a nyáron
gondoskodjunk róla, hogy ez az alkalmi vi-
selet a ruhatárban legyen. (Ha az intéz-
mény a tanulóinak egyenruha viselését írja
elõ, akkor azt kell beszerezni.)
Az iskolára való elõkészület nemcsak az
eszközök megvásárlásából áll, hanem a
gyermek pszichés, mentális elõkészítésé-
bõl is. Errõl a témáról következõ alkalom-
mal olvashatnak.

Huszárné Kovács Márta tanító néni

TANKÖNYVOSZTÁS
Tisztelt szülõk!

A Mészöly Géza Általános Iskolában
a következõ idõpontokban kerül sor

a tankönyvosztásra:

augusztus 24-25-én
10–17 óráig

osztály
1. a-b-c 9.252 Ft
2. a-b 7.369 Ft
2. c 7.755 Ft
3. a 8.838 Ft
3. b 7.460 Ft
osztály angol német
4. a-b-c 10.549 Ft 10.955 Ft
5. a-b 13.062 Ft 12.021 Ft
6. a-b 13.562 Ft 12.521 Ft
7. a-b 13.637 Ft 15.841 Ft
8. a 13.350 Ft 14.850 Ft
8. b-c 16.590 Ft 14.850 Ft
A jogosultság megállapítása nélkül ingyenes-
ség címén könyv nem adható ki.
Ingyenes könyv átvételekor a tételes átvételt a
jogosultnak aláírásával el kell ismerni. Ezekbõl
következõen tehát az ingyenességre jogosult-
ságot a tankönyvfelelõs nem elõlegezheti meg,
a könyveket nem adhatja ki.
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Augusztus 1., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Hétmérföld 9.40 Delta 10.05 Élni tudni kell! 10.35 Kész-
pénz 11.05 MotorVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hí-
rek 12.05 EgészségABC 12.40 Hawaii 15.20 Gyermek-
színház 15.55 TS – Úszó- és vízilabda vb 17.30 Teknõc
a láthatáron 18.00 TS – Úszó- és vízilabda vb 19.00 Lu-
xor-sorsolás 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balato-
ni nyár 19.55 Sporthírek 20.05 Ötöslottó-sorsolás
20.15 TS – Úszó- és vízilabda vb 22.35 Hírek 22.40
Sporthírek 22.55 Jókai Mór: A lõcsei fehér asszony
0.30 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infománia 6.25 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 6.55 Kölyökklub 9.05
Disney-rajzfilmek 10.20 Játék 11.30 A dadus 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Doki 13.40 A dadus
14.10 Tengeri õrjárat 15.15 Rejtélyek városa 16.10
Don Camillo 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30
Egyik kopó, másik eb 21.35 A szökevény 0.10
Boszorkák 1.05 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.35 414-es küldetés 11.05
Babavilág 11.35 Kalandjárat 12.10 Szurikáták udvar-
háza 12.35 Hegylakó 13.35 Charlie – Majom a család-
ban 14.35 Száguldó vipera 15.35 GSG 9 – Az elit kom-
mandó 16.35 Palira vettem a papát 18.30 Tények
19.05 Irigy Hónaljmirigy 20.05 Beverly Hills-i zsaru
22.00 Becsületkódex 0.10 Káin ébredése 1.40 Se füle,
se farka, avagy a meseírók beájulnak 2.30 Drága
testek 3.20 Kalandjárat 3.50 Teleshop
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádióka-
baré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin
15.05 Zöldövezet 15.35 Magyarországról jövök 16.04
Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvi-
lág 18.04 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50
Mese 19.56 Zene 20.04 A Rádiószínház dokumentum-
mûhelye 20.46 Zene 21.04 Rádiószínház 21.45 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

Augusztus 2., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
„Így szól az Úr!” 9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Kato-
likus krónika 9.40 Egyházi naptár 9.55 Evangélikus ma-
gazin 10.25 Református ifjúsági mûsor 10.30 A csoda-
rabbik nyomában 11.30 Ez nem szemfényvesztés
12.00 Hírek 12.05 Húzzad, prímás! – Sánta Ferenc ju-
bileumi mûsora 12.35 Szabadlábon Erdélyben 13.05
100 év – Játék a színház 13.55 Moliére: Tartuffe 16.15
A szórakozott professzor 18.00 TS – Úszó- és vízilabda
vb 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár
19.55 TS – Úszó- és vízilabda vb 21.10 A pokolból
23.10 Hírek 23.20 Sporthírek 23.30 Lantana – A
szövevény
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jackie Chan legújabb
kalandjai 6.20 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 6.40
Kölyökklub 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.35
MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Doki 13.05 Magyar
Autósport-magazin 13.20 Forma-1 magazin 13.50 Tuti
gimi 14.45 Szívek szállodája 15.35 Õslények kalando-
rai 16.40 Lost – Eltûntek 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11
20.00 Trója 22.55 Híradó este 23.10 Maffiózók 0.20
Portré 0.50 Kemény zsaruk
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl
6.45 TV2-matiné 10.25 Dokik 10.45 Világszám – Uta-
zási magazin 11.15 Két testõr 11.45 Stahl konyhája
12.15 Quantum Leap – Az idõutazó 13.00 Flash Gordon
13.55 Smallville 14.50 A kiválasztott – Az amerikai lát-
nok 15.50 Rex felügyelõ 16.50 Kutyám, Jerry Lee 2.
18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Johnny English
21.45 Nacho Libre 23.25 Monty Python: Az élet
értelme 1.15 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
– a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 „Tetszettek
volna…” – A rendszerváltozás évei 9.05 Kabarématiné
10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-
jel 11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda
14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta

19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.58 Zene 21.04 Rá-
diószínház 21.52 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10
Éjszaka

Augusztus 3., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Magyar népmesék 9.10 A székely
asszony meg az ördög 9.20 A Tenkes kapitánya 9.50
Szomszédok 11.00 Fõtér 11.45 A sokszínû vallás
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.15
Roma Magazin 13.45 Domovina 14.20 Átjáró 14.50
Pénz-vidék 15.20 Szívtipró gimi 16.10 Kisváros 17.30
Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.45 Bûvölet 18.50 Életké-
pek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár
19.55 Sporthírek 20.10 Beugró 21.10 Tûzvonalban
22.10 Hétfõ este 22.45 Memento ’89 22.55
Visszajátszás 23.25 24 0.10 TS – Motorsport
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Kis tini hõs 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.30 Az elnök emberei 16.15 Második
esély 17.25 Cobra 11 18.30 Híradó 19.05 112 – Élet-
mentõk 19.35 Fókusz 20.10 Vacsoracsata 21.15 CSI:
Miami helyszínelõk 22.10 A szökés 23.20 Vágyas-
társak 1.30 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.10
Kenguk II. 10.40 Teleshop 11.45 Hirtelen örökség
13.25 Kvízió 14.25 Mentõhelikopter 15.25 Parti nyo-
mozók 16.20 Hal a tortán 17.30 Rejtélyek kalandorai
18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.15 Az
elveszett ereklyék fosztogatói 21.15 NCIS 22.15 Gyil-
kos számok 23.15 Különleges ügyosztály 0.10 100
csoda 0.15 Tények este 0.45 Veszett a világ 2.45 A
küszöb 3.30 Sztárnyomozó
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rá-
diószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája
14.05 Kabaréklub 15.15 Közelrõl 15.45 Hétköznapi tu-
domány 16.15 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Parla-
menti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nél-
kül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószín-
ház 20.22 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

Augusztus 4., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család különös kalandjai
9.25 A Tenkes kapitánya 9.55 Szomszédok 11.05 Fõ-
tér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft.
13.15 Srpski Ekran 13.45 Unser Bildschirm 14.20 Átjá-
ró 14.50 Sírjaik hol domborulnak… 15.20 Csináljuk a
fesztivált válogatás 16.10 Kisváros 17.30 Hírek 17.35
Körzeti híradó 17.45 Bûvölet 18.50 Életképek 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sport-
hírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Tûzvonalban 22.10
Kedd este 22.45 Memento ’89 22.55 24 23.40
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Kis tini hõs 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.40 Babylon 5: A lélekvadász 16.15
Második esély 17.25 Cobra 11 18.30 Híradó 19.05 112
– Életmentõk 19.35 Fókusz 20.10 Vacsoracsata 21.15
Chuck 22.10 Minden lében négy kanál 23.15 Kemény
zsaruk 0.15 Magic Moments of Poker 3. rész 2.35
Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.10
Kenguk II. 10.35 Teleshop 11.40 A szerelem nevében
13.25 Kvízió 14.25 Mentõhelikopter 15.25 Parti nyo-
mozók 16.20 Hal a tortán 17.25 Rejtélyek kalandorai
18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.15 Az
elveszett ereklyék fosztogatói 21.15 A kód neve: Mer-
kúr 23.15 Kötelezõ ítélet 0.10 100 csoda 0.15 Tények
este 0.45 A kanyaron túl 2.35 Sztárnyomozó
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magán-

hangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15
Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 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

Augusztus 5., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család különös kalandjai
9.30 A Tenkes kapitánya 9.55 Szomszédok 11.05 Fõ-
tér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft.
13.15 Hrvatska krónika 13.45 Ecranul nostru 14.20 Át-
járó 14.50 Kormányváró 15.20 Csináljuk a fesztivált
válogatás 16.10 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Sporthírek
17.45 Bûvölet 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10
Üdítõ – Szilágyi Tibor mûsora 21.10 Tûzvonalban
22.10 Szerda este 22.45 Memento ’89 22.55 24 23.40
Lengyelkápolna
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Kis tini hõs 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.20 Egetverõ szenzáció 16.15 Máso-
dik esély 17.25 Cobra 11 18.30 Híradó 19.05 112 –
Életmentõk 19.35 Fókusz 20.10 Vacsoracsata 21.15
Hazudj, ha tudsz! 22.10 Döglött akták 23.20 A harag 2.
1.05 Reflektor 1.20 Boszorkák
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.10
Kenguk II. 10.40 Teleshop 11.45 Csodás évek jönnek
13.25 Kvízió 14.25 Mentõhelikopter 15.25 Parti nyo-
mozók 16.20 Hal a tortán 17.30 Rejtélyek kalandorai
18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.15 Az
elveszett ereklyék fosztogatói 21.15 Doktor House
22.15 Szellemekkel suttogó 23.15 A médium 0.10 100
csoda 0.15 Tények este 0.45 Tremors 4. – A legenda
elkezdõdik 2.25 Sztárnyomozó
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rá-
diószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hét-
köznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádió-
színház 20.26 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap törté-
netei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszél-
getés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 6., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család különös kalandjai
9.25 A Tenkes kapitánya 9.55 Szomszédok 11.05 Fõ-
tér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft.
13.15 Slovenski utrinki 13.45 Együtt 14.20 Átjáró
14.50 Múlt-kor 15.20 Csináljuk a fesztivált válogatás
16.10 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók
17.45 Bûvölet 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 A
vadon bûvöletében 21.05 Tûzvonalban 22.10 Csütör-
tök este 22.45 Számlával milliókért 22.55 Memento
’89 23.05 24 23.50 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Kis tini hõs 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.35 Áramszünet 16.15 Második
esély 17.25 Cobra 11 18.30 Híradó 19.05 112 – Élet-
mentõk 19.35 Fókusz 20.10 Vacsoracsata 21.15
Nicsak, ki beszél! 23.10 Kemény zsaruk 0.30 Reflektor
0.50 Boszorkák 1.45 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Té-
nyek reggel 7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telek-
víz 10.10 Kenguk II. 10.35 Teleshop 11.40 Francia lec-
ke 13.25 Kvízió 14.25 Mentõhelikopter 15.25 Parti
nyomozók 16.20 Hal a tortán 17.30 Rejtélyek kalando-
rai 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.15
Popdaráló 21.15 Cukrosnéni 22.55 Jericho 23.50 100
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A BOGÁRDI TV MÛSORA SÁRBOGÁRDON
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON,
ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rend-
szerén a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es frek-
vencián, valamint az EMW-hálózatán, a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián. FIGYELEM!
Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor alatt ol-
vasható!
Augusztus 1., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Megyei foci-összefoglaló (ism. 81’), S.miklós–Puszta-
vám foci (ism. 100’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00
Csilléry-találkozó (55’), Kippkopp Napok 2009 (ism. 20’),
Zenés találka (ism. 80’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
Aba Napok 2009 — 3. (kb. 60’), Filmszemle (30’), Bako-
nyi K. István a könyvtárban (ism. 45’), Zenebár (25’)
Augusztus 2., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Csilléry-találkozó (55’), Kippkopp Napok 2009 (ism. 20’),
Zenés találka (ism. 80’) 13.00 Heti híradó 15.00 Juliális
Cecén 2009 (90’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’),
Nagylóki fogathajtó 2009 (60’) 19.00 Heti híradó 20.00
Szabó Gábor evangelizációja 1. (ism.), Timóteus Társa-
ság Soponyán (ism.)
Augusztus 3., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Aba Na-
pok 2009 — 3. (kb. 60’), Filmszemle (30’), Bakonyi K. Ist-
ván a könyvtárban (ism. 45’), Zenebár (25’) 13.00 Heti
híradó 15.00 Megyei foci-összefoglaló (ism. 81’),
S.miklós–Pusztavám foci (ism. 100’) 19.00 Heti híradó
20.00 Családi nap az alapi óvodában (ism. 105’), Dr. Va-
dai Ágnes a HEMO-ban (ism. 50’)
Augusztus 4., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Szabó Gá-
bor evangelizációja 1. (ism.), Timóteus Társaság
Soponyán (ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Családi nap az
alapi óvodában (ism. 105’), Dr. Vadai Ágnes a HEMO-ban
(ism. 50’) 19.00 Heti híradó 20.00 Lovai László koncertje
(ism. 71’), Interjú Sárközi Lászlóval (ism. 60’), Bogárdi
Napok (ism. 60’)

Augusztus 5., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Lovai
László koncertje (ism. 71’), Interjú Sárközi Lászlóval (ism.
60’), Bogárdi Napok (ism. 60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Kó-
rus a Galériában (ism. 36’), Halászbúcsú — Rehák Sándor
felvétele (30’), Családi nap a Zengõben (ism. 35’), Mé-
szöly-gála (ism.) 20.00 S.bogárd–Nagyvenyim foci (ism.),
Alap–S.tornya kézi (ism.), S.bogárd–S.tornya kézi (ism.)
Augusztus 6., Cs: 8.00 S.bogárd–Nagyvenyim foci
(ism.), Alap–S.tornya kézi (ism.), S.bogárd–S.tornya kézi
(ism.) 15.00 Lovai László koncertje (ism. 71’), Interjú Sár-
közi Lászlóval (ism. 60’), Bogárdi Napok (ism. 60’) 20.00
Szabó Gábor evangelizációja 1. (ism.), Timóteus Társaság
Soponyán (ism.)
Augusztus 7., P: 8.00 Kórus a Galériában (ism. 36’), Ha-
lászbúcsú — Rehák Sándor felvétele (30’), Családi nap a
Zengõben (ism. 35’), Mészöly-gála (ism.) 15.00 Szabó Gá-
bor evangelizációja 1. (ism.), Timóteus Társaság
Soponyán (ism.) 20.00 Lovai László koncertje (ism. 71’),
Interjú Sárközi Lászlóval (ism. 60’), Bogárdi Napok (ism.
60’)
A TOVÁBBI NAPOK MÛSORAIRÓL A KÉPÚJSÁGBÓL TÁ-
JÉKOZÓDHATNAK.
ÁRAMSZÜNET miatt AUGUSZTUS 10-11-én adásunk vár-
hatóan 8–17 óráig szünetel!
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A rend-
kívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban
adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam kö-
rülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében:
Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hét-
köznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a kö-
vetkezõ 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. FIGYELEM! Augusztus második
hetében a körzet csatlakozik a sárbogárdi stúdióhoz,
és a bogárdi mûsorrend lép életbe. Az új
mûsorkínálatban feltûnnek az élõmûsorok és az
interaktív képújságoldalak: a friss idõjárás-jelentés,
a mûsorújság, a holdnaptár, a tõzsdeindex és az üze-
nõfal.
Július 30., Cs: (7-14 óra között mûsorfrissítés) 14.00
Tüskevár tábor 5-9. rész 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 A keresztény házasság (108’), Reformáció
dióhéjban (27’), Tompa Mihály, a nagy költõ (32’)
Július 31., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Fogathajtó Nagylókon (65’), Szent Péter-napi halászbú-
csú (24’), Természeti értékeink 2-3. (72’) 13.00 Heti hír-
adó 14.00 A keresztény házasság (108’), Reformáció dió-
héjban (27’), Tompa Mihály, a nagy költõ (32’) 18.00 Lap-
szemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Cecei juliális (78’),
Csilléryek találkozója (48’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’)
Augusztus 1., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Tüskevár tábor 5-9. rész 13.00 Heti híradó 14.00 Sá-
mánutazás (30’), A sámán útja (67’), Természeti értéke-
ink 4-5. (51’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Fogathajtó Nagylókon (65’), Szent Péter-napi halászbú-
csú (24’), Természeti értékeink 2-3. (72’)

Augusztus 2., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Sámánutazás (30’), A sámán útja (67’), Természeti
értékeink 4-5. (51’) 13.00 Heti híradó 14.00 Cecei juliális
(78’), Csilléryek találkozója (48’), Fejér Megyei Közgyûlés
(30’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 A ke-
resztény házasság (108’), Reformáció dióhéjban (27’),
Tompa Mihály, a nagy költõ (32’)

Augusztus 3., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Fogathajtó Nagylókon (65’), Szent Péter-napi halász-
búcsú (24’), Természeti értékeink 2-3. (72’) 13.00 Heti hír-
adó 14.00 Tüskevár tábor 5-9. rész 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Sámánutazás (30’), A sámán útja
(67’), Természeti értékeink 4-5. (51’)

Augusztus 4., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 A keresztény házasság (108’), Reformáció dióhéjban
(27’), Tompa Mihály, a nagy költõ (32’) 13.00 Heti híradó
14.00 Sámánutazás (30’), A sámán útja (67’), Természeti
értékeink 4-5. (51’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Cecei juliális (78’), Csilléryek találkozója (48’), Fejér
Megyei Közgyûlés (30’)

Augusztus 5., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Cecei juliális (78’), Csilléryek találkozója (48’), Fejér
Megyei Közgyûlés (30’) 13.00 Heti híradó 14.00 Fogathaj-
tó Nagylókon (65’), Szent Péter-napi halászbúcsú (24’),
Természeti értékeink 2-3. (72’) 18.00 Lapszemle, Heti hír-
adó, Sziréna 20.00 Tüskevár tábor 5-9. rész

csoda 23.55 Tények este 0.25 Csillagkapu 2.05
Sztárnyomozó

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ vi-
lág 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35
Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30
Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.27
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 7., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család külö-
nös kalandjai 9.25 A Tenkes kapitánya 9.55
Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.15 Família Kft. 13.20 Körzeti ma-
gazinok 14.15 Átjáró 14.45 Záróra – Hacki Ta-
más 15.35 Hal a vízben 16.05 Kisváros 17.30 Hí-
rek 17.35 Körzeti híradó 17.45 Szezon 2009 Kap-
csolódjunk ki! 18.15 Bûvölet 18.45 Életképek
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár
19.55 Sporthírek 20.10 A vadon bûvöletében
21.05 Tûzvonalban 22.10 Péntek este 22.45
Memento ’89 22.55 24 23.40 C.R.A.Z.Y.

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05
Top Shop 11.25 Kis tini hõs 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.30 Fruska Gate 16.15
Második esély 17.25 Cobra 11 18.30 Híradó
19.05 112 – Életmentõk 19.35 Fókusz 20.10 Ba-
rátok közt 21.15 Dr. Csont 22.10 Emberrablás
23.15 A fõnök 0.15 Reflektor 0.35 Itthon 0.55
Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25
Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Babapercek
9.10 Telekvíz 10.10 Kenguk II. 10.30 Teleshop
11.35 Bazi nagy török lagzi 13.25 Kvízió 14.25
Mentõhelikopter 15.25 Parti nyomozók 16.20
Hal a tortán 17.30 Rejtélyek kalandorai 18.30 Té-
nyek 19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.15 Pop-
daráló 21.15 Crusoe 22.15 Álomgyári feleség
23.15 Törd össze a szívem! 0.55 100 csoda 1.00
Tények este 1.30 8 nap – Végzetes emlékek 2.20
Drága testek 3.05 Sztárnyomozó

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ma-
gánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A metodis-
ta egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudo-
mány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Köz-
életi ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.26 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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Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.

Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870 Ft/q,
cser aprított 1900 Ft/q, cser aprított akáccal
1900 Ft/q, akác tûzifa kugliban 2110 Ft/q, akác
tûzifa aprítva 2140 Ft/q. Füstölésre alkalmas fû-
részpor kapható. Telefon: 06 (30) 986 2623.

Összkomfortos kis kertes ház (közel a LIDL-
hez), olcsó rezsivel kiadó, 2 havi kaucióval, csak
hosszú távra! 06 (30) 242 8698. (306136)

Sárbogárd központjában új építésû családi ház
olcsón eladó. 06 (30) 227 8129. (306200)

Ház (138 m2) eladó Sárbogárdon 14,8 M. 06 (70)
335 6413. (323791)

Sárbogárd központjában felújított családi ház
eladó. 06 (30) 229 1198. (306199)

Tûzifa akció! Akác 1800.-, vegyes 1600.-, 30 q
felett kiszállítás ingyenes. 06 (20) 454 8979.
(323933)

Lakásvásárlás új és használt alanyi jogon járó
állami támogatással forint alapú hitelezéssel.
Szabadfelhasználású és személyi kölcsönök fo-
rint és deviza alapú hitelek. Telefon: 06 (20) 921
1358.

Sárszentágotai sörözõbe pultos munkatársat
keresünk. Érdeklõdni: 06 (20) 296 1313. (323918)

Egyszobás földszinti lakás eladó-kiadó. 06 (30)
819 2563. (323542)

Pedagógus gyermekfelügyeletet vállal. 06 (70)
773 1174. (323541)

1798 m2 szõlõ présházzal, felszereléssel eladó a
kisiparban. Érdeklõdni: 06 (20) 291 3449. (323538)

Gyógyszertári asszisztens munkakörbe jelent-
kezõket várunk az alapi fiókgyógyszertárba. 06
(25) 234 036. (323537)

Képzett gondozónõ idõs emberek ellátását vál-
lalná. 06 (20) 544 3072, 06 (25) 463 284. (323536)

Kitûnõ állapotú Husqvarna fûrész 36 cm3 eladó.
06 (30) 348 7137. (323529)

Használt bútor eladó. 06 (30) 455 0365. (323546)

Búza eladó. 06 (25) 463 612. (323972)

Fekete szekrénysor eladó. 06 (30) 989 0054.
(323973)

Eladó Peugeot 206, 2001-es, 1.4 benzines
350.000 Ft + hitelátvállalás. 06 (70) 429 1650.

Férfi pecsétgyûrû, valamint egy világoskék
39-es új nõi szandálcipõ olcsón eladó. 06 (20)
405 7366.

Óvónõ gyermekfelügyeletet vállal, érdeklõdni
este. 06 (20) 543 1093. (323598)

Eladó 3 szobás új építésû családi ház Sárbogár-
don. Ár: 13,5 M. Telefon: 06 (70) 773 1172.

Sárbogárd központjában lakás eladó. 06 (30)
354 4825. (323596)

Berendezett egyszobás lakás olcsón kiadó-el-
adó. 06 (20) 213 3184. (323589)

100 m2-es, összkomfortos családi ház berendez-
ve eladó Vajtán (Alkotmány u. 5.), borospincé-
vel, szõlõvel, mélygarázzsal. 06 (25) 229 061.,
Hordóné. (323948)

Tûzifa eladó! Aprított cser, tölgy, akác ingyenes
házhoz szállítással. 06 (30) 720 9100. Horváth
Sándor, Tamási. (323947)

Biorezonanciás felmérés újra! Sárbogárdon au-
gusztus 24-én, Nagylókon 25-én. Jelentkezés:
06 (30) 209 9371.

Családi ház sürgõsen eladó vagy csere, ráfize-
téssel. 06 (20) 220 4924. (323625)

Lakás eladó. 06 (30) 209 9371.

Fénymásoló festék (Canon NPG-1 Toner) origi-
nal fekete (4 db-os) olcsón eladó. Telefon: 06
(30) 532 2757.

Fanni presszóba felszolgálót felveszek. 06 (30)
560 0259. (323621)

Górés, morzsolt kukorica 40 q eladó. 06 (20)
222 6986. (323617)

Kislókon 100 m2-es gázfûtéses, cserépkályhás
közmûvesített tégla családi ház eladó. Telefon:
06 (30) 175 0690, 06 (25) 464 737. (323613)

Lyoness kártyát fogadjuk. Gázmodul – Sárbo-
gárd, Örs Patika – Sárszentmiklós. (323547)

Eladó! 10.000 csõ amerikai desszert csemege-
kukorica. Telefon: 06 (30) 401 1363. (323806)

Csirkevásár! Tisztítva elõjegyeztethetõ augusz-
tus 4-re. Tinódi u. 52. 06 (30) 384 2294.

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.

06 30 444 1602

AKÁC és EGYÉB kemény TÛZIFA eladó.
Telefon: 06 30 9470 899

GARÁZSKAPUK, ELEKTROMOS KAPUK,
KOVÁCSOLTVAS KERÍTÉSEK, KAPUK

gyártása, szerelése, javítása,
ingyenes felmérés! KAPUTOK KFT.
Sárbogárd, Széchenyi u. 22. Telefon:
06 (20) 932 3133, 06 (25) 467 690

BÚZAFELVÁSÁRLÁS minden minõségben
TOB-KER KFT., Pusztaegres, Ödön major.

Telefon: 06 (30) 217 8320

JOGOSÍTVÁNY!
Babi Autósiskola SZEMÉLYGÉPKOCSI-

VEZETÕI TANFOLYAMOT indít,
RÉSZLETFIZETÉSSEL, augusztus 7-én,

18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési
központban. Jelentkezés a helyszínen.

06 (30) 993 9285

Újonnan nyíló pénzváltóba
VALUTAPÉNZTÁROSI végzettséggel,

NYELVVIZSGÁVAL rendelkezõ
PÉNZTÁROST keresünk.

Érdeklõdni: 06 (70) 380 0193

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

LAPSZABÁSZAT
Sárbogárdon

80 féle bútorlap, 40 féle munkalap,
élfóliák, pántok, fogantyúk stb.

KONYHÁK, IRODÁK,
EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSÁT

VÁLLALJUK!

Sárbogárd, Egressy Béni u. 1.

Telefon: 06 (20) 437 8538
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ÓRIÁSI BÚTORVÁSÁR
a Gréta Bútorboltban!

Jöjjön ki jól a válságból!
Mi letörjük az árakat, hogy Ön megtakaríthasson!

Ajánlatunk

SZEKRÉNYSOROK:

Szandra 4 elem 59.900 Ft Viki 5 elem 60.900 Ft
Vera 5 elem 71.900 Ft Senator akciós 3,6 m 89.900 Ft
Magnat akciós 93.900 Ft Matrix 62.900 Ft
Kevin 70.900 Ft

KONYHÁK:

Ali 200 MDF 65.900 Ft Kitti 200 MDF 69.900 Ft
Írisz 200 61.900 Ft Kinga 200 59.900 Ft

Akciós laminált 1,8 m: 39.900 Ft (augusztus 3-ától)

TÁLALÓSZEKRÉNYEK:

1,20 m laminált akciós 39.900 Ft 1,20 m Móni profil 49.900 Ft
1,20 m Kamilla MDF 49.900 Ft 1,20 m Ramóna antik 61.900 Ft

Akciónk 2009. október 1-jéig érvényes!
Kiszolgálás raktárkészletbõl és megrendelésre!

Ezen kívül nagy választékban kaphatók étkezõk,
kárpitos bútorok, kisbútorok, valamint import bútorok.

Budapest Bank áruhitel, helyszíni ügyintézés.
Nyitva: H-P: 8-12, 13-17, Szo: 8-12

Gréta Bútorbolt kis- és nagykereskedés
Sárbogárd, Tompa M. u. 25.
Telefon/fax: 06 25 508 295

Megérkeztek a legújabb típusú
Pierre Cardin és Bé Bé Go BÉBIHORDOZÓS

és KÉTFUNKCIÓS BABAKOCSIK!

kedvezménnyel!

12 év garanciával
érkeztek!

Sárbogárd, Tompa M. u. 25.
Nyitva: H-P: 8-12-ig, 13-17-ig
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FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk fogyasztóinkat, hogy Aba, Csõsz és Sárhatvan települé-
seken július közepétõl próbaüzem-jelleggel a korábban alkalmazott
fertõtlenítõszer helyett új típusú vegyszer alkalmazását kezdtük meg
(TWINOXID). A vegyszer használatával kedvezõbb lesz az ivóvíz íze,
szaga, színe, és a fertõtlenítés hatásfoka. Alkalmazásával nem kép-
zõdik biofilm (vékony lerakódás a csõfalon) a hálózatban.

Ha a próbaüzemi tapasztalatok kedvezõek lesznek, véglegesítjük a
vegyszer használatát.

FEJÉRVÍZ ZRt.
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