
2009. szeptember 10. - XX. évf. 37. szám
20 oldal, 200 Ft

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

Felelõs szerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos - 06(30)9860 849

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Mindent vittek tõle .   .   .   .   .   .   .   . 4
Derült égbõl … Franciaország!
2. rész .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6-7
A Honvéd Bajtársi
Egyesület családi napja .   .   .   .   .   . 9
Szemelvények a Bogárdi TV
üzenõfaláról .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 12
Fejér megye ezer éves jubileuma .   . 13
Szeptemberi gondolatok .   .   .   .   . 14

Fejlesztésre 180 milliót kapott a déli térség
Sajtótájékoztatón jelentette be dr. Sza-
badkai Tamás országgyûlési képviselõ és
Szabados Tamás, a KDRFT társelnöke,
hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács augusztus 28-ai ülésén
döntött a települési önkormányzatok által
beadott fejlesztési pályázatokról.
Szabados Tamás örömmel jelentette be,
hogy szinte minden pályázat, amit megfe-
lelõen adtak be, Fejér megye déli térségé-
ben nyert.
A CÉDE fejlesztési pályázaton Igar a Dó-
zsa György utca felújítására kapott 36,7
millió Ft-ot, Nagylók kommunális felada-
tok végzéséhez eszközökre 7,5 millió Ft-ot,
Vajta a mûvelõdési ház felújítására 20,5
milliót, a fõtéri forrás díszkúttá átépítésére
pedig 4,5 milliót nyert. Sárbogárd sikerrel
pályázott, s két pályázaton is nyert. A Mé-
szöly Géza Általános Iskola tetõfelújításá-

ra 12,7 millió Ft-ot, a Hantosi út felújításá-
ra 19 millió Ft-ot kapott a város.
A területi kiegészítõ támogatásból Cece és
Alap község térfigyelõ kamerák felszerelé-
sére nyert 4,5 millió Ft-ot, a forrásra dísz-

kút megépítésére 5,7 milliót, Káloz és
Sárkeresztúr térfigyelõ kamerákra 8,3 mil-
liót, Lajoskomárom járdára 3 milliót,
Nagylók a Rákóczi utcai járda felújítására
6,7 milliót kapott.
A belterületi utak felújítására Hantos
(Dózsa u.) 1,66 milliót, Káloz (Dózsa Gy.
u.) 10 milliót, Sárszentágota négy utcára
5,2 milliót, Vajta három utcára 6,2 milliót
kapott.
Szabados Tamás elmondta, hogy a régió-
ban Fejér megye déli térsége kapta a leg-
több támogatást, szinte minden pályázat
nyert, összesen 186 millió Ft került felosz-
tásra különbözõ fejlesztési célokra. Cece,
Nagylók, Sárbogárd két-két pályázaton is
sikeres volt, Vajta pedig három pályázatot
nyert.

Hargitai Lajos

Halálos baleset a 62-es úton
Ki látta, hogy mi történt?

Múlt csütörtökön egy teherautó leszakadt darabja okozott halá-
los balesetet Szabadegyháza és Perkáta között. Egy személy meg-
halt, egy súlyosan sérült, a teherautó továbbhajtott.

Írásunk a 8. oldalon.

N A P L Ó
Juhász János köszöntötte a meghívott elõadókat, vendégeket, ki-
emelt figyelemmel Fülöp Zoltán tûzoltó alezredest, aki szeptem-
ber eleje óta a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság új vezetõje.
Munkájához egyben sok sikert kívánt.

(Folytatás a 2-3. oldalon.)
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Fülöp Zoltán felszólalásában elmondta: A
Varga Zoltán sárbogárdi tûzoltóparancs-
nok által leírtak mélyen tükrözik a tûzoltó-
ság munkáját. Úgy gondolom, hogy hosszú
évek óta egy tervszerû tevékenység folyik.
Gondolom és tudom, hogy a tûzoltóság a
város és a térség elismert szervezete. A hi-
bák javítására, amik fölmerülnek, a kész-
ség megvan. Szeretném kérni, hogy a tûz-
oltóságot lehetõségeik szerint a továbbiak-
ban is támogassák.
Etelvári Zoltán: Szeretném megköszönni
az elmúlt év munkáját. Magyarországon
talán ez az egy szervezet, ami úgy mûködik,
ahogy a nagykönyvben meg van írva. Sze-
retném, ha az országban mindenki úgy mû-
ködne, mint a tûzoltóság.
Juhász: Én is elismerésemet és köszönete-
met fejezem ki az egész állománynak. Re-
méljük, hogy az elkövetkezendõ években
is ugyanilyen színvonalon, vagy akár még
magasabb színvonalon fognak eleget tenni
a törvényi kötelezettségeiknek, és példaér-
tékûen végzik a munkájukat.

Vitás sporttámogatás

A sportszervezetek jövõ évi támogatási el-
vei kapcsán több álláspont fogalmazódott
meg.
Juhász: Van egy sportról szóló 2005-ös
rendeletünk, és van egy sportkoncepciónk
a 2009–2014 közötti idõszakra vonatkozó-
an. Van két labdarúgóklub, akiknek léte-
sítményt is adtunk használatra: a két sport-
pályát és azok kiszolgálóegységeit. A töb-
biek pedig tornaterem-használatra kap-
nak lehetõséget, illetve a pályázati rend-
szer segítségével támogatást. Amikor ki-
derült számunkra, hogy vannak furcsasá-
gok a sporttámogatásban, februárban
döntöttünk arról, hogy nem minden egye-
sületnek kell bérleti díjat fizetni például a
tornaterem használatáért. Az intézményi
mûködés kötelezõ önkormányzati felada-
ta. A sport támogatása csak másodlagos,

az anyagi lehetõségeink függvénye. Ingye-
nes juttatásra nincsenek felhatalmazva az
intézmények, tehát mindenképp a helyük-
re kell tenni a dolgokat.
A civil bizottság javaslata szerint az intéz-
mények a tornaterem használatára hatá-
rozzák meg az egy órára jutó önköltség
összegét, melyet bérleti díjként érvényesí-
tenek. A testület ennek ismeretében az
esetleg adható kedvezményt határozza
meg.
Nedoba Károly: A klubok szerintem tudo-
másul veszik, hogy ha vizet, villanyt, fûtést
használnak, akkor azt ki kell fizetni. Indít-
ványozom, hogy azok az egyesületek, klu-
bok, szakosztályok, akik teremhez kötöt-
ten sportolnak, olyan támogatásban része-
süljenek, hogy a rezsit fizessék ki. Akik sza-
badtérhez vannak kötve, kétszer ne
kapjanak kedvezményt.
Késõbb Nedoba visszavonta ezen indítvá-
nyát.
Schmidt Lóránd: Ezeknek az egyesületek-
nek külön ki kellene dolgozni egy olyan tá-
mogatási rendszert, hogy olyan támogatás-
ban részesítsük õket, amivel lehetne fedez-

ni többek között az õ rezsiköltségüket is.
Nedoba: A 2.200 Ft-ot óránként a három
egyesület nem tudja kigazdálkodni, fõleg a
kézilabdának ez halál. Ezt, amikor az
elõbb felszólaltam, még nem tudtam, elke-
veredett valahová, csak most szembesül-
tem a számokkal.
Horváth Tibor: Azért nem tudja a város tá-
mogatni ezeket a sporttevékenységeket,
mert nincs pénz? Mert akkor lenne egy
javaslatom.
Juhász: Nem ezért nem tudja, nincs itt
ilyen összefüggés, csak mindenre kell.
Horváth: Egyszerûen meg lehetne oldani:
biztosítanánk ide 2 millió Ft-ot egy évben,
a Sárbogárdi Napokat pedig megcsinál-
nánk 5 millióból.
Nedoba: Támogatom.

Etelvári: Ne szavazzunk most, kérjünk ki-
mutatást, hogy ki mennyit használja! Én a
sport mellett vagyok, de azért aki csinálja,
annak is egy kicsit bele kell szállni ebbe a
dologba.
Dr. Berzeviczy Gábor: Olyan egységes tá-
mogatási elveket kellene kidolgozni, amik
mindegyik sportágra vonatkozóan megáll-
hatják a helyüket. Ezen belül lehet külön-
bözõ szerepe az egyes eredményeknek. Ha
most kiemelünk sportágakat, akkor az
esélyegyenlõség sérül. Az intézményveze-
tõk olyan anyagot tegyenek elénk, amiben
leírják, hogy milyen sportágak sportolói
veszik igénybe és mikor a termeket, és
mindenkire terjesszük ki ezt az igényfel-
mérést.
Juhász: Most minden maradjon változat-
lanul, amíg a 2010-es költségvetési kon-
cepciónál nem döntünk a támogatás mi-
kéntjérõl, mértékérõl.
Etelvári: De a kedvezmény mértékét vala-
milyen eredményhez is kössük.
Dr. Szabadkai: A civil és sportbizottság
anélkül hozott egy módosító javaslatot,
hogy a pontos számokat ismerte volna. A
pontos számokat most ismertük meg. Sze-
rintem az igények sincsenek felmérve kel-
lõképpen, hogy az egyes egyesületeknek
mennyi óraszámra lenne igénye. A civil bi-
zottság tárgyalja meg a kérdést, és a követ-
kezõ ülésen legyen szó róla. De el kell dön-
teni, hogy a jelenlegi rendszer marad-e,
vagy se, azaz hogy az intézményvezetõk
döntik-e el a bérleti díj összegét, vagy sem,
kívánja-e a képviselõ-testület ezt meghatá-
rozni konkrétan, és ezáltal bármilyen ked-
vezményben részesíteni bárkit. Valami-
lyen egységes elvet kellene ebben követni,
az az igazságos. Vegyük le napirendrõl a
témát, és a következõ ülésre jöjjön be.
Dr. Krupa Rozália: A februári ülés elõtt itt
volt a létesítmények kihasználtsága, hogy
ki, melyik napon, hány órától hány óráig
használja, utána született ez a javaslat, és
lett eltolva szeptemberig. Arra kellene ja-
vaslatot tenni, hogy kedvezményt nyújt-e a
képviselõ-testület, vagy sem.
Juhász: A sportbizottságot bízzuk meg,
hogy valamennyi teremhasználótól kérje
be az igényelt óraszámokat, és az önköltsé-
gi számok illetve az egyéb óraszámok is-
meretében tegyen javaslatot majd a képvi-
selõ-testületnek a költségvetési koncepci-
óra.

Bursa — már hagyomány

Szinte már hagyomány, hogy a város részt
kíván venni az eljövendõ esztendõben is a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázaton. 800.000 Ft
összeggel támogatják a már ösztöndíjaso-
kat, valamint a 2009-2010-es tanév máso-
dik félévétõl és a 2010-2011-es tanév elsõ
félévére pályázókat. Az összeget a 2010-es
költségvetésbe építik be. A pályázatot az
oktatási bizottság írja ki, és pontozásos
rendszer alapján dönt a keretösszeg pályá-
zónkénti havi összegének megállapításá-
ról.

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület szeptember 8-ai nyílt ülésérõl —
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Hiányos vásár

Az országos és helyi jogszabályváltozások-
ra több alkalommal is felhívta a polgár-
mester a piac és vásár üzemeltetését vállal-
kozói szerzõdés alapján végzõ Közév Kft.
figyelmét, ám a cég ezekre nem reagált —
áll a piac és vásár tartásáról szóló elõter-
jesztésben. Az augusztus 22-ére tervezett
országos állat- és kirakodóvásár tartását
bejelentette ugyan a Közév, de kérelmét
hiányosan terjesztette elõ. Ennek okán
zárták be a vásárt, illetve a rendezéshez
szükséges feltételek hiánya miatt

Varga László: Lesz-e vásár a következõ
idõpontban?

Juhász: Információim szerint lesz. Min-
dent megtesz a Közév, hogy a hiányosságo-
kat pótolja.

Támogatások

A Black Time Sport és Kulturális
Egyesület azzal a kéréssel fordult a testü-
lethez, hogy támogassák a táncosok utazá-
sát. 2009 júniusában ugyanis Európa-baj-
nokságon vettek részt a szlovéniai Ko-
perben, és a lányok az itt elért eredmény
alapján továbbjutottak a szeptember 23-a
és 28-a között Lengyelországban megren-
dezésre kerülõ világbajnokságra. A város-
atyák 100 ezer forinttal járultak hozzá a
szállás- és útiköltséghez.

Szakács Benõné: 3 pályázat érkezett a Sár-
bogárdon mûködõ egyesületek és non-
profit szervezetek részére gyógyászati és
fejlesztési segédeszközök vásárlására.
Mindhárom pályázó megkapta az igényelt
összeget: a Csipike Egyesület 136.470 Ft-
ot, a LÁRKE 105.800 Ft-ot, a Philia
Egyesület 132.000 Ft-ot.

Folytatásos sorozat —
A csarnok

A Mészöly Géza Általános Iskola torna-
csarnokának bõvítésérõl már az elmúlt
ülésen is polemizáltak a képviselõk. Az ügy
tovább göngyölõdik — újabb részletei for-
ró szóváltásokat eredményeztek most is.
Úgy tûnik, ez is egyike lett a helyi szappan-
operáknak.
Juhász: Tavaly a testület utasított engem,
hogy az épület átalakítását terveztessem
meg, mindez 6 nappal a pályázat benyújtá-
sának határideje elõtt. Az idõ rövidsége
miatt nem volt idõ tervezési javaslatok be-
kérésére, ezért Varga István építész került
megbízásra az építési engedélyes tervdo-
kumentáció elkészítésére. A szerzõdés
szerint a megbízást teljesítette is. A tervdo-
kumentáció készítéséért bruttó 288.000
Ft-ot kért a tervezõ, és ez már tartalmazta
Jávor Éva akadálymentesítési szakmérnök
tervezési díját is. A statikai terv készítése
kompletten további 180.000 Ft plusz áfa
összegbe került, de ez nem Varga István-
hoz kötõdik. Késõbb a pályázatot elutasí-
tották. Az idén is adtunk be pályázatot. A
jelenlegi célokra a jövõben is alkalmas az
építmény, bõvítés esetén pedig több célra
is alkalmas lenne.
Dr. Szabadkai: A magam részérõl nem tu-
dom elfogadni a tájékoztatást, és szeret-
ném megkérdezni a jegyzõ asszonyt, hogy
az elõttünk lévõ elõterjesztés szabálysze-
rû-e.
Dr. Krupa: Igen.
Juhász: Azokkal az összegekkel mentek
be a pályázatok, ahogy a képviselõ-testület
a határozatában rögzítette. Sikeres pályá-
zat esetén dönthetett volna a testület a ki-
vitelezéshez szükséges pályázati összeg ki-
egészítésérõl, és annak módjáról, hogyha

többe kerül. Jóval jelentõsebb összegbe
kerülne még ez a hosszanti toldás is.
Etelvári: A múlt ülésen megkérdeztem,
hogy lett-e pályáztatva a tervezés, és azt
mondtad, hogy igen. Most meg azt írtad le,
hogy nem volt idõ tervezési ajánlatok be-
kérésére, ezért Varga István készítette a
tervet. Itt valami nem kerek.
Juhász: Többször kértünk már ajánlatot
tervezésre, és mindig Varga Istváné volt a
legkedvezõbb. Azért tud kedvezõ ajánla-
tokat tenni, mert õ a kezdõ mérnöki 36.000
plusz áfa díjat adja, pedig D kategóriás irá-
nyítómérnök, akinek 106.000 Ft plusz áfa
lenne a napidíja. A városának annyit meg-
tesz, hogy ilyen kedvezményesen vállalja
fel ezeket a tervezéseket. Azt mondtátok,
hogy terveztessem meg 14 igennel és 2 tar-
tózkodással. Ha sandaságot sejtesz bárhol,
akkor azt már most visszautasítom és kiké-
rem magamnak. A becsületemre nagyon
kényes vagyok, szólok elõre. Remélem,
hogy az emberek elhiszik, hogy ennyit el
lehet téveszteni.
Etelvári: Én tisztellek téged.
Juhász: Ne tisztelj, mert utána meg utálsz.
Etelvári: A te tudásodat és tájékozottságo-
dat maximálisan tisztelem, csak sokszor
nem arra használod föl, amire kellene, és
egy kicsit magas lóról nézed azt az embert,
aki esetleg hülyének néz. De nem vagyunk
hülyék, emberek vagyunk.
Juhász: Azt nézem magas lóról, aki engem
esetleg hülyének néz, mert ezt mondtad.
De te soha nem tévedsz, csak most ebben
az egy mondatban is. Hét év alatt egyszer
én is tévedhetek.
S hogy e szappanopera hogyan folytatódik,
olvassák el következõ epizódunkban, jövõ
hét csütörtökön!

Hargitai Kiss Virág

Nyertes vásárlók
A Mecsek Füszért 60 éves év-
fordulója alkalmából értékes
nyereményeket sorsoltak ki
azok között a vásárlók kö-
zött, akik 3.000 Ft feletti vá-
sárlásaik blokkját nevükkel,
címükkel ellátva az erre a cél-
ra kihelyezett gyûjtõládákba
dobták a Coop áruházakban.
Sárbogárdon öt szerencsés
nyertes: Kalapács Szilvia
(Pusztaegres), Várkonyi Ri-
ta, Nagy Józsefné, Takács Fe-
rencné és Szabó Dénesné
(Sárbogárd) vehette át szer-
dán délelõtt a 20 illetve 50
ezer forint értékû vásárlási
utalványokat, valamint egy
két fõre szóló wellness hétvé-
gét. A különleges alkalomra
a Coop dolgozói egy kis ven-
dégséggel is készültek.

Hargitai Kiss Virág
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MINDENT VITTEK TÕLE
A napokban megszólított egy utcabeli,
hogy ugyan, menjek már el Mészáros Laci
bácsihoz, és csináljak vele riportot, mert az
idén már 18 alkalommal törtek be hozzá.
Kirabolták a pénzéért, kifosztották a hûtõ-
ládáját, lelopták a traktorjáról az akkumu-
látort meg az önindítót, elhajtották két lo-
vát, bedobták téglával az ablakát, és most
legutóbb késsel kivágták az autója kereke-
in a gumit.
Kicsit túlzásnak tartottam a dolgot, mert
amúgy ismertem az öregurat. Nyolcvanöt
éves létére még autót vezet — bár igencsak
életveszélyesen, s mint megtudtam, egy
baleset után végképp be is vonták a jogosít-
ványát.
Vasárnap éppen a tinódi sorompó közelé-
ben láttam befelé ballagni. Egy vasvillára
támaszkodott. Megálltam, s szót váltot-
tunk. Megkérdeztem tõle, valóban ennyi
betörés volt-e nála, mint beszélik.
— Volt, bizony, minden úgy volt, ahogy be-
szélik. A nemrég vásárolt 130 ezer Ft-os
fûkaszámat is ellopták. Az adventi várako-
zás jegyében december 21-én az ablakon át
jöttek be a csirkefogók, és elvittek 80 ezer
Ft-ot világos nappal. Mindent összehány-
tak a lakásban — mondta, miközben na-
gyokat szuszogva leült a vaskorlátra az út
szélén. Aztán invitált, menjünk be, nézzem
meg a lovait.
A kisajtón lakat lógott. Azt nagy nehezen
kinyitotta. Bent a tornác bejáratánál min-
denféle deszkadarabok, karók voltak ke-
resztbe támogatva. Ez persze a tolvajnak
nem jelenthet akadályt, annál inkább ne-
künk. Szét kellett szednünk az akadályt,
hogy bejussunk az udvarra. Hát az udvar
már igen öreglegényesen elhanyagolt. Az
udvar végében kerítés, mögötte a vasútig
nagy mezõ, s ott szép lovak legeltek kiscsi-
kóikkal.
— Ugye, szépek a lovaim? Itt tartom a szü-
lõi háznál õket a réten.
— Szépek. Ezek mind a te lovaid?
— Az enyémek, én neveltem õket. No,
ezekbõl is loptak. 2008. november 7-én, a
kommunista forradalom évfordulóján úgy
gondolták, szocializálják maguknak a lo-
vaimat, és elhajtották az arabs félvér 3 éves
kancámat. A nyakába volt beütve a PO jel-
zés. Aztán most, augusztus 17-én a 11 éves
sárga angol telivér vemhes kancámat vit-
ték el. Nem lett meg egyik sem, hiába nyo-
mozott utánuk a rendõrség.
— Látom, azért még mindig egy egész kis
ménesed van.
— Öt ló és két csikó. Van nekik takarmány
elég, bár abból is loptak. A megtermelt,
felbálázott lucernámnak, mire kimentünk
érte, már csak a fele volt meg. Aztán fát
vágtak ki az erdõmben.
— Ahogy nézem, nem túl biztonságos itt
lovakat tartani. Nincs kerítés a vasút felé,
onnan bárki bejöhet.
— Van villanypásztor, abba áramot veze-
tek.

Közben egy talicskát tolva két siheder gye-
rek érkezik a vasút felõl. Bebújtak a vil-
lanypásztor alatt.
— Na, õk az én segítõim. Reggel jöttek,
kérdezték, van-e valami munka; összerak-
ták nekem a bálákat a másik háznál, itt
meg segítenek etetni, itatni a lovakat.
A fiúk eközben vizet eresztettek a lovak-
nak, adtak nekik lucernát, és nézték, ahogy
esznek, isznak.
— Nem gondoltál még arra, hogy eladd a
lovakat? Nem bírod már úgy a munkát,
mint fiatal korodban.
— Gondolkodtam már ezen, de olcsón
nem adom, árán meg nem veszik meg. Ak-
kor inkább maradjanak. Nézd, itt a ház tor-
nácán van egy székem. Itt ülök, innen fi-
gyelem a lovakat, és ilyenkor eszembe jut-
nak az õseim. 1924. szeptember 13-án,
pénteken, 13 órakor születtem ganyéhor-
dás idején. Megvannak a régi családi ira-
tok. Sajnos egy betörésnél azokat is össze-
dobálták. A rendõrök azt mondják, hogy
gyakran járõröznek erre, de nekem kelle-
ne jobban vigyázni az értékeimre. Hát
hogy vigyázzak? Azelõtt ilyen rabló világ
nem volt, mint most. Szabadon garázdál-
kodnak a gazemberek. Azt mondják, ha
nem éri el a kár a 20.000 Ft-ot, az nem bûn-
cselekmény. Ezért lett akkora divat a meg-
élhetési bûnözés. Elvisz 5-6 bála lucernát,
ha megfogják is, mit tehetnek a gazember-
rel?
A rendõrségen jól ismerik Laci bácsit.
Számtalan ügyben voltak már nála, s meg-
erõsítették: valóban gyakran járõröznek a
környéken, figyelnek rá, de a rendõrség
nem állíthat állandó õrt a házához.
Errõl beszélgettem néhány nappal késõbb
Sárbogárd rendõrkapitányával, Ozsváth
Zsolttal és Murányi Róberttel a bûnügyi
osztályról. Õk is próbálták Laci bácsit rá-
beszélni, hogy adja el a lovait, változtasson
életmódot, ha lehet, és védje jobban az ér-

tékeit. Ha nincs kerítés, netán leszakad,
vagy szándékosan leszakítják a villany-
pásztort, nem csoda, hogy többször is elkó-
borolnak a lovai, s aztán egyszer csak meg-
van a kár.
Laci bácsi, miután körbevezetett a birodal-
mán, fáradtan leült a székére a tornácon, a
botjával ütögette a földet, s emlékezett a
múltra.
— Látod itt a lyukakat a tornác deszkáin?
A háborúban ide egy akna vágott be. A szi-
lánkjai máig ott vannak a deszkában. Öreg
ez a ház. Ez is lassan elmúlik, mint az élet.
Még szerencse, hogy a humorérzékem
nem hagyott el ebben a kutya világban. So-
ha nem az volt Magyarországon, mint amit
mondtak. A háború elõtt a cserkészek azt
mondták, hogy „Légy résen!”. Nekik rés
nem volt, csak kerítés Trianon után az or-
szágban. A leventék azt mondták: „Szebb
jövõt!”. Mind ottvesztek a Donnál. Aztán
jöttek a nyilasok. Azt mondták: „Kitar-
tás!”, aztán menekültek az oroszok elõl,
mint a nyulak. Jött a kommunizmus. Ak-
kor azt mondták az elvtársak, hogy „Sza-
badság!”. Akkor, ugye, éppen szabadság
nem volt Magyarországon, csak féltünk, ha
jött az ÁVÓ. Most megint szebb jövõrõl
kezdenek beszélni, meg közbiztonságról.
Akkor, ugyan, mi jön a fejünkre? Na, meg-
jegyezted? Jó vicc volt, mi?
Kényszeredetten nevettem, s búcsút vet-
tem Laci bácsitól. Azzal az aggodalommal
hagytam ott, hogy mi lesz vele így, egyre
védtelenebbül. Nagyon sok házban élnek
magányosan idõs emberek, akik ragasz-
kodnak elporladó életük romjaihoz, a múlt
emlékeihez, a szülõi házhoz, s aztán hall-
juk, ide is betörtek, azt is kirabolták, mert a
bûnözõ nem tiszteli a kort, a magántulaj-
don szentségét, csak azt nézi, mit vihet el, s
mennyiért teheti azt pénzzé.

Hargitai Lajos
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Kérdések, vélemények
Barbár munka

Ismét barbár fanyesés borzolta fel a kedé-
lyeket Sárbogárdon. A múlt héten a Kos-
suth utcán járók döbbenten tapasztalhat-
ták, hogyan nyesték meg a villanyvezeték
alatti fákat az áramszolgáltató által ezzel
megbízott személyek. Az egyik helyen fél-
oldalasan egészen a törzsig visszavágták az
ágakat, csak néhány ág meredezik siralma-
san az ég felé. A barbárság abban is meg-
nyilatkozott, hogy a nyesésre vállalkozók,
úgy látszik, nem tudják, hogy a fák nyesésé-
nek ideje nem a nyár, hanem a tél, amikor
vegetációs szempontból nyugalmi idõszak
van. Ráadásul a levágott ágak nem is értek
a villanyvezetéknek még a közelébe sem. S
a mûvelet után még csak el sem szállítot-
ták, hanem az út szélén hagyták a nyesedé-
ket. Ezt miért nem teszi szóvá a jegyzõ?

Macskatáp?
Macskaalom!

Fûrész Lajos a napokban az egyik nagyáru-
házban vásárolt. Macskatápot keresett.
Volt ott többféle is, de nem magyarul volt
rajta a felirat, hanem németül. Az egyik

zsákon egy cirmos macska képe díszelgett,
így hát fölvette azt és vitte a pénztárhoz.
700 Ft-ot fizetett érte. Ennyi pénzért bizto-
san nagyon jó macskatápot lehet kapni,
gondolta, és boldogan vitte haza szerze-
ményét. Otthon aztán kibontotta, hogy ad-
jon a macskáknak belõle, de ahogy kinyílt a
zacskó, megdöbbenve látta, hogy nem
macskatáp volt benne, hanem macska-
alom. Nézegette mindegyik oldalon a cso-
magolást, végül hátul vagy tizenöt nyelven,
köztük magyarul is megtalálta az apró be-
tûs leírást, amit csak nagyítóval tudott elol-
vasni, hogy ez valóban macskaalom. A

bontott zsákot hiába vitte vissza, hogy neki
fûrészpor és homok van otthon elég, már
nem vették át tõle. Fûrész Lajos azt kéri,
hogy ha már külföldi dolgokat árulnak a
multik, akkor legalább kitehetnék nagy
betûkkel, hogy mi van a polcokon; ne
tévesszék meg a tájékozatlan, csak magya-
rul tudó vásárlókat!

Megfizettették volna
a kóstolót?

Egy másik sárbogárdi nagyáruházban a na-
pokban vásároltak a sárbogárdi kötõdésû,
Székesfehérváron lakó Plájer Zsókáék. Az
egyik pultnál kis fogpiszkálókra tûzött kós-

tolót kínáltak a vásárlóknak. Vettek is be-
lõle, aztán közben mentek tovább a polcok
között, s rakták a kosarukba a megvásárol-
ni kívánt holmikat. A pénztárhoz értek, s
fizettek. A pénztártól való távozás után
megállította õket a biztonsági õr, hogy
amit bent megettek, fizessék ki. Hiába
mondták, hogy a pultra kitett kóstolóból
vettek, nem hittek nekik. Azért kérték,
hogy esetük megjelenjen, hogy mindenki
vigyázzon, jobb, ha a kóstolóba kapott fa-
latkákkal nem sétálgatnak el messzire a
kínálópulttól, mert még lopás gyanújába
keverednek. Persze, jó lenne, ha erre az
áruház is figyelmeztetné vásárlóit a kí-
nálópultnál. A bánásmód miatt a Vásárlók
könyvében panasszal éltek.

Tûzifaszállítás felárral?

Ahogy közeledik a tél, egyre többen pró-
bálják minél olcsóbban beszerezni a téli tü-
zelõt. Többen is hirdetik, hogy olcsón ház-
hoz szállítják közvetlenül erdészetbõl a ha-
sogatott aprófát. Sebestyén Sándorék fel-
hívták az egyik ajánlkozót, s megrendeltek
nála 30 mázsa hasogatott tûzifát. A meg-
beszélt napra a fa meg is érkezett. Amikor
azonban lepakolták a teherautóról, túl ki-
csinek tûnt a farakás. Ezt megállapította
nemcsak a megrendelõ a feleségével
együtt, hanem egy éppen náluk tartózko-
dó fuvaros ismerõsük is, aki jártas a
mennyiség megbecsülésében. Ezért hát le-
mérték maguk a fát, és azt tapasztalták,
hogy bizony a 30 mázsa fa 22 mázsának is
csak jóindulattal mondható.

Felhívták a tûzifa eladóját, aki elismerte a
hiányt, s abban egyeztek meg, hogy tíz na-
pon belül küld még 5 mázsa fát. Eltelt a 10
nap, a fa azonban nem érkezett meg. Ek-
kor ismét telefonáltak. Az eladó ígérte,
hogy a fát másnap szállítja. A fa azóta se
érkezett meg. Ekkor fordultak a lap szer-
kesztõségéhez. Felhívtam a tûzifa eladó-
ját, s megkérdeztem, mit szól az ügyhöz.
Nagyon arrogánsan válaszolt, hogy ehhez
nekem semmi közöm, és ha a panaszosok
nagyon ugrálnak, akkor egyáltalán nem vi-
szi el nekik az ígért 5 mázsa tûzifát, és
mehetnek akár az Úristenhez is.

A panaszosok azért ilyen messzire nem
mentek, csak a rendõrkapitányságig, ahol
följelentést tettek a tûzifa eladójával szem-
ben.

Lejegyezte: Hargitai Lajos

Minden nap 8 órányi
mûsor Sárbogárd és

környéke eseményeirõl
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Derült égbõl … Franciaország!
2. rész

Az idei volt az ötödik felnõttek közötti ta-
lálkozó (a városi énekkar utazását is bele-
értve), s talán az is széles körben ismeretes,
hogy a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázi-
um 1992 óta ápolja a kapcsolatot francia
középiskolákkal — elõbb a migennes-i
Blaise Pascal Szakközépiskolával, majd
újabban az auxerre-i Saint-Joseph Gimná-
ziummal. A testvéremmel mi is részt ve-
hettünk már ezeken a diáktalálkozókon,
így leszálláskor egy-egy kedves, ismerõs
arc is felbukkant.
Az érkezõket természetesen finom ünnepi
vacsora várta a fogadócsaládoknál — az el-
maradhatatlan francia sajtokkal és borok-
kal. Mi a Blaise Pascal Szakközépiskola ré-
gi igazgatójához, M. Daniel Durand-hoz
és feleségéhez kerültünk, akik az évek so-
rán végig segítették, bátorították a csere-
kapcsolatot. A vacsora után Monique és
Daniel még esti városnézésre hívott min-
ket a kivilágított Auxerre-be, így tényleg
hullafáradtan kerültünk ágyba éjfél felé.
Másnap nem kevésbé fárasztó, de igen
élménydús napunk volt. Párizsba utazott a
magyar csoport, és néhány francia bará-
tunk is elkísért bennünket. A fény városá-
ba érve elõbb tettünk egy kört busszal,
hogy láthassuk a Champs-Élysée-t és a Di-
adalívet, majd a mögötte húzódó Grande
Armée sugárutat, a Grande Arche-ot és a
modern üvegpalotákat.

Elõször az Eiffel-tornyot néztük meg,
majd busszal indultunk a diákok negyedé-
be, a Quartier Latin-be. Ennek a város-
résznek a Sorbonne a központja, s a nyüzs-
gõ egyetemi élet miatt ma is különleges
hangulata van. Világhírû mûemlékei mel-
lett (Sorbonne, Panthéon, Luxembourg
kert) nekünk, magyaroknak is tartogat

személyes meglepetéseket ez a városrész.
Itt lakott Ady a ma is mûködõ Grand Hotel
des Balcons-ban, s ezeket az utcákat járva
írta e sorokat Radnóti: „A Boulevard
St-Michel s a Rue Cujas sarkán egy kissé
lejt a járda.” Busszal érintettük a Szent Mi-
hály sugárutat, melyet Ady Párizsban járt
az Õsz címû versében említ. Miközben is-
merkedtünk az utcákkal, s „égtek a lel-
künkben kis rõzsedalok”, megérkeztünk a
Musée d’Orsay elé, ahol a legjelentõsebb
impresszionista festõk mûvei láthatók. Itt
ki-ki kedvére dönthetett a Latin Negyed
felfedezése, vagy a világhírû festmények

megtekintése között. Mi a kiállítás mellett
döntöttünk, s nem bántuk meg.
Ezután a gyönyörû gótikus katedrálishoz,
a Notre-Dame-hoz mentünk, majd a
nyüzsgõ, bohém hangulatú Montmartre
következett, ahol olyan mûvészek, festõk
telepedtek meg a múlt század fordulóján,
mint például Toulouse-Lautrec. A Mont-

martre-on megcsodáltuk a Sacré Coeur
templomot is, de ami nekünk, kettõnknek
igazán ezt a negyedet jelenti, az a zene, a
tánc, a bolhapiac — és a véget nem érõ
alkudozás az árusokkal.
Este sétahajóztunk a Szajnán, s még egy-
szer megcsodálhattuk a kivilágított Pá-
rizst.
Másnap napvilágban is megtekinthettük
Yonne megye székhelyét, Auxerre-t
Monique Durand kitûnõ idegenvezetésé-
vel és Marika néni tolmácsolásával. A vá-
ros életében az egyház mindig is nagy sze-
repet játszott — ez meglátszik építészetén
is, hiszen három nagy gótikus és több ki-
sebb temploma is van. A másik mozgató-
rugó Auxerre életében a kereskedelem: a
folyami hajózás megerõsödésével fõként a
környékbeli borok iránt lendült fel a keres-
let.
Délután kétórás sétahajózásra indultunk a
Yonne folyón, s megtapasztalhattuk a csa-
torna- és zsiliprendszer mûködését is. A
víznyomást variálva hol felduzzasztották,
hol leapasztották a zárt csatornákban a vi-
zet, s így folytathattuk utunkat a folyón
felfelé, vagy éppen lefelé.
Este a már hagyományosnak számító fran-
cia–magyar estre, a soirée-ra mentünk,
ahol elõbb a polgármester helyettese, M.
Michel Bonnot, majd M. Jean-Pierre
Duflanc, az Association Bourgogne–
France–Hongrie (Burgundia–Franciaor-
szág–Magyarország Baráti Társaság) el-
nöke köszöntötte a magyar csoportot. A
nevünkben Marika néni tartott egy rövid
beszédet, melyben kiemelte a két nép és
kultúra közeledését, amit a személyes is-
meretségek, barátságok és az emberi kap-
csolatok kötései tettek lehetõvé az évek
során. Beszédében idézte Paul Fort fran-
cia költõ szavait:
„Ha minden ember kezet nyújtana egy-
másnak,
Baráti kört alkothatnánk a világ körül.”

Folytatás a következõ oldalon.

Vacsora a barátainkkal

Francia barátaink
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A csoport rövid mûsorral készült: az
Örömóda mellett francia és magyar dalok-
kal, valamint Ács Andris néptáncával ked-
veskedtünk vendéglátóinknak, akik ezt
fergeteges hangulatú vacsorával és francia
táncok tanításával viszonozták, s mindenki
kapott ajándékba egy „Bourgogne–
France–Hongrie” feliratú pólót. A vacso-
rán a francia konyha majd’ minden külön-
legessége felsorakozott az asztalokon.
Megkóstolhattuk a lazacot, a pisztrángot,
a tengeri csigát és a rákot, a különféle pás-
tétomokat és sajtokat a hozzájuk illõ bo-
rokkal. Az este varázsát az egymás iránti
nyitottság, kíváncsiság, a kommunikációt
elõsegítõ tolerancia adta: mindenki aktív
volt, mindenki táncolt, és mindenki kíván-
csi volt arra, hogy mit gondol, mit mond a
másik. A testvéremmel még sohasem be-
szélgettünk át négy órát megállás nélkül
franciául.
Utolsó auxerre-i napunkat Coulange de
Vineuse-ben kezdtük egy borászatban,
ahol a borkóstolás mûvészetébe nyerhet-
tünk betekintést. Utána egy környékbeli
kõfejtõt néztünk meg, amelybõl számos hí-
res párizsi épület, így többek között a Vá-
rosháza és az Operaház építéséhez is szál-
lítottak köveket.
Az este és a másnap reggel a búcsúzkodás-
sal és a csomagolással telt. Reggel kicsit
nehéz szívvel szálltunk fel a buszra, hiszen
nagyon hamar elrepült ez a Yonne megyé-
ben töltött három nap, de a Franciaország-
ban töltött egy hét is.
A hazafelé vezetõ út azonban még tartoga-
tott számunkra egy meglepetést: Stras-
bourg óvárosát, az úgynevezett Petite-
France-ot (Kis-Franciaország). Ennek a
városrésznek utánozhatatlan báját a fran-
cia–német határ menti tartományról elne-
vezett elzászi stílus adja. A fagerendás régi
házak hézagait sárral, agyaggal és törekkel
összekevert masszával tapasztották be. A
színes, gerendás, csúcsos tetõs házak egé-
szen azt a benyomást keltik, mintha benne
gyalogolnánk egy Grimm-mesében, s min-
den pillanatban azt várhatnánk, hogy elõ-
bújik egy dolgos házimanó.

Hazafelé Németországban álltunk meg
aludni, s több mint négyezer megtett kilo-
méter után augusztus 23-án este fél kilenc-
re értünk haza.
Amikor ezt a beszámolót írom, még akkor
is kavarognak bennem az emlékek, s biztos
vagyok benne, hogy még idõre van szüksé-
günk ahhoz, hogy ezt a rengeteg csodás he-
lyet és élményt feldolgozzuk és elraktároz-
zuk. Nemcsak az utazás és a látnivalók je-
lentettek azonban élményt. A fáradhatat-
lan munkával fenntartott cserekapcsolat, a
rég nem látott barátokkal való találkozás
és az új ismeretségek legalább akkora él-
ményt jelentenek.
Ezért szeretnék köszönetet mondani a
csoport nevében a szervezõknek, Kozma
Marika néninek és Kozma tanár úrnak,
hogy megszervezték és felejthetetlen prog-
ramokkal megtöltötték ezt a tíz napot.
Emellett szeretném a magam és a testvé-
rem nevében megköszönni Szabados
Tamáséknak azt, hogy elmehettünk erre a
körútra. Nemcsak a francia fogadócsalád
és a csoport, hanem mi is sajnáljuk, hogy
nem tudtak eljönni.
Köszönet illeti a két sofõrünket, Zab Já-
nost és Balog Sándort, akik biztonságban
elvittek és hazahoztak minket errõl a fél
Európát átszelõ, hosszú útról. Végül sze-
retnénk megköszönni a sárbogárdi önkor-
mányzatnak az ajándékba küldött borokat
és a zászlót, valamint a Fehérvár Travel-
nek a szállásfoglalásban nyújtott segítsé-
get.
S már csak egy nagy köszönömöt szeretnék
ide írni minden régi és új francia barátunk-
nak, akik vendégszeretetükkel és nyitott-
ságukkal újra bebizonyították, hogy az iga-
zán fontos dolgok mindig „kicsiben”, em-
ber és ember közt történnek, s a népek és
kultúrák közeledése csakis így, emberi kö-
tõdéseken keresztül jöhet létre. Miként az
Európai Unió egyik alapító atyja, Jean
Monnet hirdette: „Nem országokat egyesí-
tünk, hanem embereket.”
Merci pour ce séjour inoubliable!
A bientot en Hongrie!

Németh Krisztina

Strasbourgban, az Európa Tanács épületénél

Meghívó
Stafétafutás az aradi vértanúk

emlékére október 3-án
9.30-kor Sárbogárdon.

Gyülekezés a HEMO elõtti parkolóban.
13 fõs csapatok jelentkezését várjuk!
Jelentkezni lehet a Bogárd és Vidéke
szerkesztõségben (Hõsök tere 12.), il-
letve telefonon Sárközi Imrénél 06 (25)
460 675.

Városszépítõ és Hagyományõrzõ
Egyesület, Sárbogárd

Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Sárbo-
gárd Város Önkormányzata a Honvédelmi Mi-
nisztérium Infrastrukturális Ügynöksége kérel-
mére a 151/2009. (VI. 9.) kth. számú határoza-
tában Sárbogárd város helyi építési szabályza-
tának (a továbbiakban HÉSZ) módosítását hatá-
rozta el. A módosítás a Sárbogárd 509/6 hrsz-ú
ingatlan telekalakítását támogatandóan, a kü-
lön társasházak kialakíthatósága érdekében
szükséges.

A Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi
Minisztérium kezelésében lévõ Sárbogárd
509/6 hrsz-ú ingatlan a jelenleg hatályos HÉSZ
szerint Ln/k, azaz a kialakult nagyvárosi lakóte-
rületek építési övezetébe tartozik, azonban eb-
ben az övezetben további telekosztás nem en-
gedélyezhetõ.

A rendezés általános célja a külön társasházak
kialakíthatósága, azok elidegenítése érdeké-
ben, melynek során négy db társasház önálló in-
gatlanként a jelenleg meglévõ közterületekhez
(József Attila utca, Kossuth Lajos utca, Attila
u.) csatlakozóan kerül kialakításra, hasonlóan,
mint a fûtõmû, a mûvelõdési ház, a József Attila
utca 17. és 19. számú ingatlanok. A módosítás
a szabályozási tervet, építési övezethatárokat
nem érinti.

Az Étv. 9.§ (6) bekezdése alapján a HÉSZ rende-
lettervezetét, a közigazgatási szervek vélemé-
nyét tartalmazó D-868/41/2009 számú össze-
foglalóval egyetemben 2009. szeptember 7-
étõl egy hónapra közzétesszük a polgármesteri
hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) ok-
mányirodája elõtti elõterében (a porta elõtt).

A kifüggesztett dokumentáció megtekinthetõ a
hivatali órák alatt. A dokumentációval kapcso-
latos írásos észrevételeiket az elõtérben elhe-
lyezett gyûjtõládában helyezhetik el.

Juhász János polgármester

Strausz Péter szobrász
Sírkövek felújítása, tisztítása,

szétszedése-összerakása,
szobrok készítése, javítása,

restaurálása.

06 (30) 494 0305
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Halálos baleset a 62-es fõúton
Keressük a teherautót

Halálos kimenetelû közlekedési baleset
történt a 62-es fõúton, Szabadegyháza és
Perkáta között. Egy teherautó fékdobjá-
nak egy része csapódott neki egy Székesfe-
hérvár felé haladó gépkocsinak, amiben
egy hölgy életét vesztette. A sofõr életve-
szélyes sérüléseket szenvedett.
Szeptember 3-án, csütörtökön reggel 8 óra
után pár perccel történt a baleset. Egy Szé-
kesfehérvár felé haladó Renault Thalia
gépkocsinak csapódott egy teherautó fék-
dobjának alkatrésze, melynek során a sze-
mélyautó sofõrje elvesztette az eszméle-
tét. A személygépkocsit a jobb elsõ utas ál-
lította meg kézifékkel. A teherautó megál-
lás nélkül továbbhajtott a helyszínrõl.

A baleset során a gépkocsi jobb hátsó uta-
sa — egy 59 éves kiskunhalasi hölgy — a
helyszínen életét vesztette, míg a 64 éves
kiskunhalasi sofõr életveszélyesen megsé-
rült. Õt a helyszínen a mentõsök újraélesz-
tették, majd Székesfehérvárra, a Fejér
Megyei Szent György Kórházba szállítot-
ták.
Az elsõdleges szakértõi vélemény alapján
a fékdob-alkatrész leválását a tehergépko-
csi vezetõje nem észlelhette, így az is el-
képzelhetõ, hogy egy másik teherautóról
már korábban levált, és az úttesten lévõ al-
katrészt csapott neki a személyautónak a
vele szemben elhaladó teherautó.
A rendõrség olyan teherautót keres, ami-
nek a fékberendezése hiányos. A sárbo-
gárdi rendõrök felvették az összes rendõri
szervvel, valamint valamennyi határátke-
lõhellyel a kapcsolatot a keresett gépjármû
vonatkozásában.
Kérjük, hogy az a teherautó sofõr, aki a
62-es fõúton közlekedett a baleset elõtti
idõpontban, és észleli, hogy fékberende-
zése hiányos, jelentkezzen a rendõrségen!
Ugyanígy várjuk azok jelentkezését is,
akik a balesetet észlelték. Kérjük, hívják a
sárbogárdi rendõröket a 06 (25) 460 116-
os számon, vagy tegyenek bejelentést a
107-es, vagy a 112-es segélyhívók bárme-
lyikére.

Németh-Kész Mónika r. szds.,
FMRFK-szóvivõ

KÉK HÍREK Pályázati felhívás
Sárbogárd város polgármesteri hivatala (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet

hatósági ügyintézõi
munkakör helyettesítéssel

történõ betöltésére
az ügyintézõ szülési szabadságának és fizetés
nélküli szabadságának idejére, 6 hónap próba-
idõ kikötésével.
Ellátandó feladatok: meghatározott államigaz-
gatási hatósági feladatok intézése (hadigondo-
zási ügyek, szociális szolgáltató, szociális intéz-
mény, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szol-
gáltató tevékenység mûködésének engedélye-
zése, a jogszabályszerû mûködés ellenõrzése,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatási /utazási
támogatási/ kérelmek intézése, birtokvédelmi
és telepengedélyezési ügyek stb.).
A munkakör betöltésének feltételei:
— büntetlen elõélet, cselekvõképesség, ma-
gyar állampolgárság;
— az összeférhetetlenségi szabályoknak való
megfelelés;
— a 9/1995. (II.3.) korm.rendelet a köztisztvise-
lõk képesítési elõírásairól 1. számú melléklete
I/1. pontja alapján I. besorolási osztályban jo-
gász szakképzettség, vagy fõiskolai szintû igaz-
gatásszervezõi, vagy rendvédelmi felsõokta-
tásban szerzett szakképzettség;
— közigazgatási versenyvizsga letétele fél
éven belül;
— középfokú számítástechnikai szakképesítés,
vagy ECDL-vizsga, vagy az OKJ szerinti számí-
tástechnikai szoftverüzemeltetõ, számítástech-
nikai programozó, gazdasági informatikus,
rendszerinformatikus szakképesítés;
— vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
— részvétel elõzetes munkaköri alkalmassági
vizsgálaton.
Illetmény a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szerint, valamint Sárbo-
gárd város jegyzõjének 1/2008. számú szabály-
zata alapján.
Juttatás: 6000 Ft étkezési utalvány.
A pályázat mellékletei: pályázat benyújtása Sár-
bogárd város jegyzõjének címezve, feltüntetve
rajta a KSZK honlapján közzétett pályázati azo-
nosító számot, valamint a munkakör megneve-
zését; részletes szakmai önéletrajz; három hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; az is-
kolai és szakmai végzettséget igazoló doku-
mentumok másolata; nyilatkozat arról, hogy az
elbírálásban résztvevõk megismerhetik a jelölt
pályázati anyagát.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent hasonló
területen szerzett szakmai tapasztalat, közigaz-
gatási alapvizsga/közigazgatási szakvizsga
megléte.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009.
szeptember 30-a.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. októ-
ber 5-e.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen
azonnal betölthetõ.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Leégett a Skála betûje
Egyik olvasónk tanúja volt annak, amikor Székesfehérváron világos nappal kigyulladt a
Skála áruház homlokzatán a felirat egyik betûje. A tûzoltók két percen belül megérkez-
tek, s eloltották a tüzet. Így szerencsére nem lett nagyobb baj.

/H/
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Úszótábor Székesfehérváron
Napsütéses reggelre ébredtünk. Már nagyon vártuk, hogy újra
együtt legyen a kis csapat.

Július 6-án kezdõdött a tábor. Minden reggel 8-kor volt az indulás
Székesfehérvárra, és 17 órakor érkeztünk haza. Délelõtt és dél-
után 1-1 óra úszásoktatásban vettek részt a tanulók. A többi idõt a
kinti medencében való strandolással töltötték. A focipályán jókat
fociztak, labdáztak. Mikor rosszabbra fordult az idõ, társasoztak,
kártyáztak.
Csütörtökön pihenésképp egy wellness fürdõbe mentünk Siófok-
ra. A szülõk is velünk jöttek. Sokat csúszdáztunk, fürödtünk, a
szülõk szaunáztak. Mindenki kellemesen elfáradt a nap végére.

Péntekre az idõ elromlott. Ennek ellenére a gyerekek nagyon jól
érezték magukat. Sorversenyt rendeztünk a tanmedencében.
Mindenki gyõztesként távozott az uszodából.
Elfáradtak a diákok. Sokat úsztak, játszottak. Azzal a mondattal
váltuk el egymástól, hogy jövõre feltétlenül találkozunk.
Szeretnénk megköszönni a városi önkormányzat képviselõ-testü-
letének a támogatást. A pályázaton nyert összegbõl fizettük az
útiköltség egy részét. Továbbá köszönet az iskola vezetésének,
amiért lehetõséget biztosítottak a tábor megszervezéséhez.

Varsányi Erzsébet

A Honvéd Bajtársi Egyesület családi napja
Az örspusztai horgászcentrumban rendez-
te immár hagyományos, horgászverseny-
nyel egybekötött családi napját a Honvéd
Bajtársi Egyesület az elmúlt hétvégén. Az
idõjárás elõször ráijesztett a résztvevõkre,
de aztán meggondolta magát, és kegyeibe
fogadta a rendezvényt.
A horgászok most 2 fõs csapatokban mér-
ték össze tudásukat, illetve szerencséjüket.
A mérlegelésnél kiderült, hogy mindenki
fogott halat, ha nem is kapitális méretûe-
ket. A szoros versenyt a Tótok Zsolt–Kun

Szabolcs páros nyerte, megelõzve a vendég
veszprémi csapatokat és természetesen a
hazaiakat is. Meg kell jegyezni, hogy a
Szenténé–Széni csapat csak egy kis kárász
súlyával maradt le a gyõzelemrõl, de vi-
gasztalhatta õket, hogy a legnagyobb halat
Széni Pityu fogta.
A helyezettek büszkén viselték nyakukban
az érmeket, illetve hazavihették a jól meg-
érdemelt ajándékokat, sõt, még az Arany-
ponty Zrt. által felajánlott különdíjak is
gazdára találtak.

A különdíjasok közül kiemelném Lukács
Petrát, aki már évek óta stabil tagja a ver-
senyzõi gárdának, fiatal kora ellenére. Kü-
löndíjat kapott még Gaál Sanyi, aki egy jó
ebéddel rukkolt ki mindenki megelégedé-
sére, mivel hivatásos szakácsaink most
inkább horgásztak.
Reméljük, mindenki jól érezte magát, aki
ott volt.
Akik nem voltak jelen a tagok közül, azok
szintén jól érezték magukat, Gróf Feri tag-
társunk születésnapi buliján. Ferinek ez-
úton is sok boldogságot kívánunk a Hon-
véd Bajtársi Egyesület minden tagja nevé-
ben!

Rehák Sándor

Köszönet
A Mészöly Géza Általános Iskoláért Alapítvány tisztelettel kö-
szönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1 %-ával, 478.280 Ft
összegben támogatták alapítványi céljaink megvalósulását.
A befolyt összeget jutalomkönyvek vásárlására, megyei verse-
nyek nevezési díjainak befizetésére, a sikeres nyelvvizsgák dí-
jainak visszafizetésére, a legeredményesebb tanulóink juta-
lomkirándulására, elsõs és ötödikes diákjaink részére iskolánk
emblémájával ellátott pólók ajándékozására fordítjuk.
Kérjük, akik még nem kötelezték el magukat, 2009. évi adójuk
1 %-ának felajánlásával segítsék további céljaink elérését.

Adószám: 18485220-1-07.

Köszönettel: a Mészöly Géza Általános
Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma
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Közút-kupa Sárbogárdon
A Magyar Közút Zrt. országos szakszervezeti kispályás focidön-
tõjét Sárbogárdon rendezték szombaton. Az eseményrõl Bö-
röczki Péter fõrendezõtõl kaptam tájékoztatást, aki elmondta,
hogy az egész napos rendezvényre Zalaegerszegrõl, Pécsrõl,
Kecskemétrõl, Gyõrbõl, Székesfehérvárról, Békéscsabáról, Mis-
kolcról, Nyíregyházáról érkeztek csapatok. A rendezvény házi-
gazdája a sárbogárdi üzemmérnökség volt. A sárbogárdiak
egyébként is kitettek magukért, mert a Fejér megyei csapatban
volt jó néhány helyi játékos is, akik a sárbogárdi teremfoci-baj-
nokságban edzõdtek.
A sárbogárdiakkal (KIKE-játékosokkal is) megerõsített Fejér
megyei csapat szerezte meg az országos bajnoki címet.

Hargitai Lajos

Nõi kézilabda megyei I. o.

Jó kezdés!
Örömmel jelentem, hogy Sárbogárd váro-
sa a tavalyi évhez hasonlóan az idén is gya-
rapodott egy kézilabdacsapattal. A férfiak
után a most kezdõdõ bajnokságban a szeb-
bik nem is szerencsét próbál.
Ismét megtelt szombaton a Mészöly csar-
noka — bocsánat, tornaterme, de remél-
jük, nemsokára tornacsarnokot is írhatok.
A hazai csapat szabadegyházi lányokat lá-
tott vendégül, és az eredmény minden vá-
rakozást felülmúlt. Egy rendkívül szoros
elsõ félidõ után csapatunk 27-20-as gyõzel-

met ért el, ami nagyon szép eredmény egy
most debütáló csapattól. Persze meg kell
jegyezni, hogy a mi lányaink közül többen
már játszottak ennél magasabb szintû
bajnokságban, de az már kicsit régebben
volt.

Szép volt, lányok, csak így tovább!

A következõ mérkõzés szeptember 12-én
szombaton, 18.00 órakor szintén a Mé-
szölyben lesz, a vendég a Dunaferr.

Rehák Sándor

SAK-hírek
Itt van az õsz, és elkezdõdött az iskola, illetve az aszta-
litenisz szezonja is.
A sárbogárdi csapat itthon kezdte az õszi szezont, és a
Szabadbattyán csapatát fogadták szeptember 5-én a
töbörzsöki csarnokban.
Már a páros mérkõzéseken látszott, hogy rövid volt a
felkészülési idõ, mert mind a két páros — Lovász La-
jos–ifj. Papp László és Dörögdi Gábor–id. Papp Lász-
ló — simán veszített, így már kettõ nulla az ellenfél
javára.
Az egyéni mérkõzéseken azonban valamit sikerült ja-
vítani, mivel a sérülésébõl felépült Dörögdi Gábor re-
mek formában volt, és három mérkõzést tudott nyer-
ni, akárcsak Lovász Lajos (bár neki négy volt a kötele-
zõ, ami most nem sikerült). Ifj. Papp László csak két
mérkõzést nyert, id. Papp László pedig még a kötelezõ
egy mérkõzést sem hozta, bár az utolsó meccsen közel
volt hozzá.
A végeredmény így 10-8 lett a szabadbattyániak javá-
ra.
Minden kezdet nehéz. Reméljük, a folytatás jobban si-
kerül. Szeptember 12-én Balatonfüredre látogat a csa-
pat, talán majd ott jobban sikerül.
Megkezdtük a rendszeres edzéseket. Aki úgy érzi,
hogy tud és szeretne is játszani, azt szívesen várjuk
minden héten hétfõn, kedden, csütörtökön és pénte-
ken 17 és 19 óra között a töbörzsöki tornacsarnokban.

A SAK vezetõsége

SÍC — hírek,
eredmények

2009. szeptember 5-6-án a Budapesti
Íjász Szövetség rendezte a 2009. évi bu-
dapesti íjászbajnokságot, amelyen min-
den edzésben lévõ versenyzõnk indult.

Eredményeink:
Katona Dorottya serdülõ versenyzõnk
2. helyezés.
Gyermekversenyzõink: Resch Gábor 7.
hely, Batári Balázs 8. hely és Tóth Sán-
dor 10. hely.
Kadet fiú korcsoportban Horváth Ta-
más 1. helyezés.
Az ifjúsági fiúk között Lovász Balázs 1.,
Katona Alex 2. helyezést ért el.
A felnõtt férfiak mezõnyében Bola Jó-
zsef 10., Széplaki Zoltán 12. helyezést
ért el.
A senior versenyzõk között Gilicze
László 3. helyen végzett.
Tájékoztatom az íjászsport iránt érdek-
lõdõket, hogy edzéseink változatlanul
hétfõn és szerdán 17 órától, szombaton
14 órától vannak.

Gilicze László, SÁRRÉTI Íjász Club

Meghívó

Szeptember 12-én
(szombaton)

18 órakor

Sárbogárd–Dunaferr
megyei I. osztályú nõi
kézilabda-mérkõzés a

Mészöly Géza Ált. Iskola
tornacsarnokában.

Ezen a mérkõzésen láthatunk
NB I-es ifjúsági korú játékoso-
kat is az ellenfél csapatában.

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók
szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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A Déli-csoport állása:
1. Perkáta 3 3 - - 13-1 9
2. Vajta 4 3 - 1 9-7 9
3. Kulcs 4 2 1 1 8-5 7
4. Sárszentágota 4 2 1 1 12-11 7
5. Tác-Csõsz 4 2 1 1 9-8 7
6. Zichyújfalu 3 2 - 1 9-4 6
7. Nagylók 4 2 - 2 6-5 6
8. Alap 4 1 2 1 7-6 5
9. Mezõkomárom 4 1 2 1 6-6 5
10. Besnyõ 4 1 1 2 7-11 4
11. Elõszállás 3 1 - 2 8-9 3
12. Dunapentele 4 1 - 3 10-16 3
13. Kisapostag 3 - 1 2 1-7 1
14. Soponya 4 - 1 3 3-12 1

A Roneko-csoport állása:
1. Pálhalma 4 4 - - 16-1 12
2. Velence 4 3 1 - 9-2 10
3. Sárszentmiklós 4 3 - 1 9-5 9
4. Csákvár 4 3 - 1 6-3 9
5. Dunafém-M. 4 3 - 1 8-6 9
6. Bicske 4 2 1 1 6-4 7
7. Kápolnásnyék 4 2 1 1 7-8 7
8. Bakonycsernye 4 2 - 2 6-5 6
9. Sárosd 4 2 - 2 4-3 6
10. Pusztavám 4 1 - 2 4-3 6
11. Baracs 4 1 1 2 1-5 4
12. Martonvásár 4 1 1 2 10-6 4
13. Kisláng 4 1 1 2 6-7 4
14. Káloz 4 - - 4 3-14 0
15. Polgárdi 4 - - 4 5-15 0
16. Pákozd 4 - - 4 2-14 0

A Femol-csoport állása:
1. Iváncsa 4 4 - - 18-1 12
2. Szabadegyháza 4 3 - 1 14-8 9
3. Dég 4 3 - 1 8-4 9
4. Adony 4 2 1 1 13-8 7
5. Pusztaszabolcs 4 2 1 1 10-5 7
6. Mezõfalva 4 2 1 1 8-4 7
7. Mezõszilas 4 2 1 1 6-8 7
8. Cece 4 2 1 1 9-14 7
9. Rácalmás 4 2 1 1 7-12 7
10. Aba-Sárvíz 4 2 - 2 13-6 6
11. Sárbogárd 4 1 2 1 7-8 5
12. Seregélyes 4 1 1 2 9-10 4
13. LMSK 4 1 - 3 5-11 3
14. Nagyvenyim 4 - 1 3 6-10 1
15. Enying 4 - - 4 4-16 0
16. Lajoskomárom 4 - - 4 3-15 0

A Femol-csoport
eredményei:

Iváncsa–Szabadegyháza 4-0 (0-0)

Gólszerzõk: Kõvári, Kovács (2), Simon.
Kiállítva: Zámbó (Szabadegyháza). Ifjúsá-
gi mérkõzés: 0-4.

Nagyvenyim–Dég 0-1 (0-0)

Gólszerzõ: Porvázsnyik. Ifjúsági mérkõ-
zés: 1-2.

Lajoskomárom–Mezõfalva 0-2 (0-1)

Gólszerzõk: Móricz, Ivacs. Kiállítva: Kö-
vecses, illetve Tórizs. Ifjúsági mérkõzés:
0-7.

Adony–Enying 7-2 (2-0)

Gólszerzõk: Král (2), Csorba T. (2), Kár-
mán, Tamon, Hegedûs, illetve Müller, Ta-
kács. Ifjúsági mérkõzés: 4-2.

Rácalmás–Seregélyes 4-3 (3-2)

Gólszerzõk: Antal (3), Lengyel, illetve Tö-
mör, Boldog, Belovai. Kiállítva: Hepp
(Rácalmás). Ifjúsági mérkõzés: 6-1.

LMSK–Mezõszilas 2-3 (1-3)

Gólszerzõk: Máté, Pallag, illetve Parragi,
Mezei, Kovács. Kiállítva: Mezei. Ifjúsági
mérkõzés: 2-2.

Sárbogárd–Pusztaszabolcs 2-0 (2-0)

Gólszerzõk: Szabó, Pálinkás. Kiállítva: Ba-
loni, Györök (Pusztaszabolcs). Ifjúsági
mérkõzés: 1-5.

Aba-Sárvíz–Cece 8-1 (5-0)

Gólszerzõk: Berengyán (3), Kuczi (3),
Kiliti L., Gyuricza K. Kiállítva: Kimiti
(Cece). Ifjúsági mérkõzés: 4-3.

A Déli-csoport
eredményei:

Alap–Sárszentágota 3-3 (2-3)

Gólszerzõk: Hackerschmidt (2), Varjas, il-
letve Csere (3).

Tác-Csõsz–Dunapentele 4-3 (2-2)

Gólszerzõ: Pál (2), Mukrányi, Kõvári, il-
letve Beretka, Molnár, Ride.

Besnyõ–Kulcs 0-0

Vajta SE–Mezõkomárom 3-0 (0-0)

Gólszerzõk: Fekete (2), Márta F.

Soponya–Nagylók SE 0-2 (0-0)

Gólszerzõ: Répási (2).

Kisapostag–Elõszállás 2-7 (0-1)

Gólszerzõk: Nagy, Kriski, illetve Puskás
(2), Németh (2), Dunavári, Marton, Ko-
vács.

A Zichyújfalu–Perkáta mérkõzést
november 15-ére halasztották.

Pákozd–Sárszentmiklós 1:4 (0:0)
Pákozd, 200 nézõ, vezette: Nagy Károly.

Pákozd: Hadnagy, Szabó, Végh, Pöcze Sz.,
Pöcze B., Rózsa, Kovács, Menus, Andor-
ka, Pöcze G., Fáncsi. Edzõ: Jurászik Zol-
tán.

Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L., Szabó G., Csanaki, Szarka (Gráczer
G.), Markovics, Emperger (Gráczer B.),
Bakos, Berényi, Szabó Z. (Král). Edzõ:
Masinka László.

A tabellát tekintve elõzetesen könnyû
mérkõzést vártak a szurkolók, de a hazai
csapatnak égetõen szükséges pontok miatt
nem vártam sétagaloppot. Ennek megfele-
lõen kezdett a hazai csapat, és szemmel
láthatóan a gyõzelemre törekedtek, ami-
ért mindent megtettek a játékosok — ér-
tem ezalatt a keménységet, ami néhol dur-
vaságba ment át. (Ha a játékvezetõ elejét
veszi egy-egy jó idõben kiosztott sárgalap-
pal ennek a tevékenységnek, akkor való-
színûleg elmaradnak a kiállítások.)

Az elsõ játékrészben sok hibával játszot-
tunk, igaz, helyzetünk szinte csak nekünk
volt. Majd a félidõben szemmel láthatóan
fejben helyre tett csapatunknak nem volt
ellenfél a hazai gárda. 51. perc: a jó ütem-
ben kapu elé lõtt labdára Szabó Z. érke-
zett, aki 3 méterrõl nem hibázott, 0:1. 66.
perc: egy jobb oldali akció utáni beadásra
az elõre merészkedõ Szabó G. érkezett, és
nem hibázott, 0:2. 73. perc: ismét egy jobb
oldalon vezetett támadásunk után Král
növelte góljaink számát, 0:3. 82. perc: a
már kissé kiengedett csapatunk Pöcze Sz.-t
hagyta szabadon a kapu elõterében, aki a
hálóba fejelt, 1:3. 86. perc: egy korszerû
kontratámadás végén Berényi volt ered-
ményes, 1:4.
Csapatunk — a második félidõben produ-
kált, korszerû, földre leszorított játékának
köszönhetõen — megérdemelt gyõzelmet
szerzett, és nyugodt lelkiismerettel kije-
lenthetõ, hogy az eredmény a hazai csapat-
ra nézve hízelgõ.

A jövõre nézve biztató, hogy a korábbi
meccseket tekintve szinte rettegtünk a má-
sodik játékrész elejétõl. Ez azonban már a
múlté, mert olyannyira sikerült kiküsz-
öbölni e félelmet, hogy szinte mindig eb-
ben az idõszakban vagyunk a legerõseb-
bek.
Edzõi vélemény: csak az elsõ gólig volt ne-
héz a mérkõzés, mindvégig mi irányítot-
tunk, de a szünetben helyre kellett tenni
egy-két játékost, ami eredményre vezetett.
Az elkövetkezendõkben rangadók sorát
játsszuk. Az elsõ mérkõzésen — kissé
nagyképûen kijelenthetõ — el is dõl a baj-
noki cím sorsa, mert a pontveszteség nél-
küli tabella elsõ helyén álló Pálhalmát fo-
gadjuk.

Ifjúsági mérkõzés:
Kápolnásnyék–Sárszentmiklós 5:1.

A mérkõzésrõl az eredmény mindent el-
mond.

Szabó Béla
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Szemelvények a Bogárdi TV üzenõfaláról
A Bogárdi TV üzenõfala hangulatosan ad-
ja vissza a múlt hetek kánikulai világát.

07-17 lakos

A héten szinte elviselhetetlen forró napok
voltak, az esti hõmérséklet adott némi eny-
hülést. A környékünkön minden este vala-
melyik „embertársunk” gazt égetett!!!!!
Amikor már ki lehetett volna nyitni az ab-
lakokat szellõzni!!!! Hogy lehet valaki
ilyen öntörvényû, agyatlan?

07-18 Tüncike

A vihar miatt a Balatonból terelik ki a für-
dõzõket! Bogárdra kb. a kora délutáni
órákban ér, jégesõ, felhõszakadás is várha-
tó. Anyu, szedd be a ruhákat a szárítóról!
Mi itt ülünk Ancsival egy netkávézóban.

2009-07-18 Szerk.

Köszi, Tünci, a jelentést! Most úgyis meg-
halt az összes idõjárási portál a neten a
nagy érdeklõdés miatt. Te vagy a legjobb
forrás! Kellemes kávézást!

07-23 Rohonczi Gabi

Tudomásom szerint az év elején bezárt
Sárbogárdon a KeyTec. A 63-as útról látni
sötétedés után a fényáradatot. Minek kell
egy olyan gyárat fényáradatban úsztatni,
ami teljesen üres? Ezt a költséget kinek
kell fizetni? Nekünk adófizetõknek? Vagy
ez is a város számláját terheli?

07-23 Rohonczi Gabi

Július vége felé járunk. A tornatermünk
bõvítése még nem kezdõdött el? Így lesz
idõ befejezni az iskolakezdésig? Vagy az
ígéretek ellenére nem lesz már a bõvítés-
bõl semmi? Az igaz, hogy pályázaton nem
nyertek egy fillért sem? Akkor mibõl lesz
meg a bõvítés? Vagy nem lesz bõvítés? Pe-
dig megígérte Nedoba képviselõ.

08-11 Zoltán

Találtam minap egy nagyon jó kis web-
rádiót, ráadásul a mûsorvezetõk között
bogárdiakat is találtam. Ajánlom minden-
kinek!
08-13 kriszti

Én is megtaláltam, ez a Happyradio-
dj.eu!!! Nagyon jooo!!
08-23 czaffer zoltán

Az emberekbõl egy hiányzik: az ember-
központúság! Nem veszik észre, hogy a
legnagyobb ellenség a média, a politika és
a bankok. Õk uralják a pénz nevû dolgot,
ami mára teljesen a világ urává nõtte ki
magát! Sodródunk az árral, mert muszáj,
és a lényegbõl kiveszik a Lényeg!

08-24 czaffer zoltán

Egy kérdés: Michael Jacksont hányszor te-
metik el? Én úgy tudtam, már eltemették!

08-24 Bazsi

Gondolom, ahányszor Diana hercegnõt.
Amennyi lóvé kell a belõle élõknek. Min-
den csak addig létezik, amíg emlékezünk
rá. Aztán jön a vég... Ma már sokan azt se
tudják, ki volt Elvis.
08-24 Czaffer Zoltán

Állítólag még Elvis is él! Ha-ha.

08-25 Csirke

Épp a közértben találkoztam Elvisszel. Ar-
ról panaszkodott, hogy nem ismerik fel,
nem LÁTJÁK meg az emberek. Mert
most már „csak” egy ember, nem teremtett
„celeb”, ahogy most divatos. S ezért meg
sem HALLJÁK, amit bevásárlás közben
dudorászik. Igen, Zoli, nem figyelnek egy-
másra az emberek. Mert a maguk belsõ
hangjára sem figyelnek.

08-25 Czaffer Zoltán

Véget ért az elsõ félidõ! Fantasztikus! Haj-
rá, Debrecen!

08-26 Bodotto

Mekkora hülyeség, hogy az unióra hivat-
kozva fokozatosan megszüntetnek min-
dent, ami jó. Bezárják a miklósi vásárt, pe-
dig az egy patika volt az antwerpeni halvá-
sárhoz képest. Nem lehet vályogházat épí-
teni nálunk, Ausztriában meg sorra húz-
zák föl a modern, energiatakarékos vá-
lyogvillákat.

08-27 Czaffer Zoltán

Én már semmin nem csodálkozom, ami
Sárbogárdon megy, már kezdem elhinni,
hogy ez tényleg egy elátkozott város. Leg-
alábbis képviselõkkel elátkozott város!

08-26 Emeree

Szomorúan tapasztaltam, hogy az AU-
GUSZTUS 20-ai nemzeti ünnepünket ily
módon kellett megünnepelni.

08-28 08 Szobi

Szerintem jó volt így az ünnep. Ilyenkor
még sokan nyaralnak. Legalább megspó-
rolták, amit elvertek a Bogárdi Napokra.
Egyébként a Rajkó mûsora világszínvona-
lú volt!

09 10 Rohonczi Gabi

Az önkormányzati ülésen miért nem vilá-
gosítja fel valaki a polgármesterünket ar-
ról, hogy Sárbogárdnak még nincs torna-
csarnoka? Itt sajnos csak tornaterem van.
Lehet, hogy még nem járt tornacsarnok-
ban? Ezt kellene bõvíteni, hogy megfelel-
jen a szabványnak. Lehet, hogy a tudatlan-
ságából adódik, hogy csak a hosszát akarja
bõvíteni? Attól még nem lesz szabvány a
szélessége is. Bár Õ egy nagy építÉSZ is
bizonyára.

Szerkesztette: Hargitai Lajos

SÁRSZENTMIKLÓSI
SZÜRETI

FELVONULÁS ÉS BÁL
2009. szeptember 12-én

A felvonulás déli harangszóra a Gabona elõl veszi kezdetét a következõ útvonalon:

Gabona–Homoksor–Vezér (tánc)–Magyar–Kazinczy (tánc)–Rákóczi és Széchenyi u. sarok
(tánc)–63-as–Magyar–Miklós–Tisza–Rákóczi (tánc)–Munkácsy–Elõd vezér (tánc)–Huba–Le-
hel–Semmelweis (tánc)–63-as–Vörösmarty (tánc)–Arany János–Szabadság–Erkel Ferenc
(tánc)–Táncsics–Egressy Béni–Deák Ferenc (tánc)–Jókai (tánc)–László–Arany János (utolsó
tánc).

A bál este 8 órakor kezdõdik a klubkönyvtár udvarán.
Figyelem! Megbeszélés 2009. szeptember 4-én 18.00 órától!

Info: 06 (70) 455 1766 – Farkas István (Pista bácsi), Farkas István (Piktor)

Felhívás
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület

város- és múzeumnézõ sétát szervez
Székesfehérváron.

Idõpont: 2009. szeptember 27.
A séta során érintjük Székesfehérvár
belvárosának nevezetességeit, múzeu-
mait, kiállítóhelyeit, ahova ingyenesen
beléphetünk.
Az idegenvezetõnk dr. Fülöp Gyula
lesz.
Utazás busszal, indulás 8.30 órakor a
sárbogárdi mûvelõdési ház elõl, érkezés
ugyanide kb. 16 órakor.
Ebédrõl mindenki maga gondoskodjék.
A kirándulás költsége a létszámtól füg-
gõen alakul, s csak a busz díját tartal-
mazza.
Jelentkezni a városi könyvtárban lehet
személyesen, vagy telefonon.
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Változások a Fortuna rádióban
A rádió mûsorában szeptember 1-jétõl sok újdonság lesz. A

Fortuna rádió eddigi tulajdonos cégébõl jogutódként létre-
jött egy új cég. A menedzsment továbbra is változatlan, Strasszer
Andrea igazgató és Schuckert József fõszerkesztõ vezetik a rádi-
ót, de már nagyobb hatáskörrel rendelkeznek. Mostantól õk felel-
nek a rádió teljes gazdasági programjáért, marketing- és humán
területeiért, s nem utolsó sorban a rádió presztízséért, társadalmi
megítéléséért.

A rádió mûsorát szeptember 1-jétõl letisztultabb mûsor, egységes
arculat jellemzi majd. Nagyobb hangsúlyt kapnak a hallgatói ké-
rések, minden óra elsõ dalaként hallgatói kívánságot teljesítenek,
ráadásul ezeket a reggeltõl estig tartó kívánságokat, felvételeket
este megismétlik. Visszatér a vidám ébresztõmûsor, az Élesztõ,
mely évekkel ezelõtt az egyik legnépszerûbb mûsora volt a rádió-
nak. Bevezetésre kerül a FortuNET adásautomatizáló rendszer
legújabb verziója, mely a kimenõ mûsorban professzionálisabb

keverést, XXI. századi hangzást
produkál, hírszerkesztõ-program-
jának használatával pedig minden
hír, melyet a hírszerkesztõk elkészí-
tenek, azonnal olvashatóvá válik a
rádió weblapján, így a rádió online
hírportálja is frissül.

A Fortuna rádió továbbra is nagy
hangsúlyt fektet a hallgatók infor-
málására, kiemelt szerepe marad a
közszolgálatiságnak, úgy szórakoz-
tat majd, hogy közben tájékoztat, s
ezáltal biztosítja a hallgatókat ar-
ról, hogy a rádió a hallgatókért él,
együtt a három város — Bonyhád,
Paks, Sárbogárd — és térségeik
vérkeringésében.

Tudósítónktól

Fejér megye ezer éves jubileuma
Augusztus 14-én millenniumi közgyûlésre
került sor a megyeháza dísztermében. A
meghívottak között voltak a korábbi köz-
gyûlések elnökei, tagjai, vendégek. Az ün-
nep hangulatát sugározta a visszakerült
márványtáblák tartalma, a díszteremben
elhelyezett fõispáni portrék közelebb hoz-
ták hozzánk a megye múltját. Együtt ünne-
pelt képviselõtárs, barát, esetleg vitapart-
ner egyaránt, vagy a múltban fontos szere-
pet betöltött szakember.
A résztvevõket ünnepi beszédével köszön-
tötte elsõnek Spányi Antal székesfehérvári
megyés püspök. Szent István vármegyéket
szervezõ munkája összekapcsolódott egy-
házszervezõ tevékenységével.
Az ünnep fényét emelete a mûvészi zene
és irodalmi összeállítás.
Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyû-
lés elnöke méltatta Fejér megye ezeréves
múltját. Ugyanakkor beszélt a mai felada-
tokról, megoldásra váró kérdésekrõl. „A
megyerendszer nem véletlenül bírt ki ezer
évet. Méreteiben, struktúrájában átlátha-
tó és mûködõképes.” Az ünnep figyelem-
felhívó is, mely rámutat a megye ezeréves
alapjaira. Ismert tényezõ az Európai Unió
regionális alapú finanszírozása, erre ala-
pozva kívántak volna régiókban gondol-
kodni.
Az unió területén bárhol körülnézünk, se-
hol sem sorvasztották el a hagyományos
középszintet. Az egyik nem zárja ki a mási-

kat. A megyei táj jellegébõl, hagyományai-
ból adódó értékeink szakavatott ismerõje
a megyei közigazgatás. Hátterében ott van
a levéltár, mely õrzi a múlt emlékeit, ta-
pasztalatait, eligazít a mában.
Történelmi tény, oklevél bizonyítja, hogy
IV. Béla király Pál veszprémi püspök kéré-
sére megerõsíti I. (Szent) István király a
veszprémi püspökségnek adott birtokok-
ról szóló 1009. évi oklevelét (kelt 1257. no-
vember 20.). A Veszprémi Érseki és Fõ-
káptalani Levéltár oklevéltárában találha-
tó a bizonyíték említi Fehérvár megyét is.
Érdemes emlékezni az alapokra, a funda-
mentumra, mely ilyen erõssé tette a törté-
nelem viharaiban is a megyerendszert. Se-
gít ebben eligazodni Hóman Bálint Szent

István c. mûve. Az Árpád-ház családi bir-
tokain, udvari gazdaságán felül a földesúri
hatóság alá tartozó birtokok és a nép igaz-
gatására István király vidéki központokat
létesített. Az alkalmas fekvésû, erõdített
helyek mellett új fallal kerített várakat épí-
tett.
Fehérvár a fejedelmi, majd királyi birtok
fontos központja. Az itt épült hatalmas Ba-
zilika koronázó és királyi temetkezési hely.
Itt a székhelye a koronaõr prépostnak, aki
egyházilag az esztergomi érseknek van alá-
rendelve.
Államalapító királyunk frank–bajor min-
tára megalapozza a megyerendszert, élén
a várispánnal. Az egyházi és világi igazga-
tás szerveinek szoros kapcsolata alakult ki.
Egyházi tisztségviselõk, püspökök, fõespe-
resek is részt vettek a kormányzásban. Az
általa alapított tíz püspökség közül kettõ
érseki rangot kapott.
A királyi udvart segíti a kormányzásban a
nádorispán.
Szent Istvánt újító volt, de nem forradal-
már. A megyerendszer kialakulása nem
volt merõ utánzata a mintaképül vett nyu-
gati szervezetnek, István figyelembe vette
a magyarság saját szokásait. A történelem
vihara próbára tette a magyar megyerend-
szert, de mértéktartó újításokkal képes
volt alkalmazkodni a kor követelményei-
hez.

Összeállította: Magyar József
(volt megyei képviselõ)
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Hideg barackleves
Hozzávalók: 6 szem barack, 6-8 szem
fahéj, ugyanennyi szegfûszeg, 1 dl tej-
föl, 3 ek. liszt, 1 dl fõzõtejszín, a tetejére
tejszínhab.
Elkészítés: a barackot megmossuk, a
héját lehámozzuk, majd felkockázzuk.
Egy lábosba tesszük és körülbelül 1 liter
vízzel felöntjük, beletesszük a szegfû-
szeget, fahéjat, és felforraljuk, amíg a
barack megpuhul. Egy nagyobb tálba
beletesszük a tejfölt, a lisztet és a tej-
színt, majd turmixgéppel jól összeke-
verjük. Ha ez kész, belemerjük a barac-
kot, de a szegfûszeget meg a fahéjat
elõtte ki kell szedni (ha õrölt, akkor
nem számít), majd szép lassan össze-
turmixoljuk az egészet. Az így elkészült
levest kihûtjük, és már fogyasztható is.
Tegyünk a tetejére tejszínhabot, úgy
még finomabb.

Szerelmetes pulykafalatok
Hozzávalók: 60 dkg pulykamellfilé, 2 db
narancs, 1 doboz darabolt ananász, 10
dkg aszalt szilva, 3 dkg ételízesítõ, 5 dkg
vaj, egy csipet reszelt gyömbér, 4 cl
Grand Marnier likõr.
Elkészítés: a pulykamellet megmossuk,
lecsepegtetjük. 4-5 dkg-os szeleteket
vágunk belõle. Meghintjük ételízesítõ-
vel, reszelt gyömbérrel. Hevített vajon
aranysárgára sütjük õket. Közben a
megpucolt, felkockázott, kimagozott
narancsot a leszûrt ananásszal és a ki-
magozott aszalt szilvával kevés vajon
Grand Marnier likõrrel lepároljuk. A
roston kisütött pulykafalatokra hal-
mozzuk. Sáfrányos, tökmagos rizzsel
köríthetjük.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

SZEPTEMBERI GONDOLATOK
Jó helyen kötött ki Árpád és honfoglaló
népe itt, a Kárpát-medencében 895-ben?
Szó, ami szó, vannak jobb helyek is a vilá-
gon. Például a Földközi-tenger mentén le-
hetett volna valami üres helyet találni. Kö-
rülnéztek, kalandoztak eleget. Hogy a sze-
gény ember is megmártózhatna manapság
az áldott, kék tengervízben anélkül, hogy
százezreket kelljen leszurkolnia. És a me-
diterrán enyhe tél nem fenyegetné
gazdasági csõddel a gázzal fûtõ családot.
De ilyenkor, kora õsszel mégiscsak a világ-
nak ez a sarka, ez a Duna-völgy látszik a
legjobbnak. Különösen az idén. Ebben a
napsütéses szeptemberben valóban úgy ér-
zi az ember, hogy áldás van ezen a tájon. A
gyümölcsfák minden kertben roskadoz-
nak. Alig gyõzné az ember számba venni a
drága tehertõl letört ágakat. A gyümölcs-
kedvelõ ember, mint jómagam is, dúskál-
hat. A karalábé akkora, mint az újszülöt-
tek feje, és öklömnyi paradicsomok viríta-
nak az ágyásban. Nem gyõztem új és új
szállítmány befõttesüveget vásárolni, az
éléskamrában a polc deszkái szinte meg-
hajlanak a teli üvegek tarka terheitõl. Né-
ha bemegyek, gyönyörködöm. Az a polc
esztétikai élményt ad, mint egy festmény.
Tény, hogy bár sok évet éltem, nem emlék-
szem a természetnek ekkora adakozó ked-
vére. Megértem, hogy a régiek istenáldás-
nak nevezték a bõ termést.
Azonban rossz rágondolni, hogy egyidejû-
leg valami átok is van a földünkön. A szõ-
lõsgazda panaszkodik, hogy a termést

olyan nyomott áron veszik át, hogy a sze-
dés költségét sem lehet kigazdálkodni. Sõt,
örülhet, ha egyáltalán átveszik, hisz még a
tavalyi bor nagy része is ott áll a hordók-
ban. Azon gondolkozik a gazda, hogy sze-
detlenül ott hagyja a tõkén a termést. A
gyerekek almával dobálóznak, a szilvát a
földbe tapossa a kerttulajdonos, mázsányi
körte rohad a fa alatt. Nincs mit tenni, sok
van belõle.
Milyen jó lenne majd télen!
Ugyanakkor a szupermarketben (magya-
rul nagyáruházban) spanyol szõlõt, olasz
õszibarackot, lengyel szilvát kínálnak. Van
bennem egy kis szorongás. Nem lesz baj
ebbõl a kifordult világból, a gazdagság el-
tékozlásából? Nem sértünk meg valami
törvényt? Nem sértõdik meg a természet,
hogy az ajándékait ennyire semmibe vesz-
szük? Én is felháborodnék, ha jó szívvel
adott ajándékomat a megajándékozott
pocsékba hagyná, kidobná.
— Bõ a termés az idén, bõ a termés, de jö-
võre majd nem lesz semmi — mondta egy
barátom. Van ciklikusság a természetben,
az biztos Néha jókedvében két kézzel aján-
dékoz, késõbb igen szûkmarkúan ad. A kö-
vér esztendõt gyakran szûk esztendõ köve-
ti.
Csak azért izgulok, nehogy jövõre a szük-
ség ugyanakkora mértéket üssön meg,
mint az idén a bõség. Mert akkor üres ma-
rad a kamra.

(L. A.)

Zenés
különlegesség

Szeptember 19-én
(szombaton) 19 órakor

a polgármesteri hivatal
dísztermében

NÉGYKEZES
ZONGORA-
KONCERTET

rendezünk.
Fellépnek: Miniska Mónika és
Endl László, a székesfehérvári
Hermann László Zeneiskola

mûvésztanárai.
A zenés esten a zongorairodalom

kedvelt és különleges darabjai
hangzanak el.

Minden érdeklõdõt szeretettel vár
a Bogárd-Dal Egyesület!

Minden hétfõn
17 órai kezdettel
„A múlt, a jelen és a jövõ

történelemkönyve”

A jelenések könyvének titkai

Dr. Makkos Norbert
bíró elõadásai

a sárbogárdi
József Attila Mûvelõdési házban

szeptember 14.
A misztikus hetes

szeptember 21.
„Hogyan néz ki Jézus lába”

szeptember 28.
Szüzek és prostituáltak a Sárkánnyal

október 5.
Három és fél év a fenevaddal

október 12.
Három angyal Sárbogárd felett

október 19.
Végítélet: Pokol vagy Paradicsom

Mindenkit szeretettel várunk!
Belépõdíj nincs!

Heti idõjárás
Vasárnapig minden nap számít-
hatunk több-kevesebb napsü-
tésre, de emellett gyakran erõ-
sen megnövekszik a felhõzet, és szórványosan
záporok is kialakulnak. Szombaton még csak az
északnyugati tájak fölé, vasárnaptól már más-
hová is az eddigieknél több fokkal hûvösebb le-
vegõ érkezik, visszaesik tehát a hõmérséklet. A
jövõ hét elsõ napjaiban így már igazi kora õszi
idõre számíthatunk, valószínûleg változó felhõ-
zettel és szórványos, kisebb esõkkel, de a felhõ-
zet és a csapadék mennyisége ezekre a napokra
még igen bizonytalan.

www.metnet.hu
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A szomorú királykisasszony
Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon
egy király, annak volt egy gyönyörûséges
szép leánya, aki soha el nem mosolyodott,
mindig szomorú volt, senki se tudta meg-
nevettetni. A király nagyon szomorkodott
azon, hogy az õ gyönyörû szép leánya úgy a
búnak adta magát; kihirdette az ország-
ban, hogy aki az õ leányát megnevetteti,
annak adja feleségül fele királyságával
együtt.
Élt abban az idõben egy pásztor, annak
volt egy kis aranyszõrû báránykája, ennek
az a tulajdonsága volt, hogy aki hozzá-
nyúlt, úgy odaragadt, mintha csak belõle
lett volna kinõve. Egyszer a pásztor kihaj-
totta legelni, amint legelteti, arra megy egy
eladó leány; megsimogatta a bárányt,
mindjárt odaragadt. Elkezdi a pásztor:
— Hõj elõ, hõj elõ, édes aranyszõrû bá-
ránykám, szõröd szálán a nagy lyány.
Hajtotta tovább a báránykát, arra ment
egy pap, ráütött a botjával a lányra.
— Ej, te nagy bolond, mit töltöd itt az idõt?
— mindjárt odaragadt. Megint elkezdte a
pásztor:
— Hõj elõ, hõj elõ, édes aranyszõrû bá-
ránykám, szõröd szálán a nagy lyány, nagy
lyány hátán pálca, pálca végén a pap.
Azután arra ment egy asszony egy sütõla-
páttal a kezében. Ráütött a sütõlapáttal a
pap farára.
— Ugyan, tiszteletes uram, minek bántja
azt a szegény leányt!
Ez is odaragadt; megint elkezdte a pásztor:
— Hõj elõ, hõj elõ, édes aranyszõrû bá-
ránykám, szõröd szálán a nagy lyány, nagy
lyány hátán pálca, pálca végén a pap, pap
farán a lapát, lapát végén asszony.
Jött arra megint egy katona, vezetett arra
egy paripát; megfogta az asszony karját
csintalanságból, mindjárt odaragadt. Me-
gint elkezdte a pásztor:
— Hõj elõ, hõj elõ, édes aranyszõrû bá-
ránykám, szõröd szálán a nagy lyány, nagy
lyány hátán a pálca, pálca végén a pap, pap
farán lapát, lapát végén asszony, asszony
karján katona, katona kezében kantárszár,
kantárszáron paripa.

Megint jött egy takács egy csomó vászon-
nal, rávágott a paripa farára.
— Ejnye, be szép paripa ez! — azzal ez is
odaragadt.
Elkezdte a pásztor:
— Hõj elõ, hõj elõ, édes aranyszõrû bá-
ránykám, szõröd szálán a nagy lyány, nagy
lyány hátán a pálca, pálca végén a pap, pap
farán lapát, lapát végén asszony, asszony
karján katona, katona kezében kantárszár,
kantárszáron paripa, paripa farán vászon,
vászon végén takács.
Megint jött egy varga, hozott egy csomó
kaptát, rávágott a takácsra.
— Mit bámul itt, komámuram?
Ez is odaragadt. Csak elkezdte a pásztor:
— Hõj elõ, hõj elõ, édes aranyszõrû bá-
ránykám, szõröd szálán a nagy lyány, nagy
lyány hátán pálca, pálca végén a pap, pap
farán lapát, lapát végén asszony, asszony
karján katona, katona kezében kantárszár,
kantárszáron paripa, paripa farán vászon,
vászon végén takács, takács hátán kapta,
kapta végén varga.
Amint így terelgette õket elõre, arra ment
a király a szomorú lányával. A királykis-
asszony, amint azt a furcsaságot meglátta,
olyan jóízût nevetett, hogy majd eldûlt
bele.
A király is, amint meglátta, magához hívat-
ta a pásztort, neki adta fele királyságát meg
a szép leányát. Megesküdtek, nagy lako-
dalmat csaptak, még ma is élnek, ha meg
nem haltak.

Forrás: Arany László — Magyar népmesék

A népmese napja 2009
„Jézus tanítványa voltam:
Gyermekekhez lehajoltam,
A szívemhez felemeltem,
Szeretetre így neveltem.”

(Benedek Elek sírverse)

Jeles évfordulókra emlékezünk 2009
szeptemberében is.
150 éve, 1859. szeptember 30-án Kisba-
conban született székely mesemondónk,
Benedek Elek, s 80 éve, 1929. augusztus
17-én halt meg. Kisbaconi emlékházát 40
éve, 1969-ben avatták.

A Magyar Olvasástársaság 2005-ben fel-
hívással fordult mindenkihez, akinek
fontos a népmesék fennmaradása, a me-
sékben élõ bölcsesség továbbélése, hogy
szeptember 30-át, Benedek Elek szüle-
tésnapját a népmese napjaként tiszteljük.

Ebbõl az alkalomból rendez a városi
könyvtár Benedek Elek és a népmese
napja tiszteletére kiállítást, amely szep-
tember hónapban, a könyvtár nyitvatar-
tási idejében látogatható.

Közhírré tétetik a falu népének:

Szüreti bálra készülnek

A cecei emberek.

Lesz ott minden, mi vígsághoz kell,

Ha lemaradnak róla,

Egy évet várni kell.

Fiatal és öreg mind összegyûl rája,

Jöjjenek hát el

A szüreti bálra!

SZÜRETI BÁL
CECÉN

2009. szeptember 19-én

A szüreti felvonulás
11 órakor indul

a Deák úti iskolából.

19 órától
„Szüreti lopó Cecén”:

* Játék és hagyomány — tekintsék
meg a mûvelõdési ház udvarán vidám
pillanatainkat!

* Ezt követi a Búzavirág Népdalkör,
Bali Péter meséje és a Gerlice Nép-
tánc Egyesület ünnepi mûsora.

20 órakor dínomdánom
a mûvelõdési házban.

A jó hangulatról Szabó László gon-
doskodik.

A bál belépõje 500 Ft, melynek bevé-
telét a szereplõk vendéglátására és a
költségekre fordítjuk.

Jó szívvel várunk mindenkit!
Legyen e nap is községünk ünnepe,

amelyen részt vesz a falu apraja és nagyja!

Már a cicáknak is õsz van!
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Szeptember 12., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 Bob
a Vadnyugaton 10.05 Több, mint mozi – Filmmagazin
10.35 EgészségABC 11.00 Élni tudni kell! 11.30 Most a
Buday! 12.00 Hírek 12.10 Autó-Motor 12.40 Stílus Di-
vatmagazin 13.10 Az élõ sivatag 14.20 Brugge 14.50
Flórián megoldja 15.15 Emil és a detektívek 17.15
Therese nõvér.com 19.00 Luxor-sorsolás 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sor-
solás 20.15 Szeretõk 21.15 III. Richárd 0.20 Hírek 0.25
Sporthírek 0.40 Miénk a holnap
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infománia 6.25 Kölyök-
klub 8.45 Disney-rajzfilmek 10.20 Játék 11.30 A dadus
12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.40 Doki 13.40
Forma-1 15.25 Rejtélyek városa 16.15 Szfinx 18.30
Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Micsoda srác ez a
lány! 21.40 Tökéletes katona 23.10 Kincskeresõk kí-
méljenek! 0.50 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.00 414-es küldetés 10.35
Szurikáták udvarháza 11.05 Babavilág 11.40 Kalandjá-
rat 12.15 Charlie – Majom a családban 13.15 Hegylakó
14.15 Bajnokok Ligája magazin 14.50 A kiválasztott –
Az amerikai látnok 15.50 90210: Titkok és hazugságok
16.45 Happy, A flúgos golfos 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.35 Pokolfajzat 22.05 Harcosok klubja
0.30 Az aranyrög 2.05 Se füle, se farka, avagy a mese-
írók beájulnak 2.55 Kalandjárat 3.25 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 Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30
Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág
19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.56
Zene 20.04 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

Szeptember 13., 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 Tanúságtevõk 10.30 Egyházi naptár
10.45 Örömhír 11.10 Metodista ifjúsági mûsor 11.15
Kõbezárt egyháztörténelem 11.30 Az utódok remény-
sége 12.00 Hírek 12.10 Gyergyón innen Madarász Ka-
talin énekel 12.40 100 év – Játék a színház 13.30 A
magyar dal napja 2009. 14.20 Légfrissítõ 14.50 Carlo
Goldoni: Velencei terecske 16.35 Fõtér 17.30 Magyar-
ország története 18.05 Több, mint mozi – Filmmagazin
18.35 A magyar dal napja 2009. 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.00 A magyar dal napja
2009. 21.10 A szólás szabadsága 22.15 Kinek a papné
0.20 Hírek 0.25 Sporthírek 0.35 A magyar dal napja
2009. 1.30 A szólás szabadsága
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Kölyökklub 10.05 Re-
ceptklub 10.25 Játék 11.35 Menetrend 12.00 Híradó
12.10 Doki 13.10 Magyar Autósport-magazin 13.25
Forma-1 15.45 Pasifaló 16.20 Bunyó karácsonyig
18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 XXX 22.20 Heti he-
tes 23.20 Híradó 23.35 Portré 0.10 Maffiózók 1.15
Miért ne Emily?
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl
6.45 TV2-matiné 10.15 Dokik 10.40 Két testõr 11.15
Stahl konyhája 11.50 GSG 9 – Az elit kommandó 12.50
Száguldó vipera 13.50 Psych – Dilis detektívek 14.50
Smallville 15.50 Rex felügyelõ 16.50 Nevetséges Na-
póleon 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 A múmia
visszatér 22.35 Megint 48 óra 0.15 Képírók 2.45 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 20.56 Zene 21.04 Rá-
diószínház 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

Szeptember 14., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A cirkuszváros 9.45 Szomszédok
10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Öregberény 13.35
Roma Magazin 14.05 Domovina 14.35 Átjáró 15.05
Több, mint mozi – Filmmagazin 15.35 Záróra 16.25 Kis-
város 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.45 Bûvölet
18.15 Balett ABC Henriettel 18.30 Történetek a térrõl
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Be-
ugró 21.10 Árulkodó nyomok 22.10 Hétfõ este 22.45
Memento 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 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.25 Az elnök emberei 16.15
Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.20 A szökés
23.25 Rémségek könyve 2.: A végsõ vágás 1.25 Ref-
lektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek
9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.40 Halálbiztos vizsga
13.20 Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Parti nyo-
mozók 16.20 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.20
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Párbaj: Játssz agy-
ban, játssz nagyban! 20.15 Jóban Rosszban 20.50
Celebmûszak 21.25 NCIS 22.25 Gyilkos számok 23.25
Különleges ügyosztály 0.20 100 csoda 0.25 Tények
este 0.55 Viharos idõk 2.30 Holló – Út a mennyország-
ba
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 13.24 Münchhausen kalandjai 13.30 A gö-
rög katolikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.15
Közelrõl 15.45 Hétköznapi tudomány 16.15 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 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

Szeptember 15., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Találkozás az afrikai kultúrával
9.55 Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Öregberény 13.35 Srpski Ekran 14.05
Unser Bildschirm 14.35 Átjáró 15.05 Visszajátszás
15.35 Záróra 16.25 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti
híradó 17.45 Bûvölet 18.15 Balett ABC Henriettel
18.30 Történetek a térrõl 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Árulkodó
nyomok 22.10 Kedd este 22.45 Memento 22.55 24
23.40 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.35 A szépségkirálynõ halála
16.15 Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Hír-
adó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Hudson Hawk 23.25 XXI. Század – A legen-
dák velünk élnek 0.00 Reflektor 0.20 Fulltiltpoker.com
1.30 Miért ne Emily?
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.05 Babapercek
9.10 Telekvíz 10.00 Teleshop 11.05 Szex, szerelem,
olaszok 13.20 Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Par-
ti nyomozók 16.20 Az elveszett ereklyék fosztogatói
17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Jóban Rossz-
ban 19.40 Celebmûszak 20.15 Bajnokok Ligája 23.15
20 év – Beszélgetések Bárdos Andrással 23.50 100
csoda 23.55 Tények este 0.25 Nexxt
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 13.25 Münchhausen ka-
landjai 13.30 A római katolikus 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 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Szeptember 16., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A regéci vár alatt 9.55 Szomszé-
dok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20
Öregberény 13.40 Hrvatska krónika 14.10 Ecranul
nostru 14.40 Átjáró 15.10 Kormányváró 15.35 Záróra
16.25 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.45
Bûvölet 18.15 Balett ABC Henriettel 18.30 Történetek
a térrõl 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Már egyszer tetszett! 21.10 Árulkodó nyomok
22.15 Szerda este 22.50 Memento 23.00 24 23.45
Táskamesék
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.15 A suttyó család – Hulljon a
férgese 16.15 Második esély 17.20 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 Terror a tenger alatt 23.20
Drogfutárok 1.25 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek
9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.25 A tûzjáró 13.20
Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Parti nyomozók
16.20 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.20 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Párbaj: Játssz agyban,
játssz nagyban! 20.15 Jóban Rosszban 20.50
Celebmûszak 21.25 Doktor House 22.25 Szellemekkel
suttogó 23.25 A médium 0.20 100 csoda 0.25 Tények
este 0.55 Csalóka emlékek
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 13.25 Münchhausen kalandjai 13.30 A re-
formátus 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 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 20.40 Baj-
nokok Ligája – Liverpool–DVSC 21.30 Krónika 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

Szeptember 17., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Kilátás a Nagy-Kopaszról 9.55
Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthí-
rek 12.20 Öregberény 13.35 Slovenski utrinki 14.05
Együtt 14.35 Átjáró 15.05 Info-Generáció 15.35 Záróra
16.35 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.45
Bûvölet 18.15 Balett ABC Henriettel 18.30 Történetek
a térrõl 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 A csodálatos Mrs. Pritchard 21.10 Montalbano
felügyelõ 22.20 Csütörtök este 22.55 Memento 23.05
24 23.50 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.20 Szerelemért szerelem
16.15 Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Hír-
adó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Legyen Ön is milliomos Fábry Sándorral és
híres vendégeivel! Kvízshow 22.50 Házon kívül 23.30
Európai idõ 23.50 Alias 0.45 Reflektor 1.05 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Té-
nyek reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Ba-
bapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.35 Az alpesi
klinika 2. 13.20 Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20
Parti nyomozók 16.20 Az elveszett ereklyék fosztoga-
tói 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Párbaj:
Játssz agyban, játssz nagyban! 20.15 Jóban Rossz-
ban 20.50 Celebmûszak 21.25 Egy bébiszitter naplója
23.25 100 csoda 23.30 Tények este 0.00 Bajnokok Li-
gája – FC Liverpool–Debrecen VSC 1.40 Jericho
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A BOGÁRDI TV MÛSORA SÁRBOGÁRDON
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rendsze-
rén a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es frekvencián,
valamint az EMW-hálózatán, a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece kör-
nyékének mûsora a bogárdi mûsor alatt olvasható!

Szeptember 12., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Foci: S.bogárd–Cece (95’), S.miklós–Kisláng (95’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Foci: S.bogárd–P.sza-
bolcs (95’), Kézi: Aba–Kiskunhalas (55’), S.bogárd–Aba
(55’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Évnyitó Sárszent-
miklóson (40’) és Cecén (40’), Aranylakodalom Sáreg-
resen (30’), Cecei fazekasok (65’), Légió kupa: Gali-
team–Sárbogarak (32’), Toledo–Légió (32’)

Szeptember 13., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Foci: S.bogárd–P.szabolcs (95’), Kézi: Aba–Kiskunhalas
(55’), S.bogárd–Aba (55’) 13.00 Heti híradó 15.00 Testü-
leti ülés 19.00 Heti híradó 20.00 Sorskérdéseink 1–3.
(ism.)

Szeptember 14., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Évnyitó
Sárszentmiklóson (40’) és Cecén (40’), Aranylakodalom
Sáregresen (30’), Cecei fazekasok (65’), Légió kupa:
Galiteam–Sárbogarak (32’), Toledo–Légió (32’) 13.00 He-
ti híradó 15.00 Foci: S.bogárd–Cece (95’), S.miklós–Kis-
láng (95’) 19.00 Heti híradó 20.00 István a király rockope-
ra Kálozon (ism. 120’), Idõsek napja 2008 (ism. 80’)

Szeptember 15., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Sors-
kérdéseink 1–3. (ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 István a ki-
rály rockopera Kálozon (ism. 120’), Idõsek napja 2008
(ism. 80’) 19.00 Heti híradó 20.00 Agrárnap Cecén (ism.)

Szeptember 16., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Agrár-
nap Cecén (ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Zenebár (30’),
Népdalkörök országos találkozója 1994-ben (ism.) 19.00
Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Halország hírei (31’), Hon-
véd horgászverseny (18’), Foci: S.miklós–Pálhalma (95’),
Kézi: S.bogárd–D.újváros (60’)

Szeptember 17., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Halország hírei (31’), Honvéd horgászverseny (18’), Foci:
S.miklós–Pálhalma (95’), Kézi: S.bogárd–D.újváros (60’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Agrárnap Cecén (ism.)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Sorskérdéseink 1–3.
(ism.)

Szeptember 18. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Zenebár (30’), Népdalkörök országos találkozója 1994-ben
(ism.) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Sorskérdéseink
1–3. (ism.) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Agrárnap
Cecén (ism.)

***

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.

Szeptember 10., Cs: (7-14 óra között mûsorfrissítés)
14.00 Foci: Cece–Sárbogárd (97’), Sárszentmiklós–Kis-
láng (96’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Csodás történetek – Református gyermekhét (80’), Bajai
halászlé (10’), Hittel a városért – Agyagási István esperes
(45’), Villányi képeslap (ism. 27’)

Szeptember 11., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Aranylakodalom Sáregresen (22’), Cecei fazekasok
(25’), Zenebár (30’), Sárbogárd–Pusztaszabolcs foci-
meccs (98’) 13.00 Heti híradó 14.00 Csodás történetek –
Református gyermekhét (80’), Bajai halászlé (10’), Hittel a
városért – Agyagási István esperes (45’), Villányi képes-
lap (ism. 27’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Falunap Alapon (91’), Évnyitó Cecén (43’) és
Sárszentmiklóson (33’)

Szeptember 12., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziré-
na 9.00 Foci: Cece–Sárbogárd (97’), Sárszentmiklós–Kis-
láng (96’) 13.00 Heti híradó 14.00 Légió-kupa (56’), Kézi-
labda: Aba–Kiskunhalas (55’), Aba–Sárbogárd (53’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Aranylakoda-
lom Sáregresen (22’), Cecei fazekasok (25’), Zenebár
(30’), Sárbogárd–Pusztaszabolcs focimeccs (98’)

Szeptember 13., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Légió-kupa (56’), Kézilabda: Aba–Kiskunhalas (55’),

Aba–Sárbogárd (53’) 13.00 Heti híradó 14.00 Falunap Ala-
pon (91’), Évnyitó Cecén (43’) és Sárszentmiklóson (33’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Csodás törté-
netek – Református gyermekhét (80’), Bajai halászlé (10’),
Hittel a városért – Agyagási István esperes (45’), Villányi
képeslap (ism. 27’)

Szeptember 14., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Aranylakodalom Sáregresen (22’), Cecei fazekasok
(25’), Zenebár (30’), Sárbogárd–Pusztaszabolcs focimeccs
(98’) 13.00 Heti híradó 14.00 Foci: Cece–Sárbogárd (97’),
Sárszentmiklós–Kisláng (96’) 18.00 Lapszemle, Heti hír-
adó, Sziréna 20.00 Légió-kupa (56’), Kézilabda: Aba–Kis-
kunhalas (55’), Aba–Sárbogárd (53’)

Szeptember 15., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Csodás történetek – Református gyermekhét (80’),
Bajai halászlé (10’), Hittel a városért – Agyagási István es-
peres (45’), Villányi képeslap (ism. 27’) 13.00 Heti híradó
14.00 Légió-kupa (56’), Kézilabda: Aba–Kiskunhalas (55’),
Aba–Sárbogárd (53’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziré-
na 20.00 Falunap Alapon (91’), Évnyitó Cecén (43’) és
Sárszentmiklóson (33’)

Szeptember 16., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziré-
na 9.00 Falunap Alapon (91’), Évnyitó Cecén (43’) és
Sárszentmiklóson (33’) 13.00 Heti híradó 14.00 Aranylako-
dalom Sáregresen (22’), Cecei fazekasok (25’), Zenebár
(30’), Sárbogárd–Pusztaszabolcs focimeccs (98’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Foci: Cece–Sárbo-
gárd (97’), Sárszentmiklós–Kisláng (96’)

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
13.25 Münchhausen kalandjai 13.30 A római ka-
tolikus 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 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap törté-
netei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonás-
ok 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 18., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Budapest 9.55 Szom-
szédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthí-
rek 12.15 Öregberény 12.50 A víz ára 13.20 Kör-
zeti magazin 14.10 Átjáró 14.40 Sírjaik hol dom-
borulnak? 15.10 Záróra 16.00 Kisváros 17.30 Hí-
rek 17.35 Körzeti híradó 17.45 Bûvölet 18.15 Ba-
lett ABC Henriettel 18.30 Történetek a térrõl
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 A csodálatos Mrs. Pritchard 21.10
Montalbano felügyelõ 22.20 Péntek este 22.55
Memento 23.05 24
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05
Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00
Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.45 A kin-
cses sziget gyermekei 16.15 Második esély
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacso-
racsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Hazudj, ha tudsz! 22.15 Minden lében négy kanál
23.20 A fõnök 0.20 Reflektor 0.40 Itthon 1.00
Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25
Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája
9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop
11.40 Nem kutya! 13.20 Kvízió 14.20 Mentõheli-
kopter 15.20 Parti nyomozók 16.20 Az elveszett
ereklyék fosztogatói 17.20 Joshi Bharat 18.30
Tények 19.05 Párbaj: Játssz agyban, játssz
nagyban! 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Celeb-
mûszak 21.25 Született feleségek 23.25 100
csoda 23.30 Tények este 0.00 Döglött hal 1.35 A
Donnelly klán 2.25 Drága testek
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 13.24 Münc-
hausen kalandjai 13.30 A zsidó vallási felekezet
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15
Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöld-
övezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
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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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 fûrészpor kapható.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Redõnyök! 06 (30) 507 3344. (306084)

Férfi pecsétgyûrû, valamint egy világoskék 39-es új
nõi szandálcipõ olcsón eladó. 06 (20) 405 7366.
Sárbogárd központjában téglaépületben elsõ eme-
leti erkélyes 80 m2-es lakás eladó. 06 (20) 216 7202,
06 (30) 994 1332.
Felszolgálót felveszek Fanni presszóba. 06 (30) 560
0259.
Simson Enduro eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 376 6959.
Akác, cser, gyertyán tûzifa kedvezõ áron eladó. 06
(20) 454 8979. (323694)

Sárbogárdon Ady úton (régi Fantázia vendéglõ) el-
adó. 06 (20) 661 3419, 06 (20) 410 4210. (323689)

Ady-lakótelepen 1,5 szobás lakás kiadó. 06 (30)
384 0228. (323687)

Borszõlõ eladó. 06 (30) 9935 337. (323686)

Kiadó jó állapotú olcsó lakás az Árpád-lakótelepen
06 (20) 961 9829. (323823)

Családi ház (138 m2) eladó. Irányár: 14,5 M. 06 (70)
335 6413. (323683)

Boroshordók, prés, daráló eladó. Telefon: 06 (30)
604 2754. (323698)

Sárbogárdon szántóföldet bérelnék. Telefon: 06
(30) 513 5180. (323704)

Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde pálin-
kafõzést vállal. Rövid határidõvel, kedvezõ áron! 06
(30) 9275 627.
M6-os autópályán, Dunaújvárosnál, OMV töltõállo-
más férfi munkaerõt keres. Jelentkezés: 10-17-ig,
06 (30) 385 0414. (323700)

Jó állapotú boroshordók eladók több méretben. 06
(20) 451 1128.
Tollpaplan-készítés, kész paplanok kaphatók
Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b. Pákolicz Árpádné
06 (25) 476 051 (325746)

Háromszobás, konvektoros családi ház eladó.
Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b. Pákolicz Árpádné
06 (25) 476 051. (323746)

Alapon, csendes utcában 3 szobás ház, szép, parko-
sított udvarral eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 231 5239.
Eladó másfél szobás kis lakás, hõszigetelt ablakok-
kal. Ár: 5,3 M Ft. 06 (20) 554 4302. (323735)

Borszõlõ megegyezés szerint kis-, nagytételben el-
adó. 06 (25) 461 806. (323734)

Eladó 2000 évj. 6 személyes Kia Pregio, 4 db
alufelnire szerelt 205/70R15/99S/ autógumi. Érdek-
lõdni: 06 (20) 423 5689. (323733)

Parasztház eladó 500 négyszögöl telken Töbör-
zsökön, Szent István u. 72/b-ben. Irányár: 4,5 M Ft.
Családi ház eladó Töbörzsökön Szent István u.
72/a-ban 500 négyszögöl telken. Irányár: 9 M Ft.
Fehér borszõlõ eladó. Papp Béla, telefon: 06 (25)
460 512. (323018)

Borszõlõ eladó Sárszentmiklóson. Telefon: 06 (25)
461 465.
Tompa M. utcában családi ház eladó. 06 (70) 335
6399. (323850)

Sárbogárd-töbörzsöki sörözõbe pultos nõi alkalma-
zottat keresek. 06 (20) 296 1313. (323847)

Árpád-lakótelepen 4. emeleti felújított lakás eladó.
06 (20) 451 1128. (323714)

Használt, bézs színû fürdõszobai mosdókagyló,
szappantartók, polc, jó állapotban eladók kedvezõ
áron. 06 (30) 348 3320.
Lakás eladó. 06 (30) 2099 371.
Lyoness kártyát fogadjuk! Gázmodul, Örs Patika –
Sárszentmiklós, Orova Szabadidõbolt.
BUDAPESTEN a VII. kerületben, a Városliget és a
Dózsa György út közelében, jó tömegközlekedési
adottságokkal rendelkezõ 30 m2-es (1 nagyszoba,
konyha, fürdõ, külön WC, pincében külön tároló), ga-
lériázható, összkomfortos ELSÕ EMELETI TÉGLAÉPÍ-
TÉSÛ LAKÁS ELADÓ. Irányár: 10.150.000 Ft.
Telefon: 06 (30) 288 7239.
Ajtók, ablakok a legkedvezõbb áron. 06 (70) 774
8486.
Hitelügyintézés! 06 (70) 774 8486.
Négylakásos társasházban Sárbogárd központjá-
ban lakás eladó. 06 (20) 405 7366.
Családi házat, lakást, vagy ingatlant keresek. 06
(30) 719 9988 Simon.
Fehér borszõlõ eladó! Lakhegyi mézes, Irsai,
Zalagyöngye. Ár: 65 Ft, szüret 12-én. Telefon: 06
(25) 461 754. (323329)

Fehér borszõlõ eladó Sárszentmiklós, Akácfa u. 10.
06 (30) 318 1467. (323328)

Családi ház eladó! 06 (30) 209 9371. (323368)

Favágás, gallyazás! 06 (20) 437 4869. (323050)

Borszõlõ eladó 06 (20) 911 4711. (323049)

Eladó 4 részes szekrénysor 30000.-, gáztûzhely
20000.-, KLU vegyes tüzelésû kazán 20000 forintért.
06 (30) 361 1176. (323047)

Sárbogárd központjában lakás eladó. 06 (30) 354
4825.
Szántóföldet bérelnék Pusztaegresen. 06 (20) 411
6669, 06 (70) 337 6669. (323045)

Sárszentágotán 6 db boroshordó 220 literig, szõlõ-
daráló, prés, morzsolt kukorica eladó. 06 (20) 410
2389. (1800 után) (323043)

Németjuhász kölykök szeptember 20-tól eladók. 06
(30) 916 5891. (323042)

3 hónapos fekete keverék kiskutyák ajándékba elvi-
hetõk. 06 (20) 297 6002.
Alapon parasztház eladó. Irányár: 1,5 M Ft. 06 (30)
346 4524. (323040)

Héthetes rajzos németjuhász jellegû kan kiskutya
ingyen elvihetõ. Telefon: 06 (20) 447 3926.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 774 0143.
KTM LC4 600 m3-es ’89-es évjáratú Enduro motor-
kerékpár eladó. Irányár: 280.000 Ft. 06 (20) 364
1647. (323037)

Masszázst és gyermekfelügyeletet vállalok. 06 (30)
581 2353. (323025)

Kõmûvesmunkát, térkövezést, hõszigetelést válla-
lok. 06 (30) 384 4540. (323333)

Üzlet-, illetve irodahelyiség kedvezõ áron kiadó. 06
(70) 332 1393.
Matematikából korrepetálást vállalok. 06 (70) 332
1446.

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

MÛSZAKI VIZSGA, SZERVIZ,
ZÖLDKÁRTYA minden jármûtípusra!

Szerviz esetén az ÁTVIZSGÁLÁS
INGYENES! Mindent egy helyen:

Pentagri Kft., Sárbogárd, Széchenyi u. 2.
06 70 3384 954

Eladó FÉG gyártmányú Siesta Pingvin
falra szerelhetõ infraégõs gáz hõsugárzó,

valamint térdeplõs szék.
Érdeklõdni: 06 (30) 993 3395

TÛZIFA ELADÓ! Aprított cser, tölgy, akác,
INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL.

06 (30) 720 9100,
Horváth Sándor, Tamási.

Felújított CSALÁDI HÁZ OLCSÓN ELADÓ.
06 70 410 4917

ELSÕ EMELETI karbantartott, 48 m2-es,
kétszobás, központi fûtéses

LAKÁS ELADÓ József Attila utcában.
06 (30) 536 1384

BARÁTSÁG-LAKÓTELEPEN GARÁZST
VENNÉK. 06 (70) 338 5085

Homlokzati HÕSZIGETELÉS ÉS
SZOBAFESTÉS. 06 (70) 539 7882

Sárbogárdi Tescoban lévõ pénzváltóba
VALUTA-PÉNZTÁROSI végzettséggel

nyelvvizsgával rendelkezõ
PÉNZTÁROST FELVESZÜNK.
Érdeklõdni: 06 (70) 380 0193

SIMONTORNYÁN a gimnáziummal
szemben 30 m2-es ÜZLET ELADÓ.

06 (20) 393 7979

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR

TANFOLYAM INDUL
2009. szeptember 12-étõl

a Légió 2000 Security
szervezésében

AKCIÓS ÁRON!
Jelentkezés:

Légió központi iroda
Sárbogárd, Ady E. út 29.
Telefon: 06 (25) 508 980

KARATE-
TANFOLYAM
indul kezdõk és haladók részére Sárbogárdon

szeptember 7-étõl
hétfõn, szerdán 18–19 óráig

a Mészöly Géza Általános Iskola
tornatermében.

Jelentkezés a helyszínen.
Telefon: 06 (20) 9270 985

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Mezõföld Gimnázium és
Szakiskola

Tanuljon nálunk, legyen több általunk!

A 2009/2010-es tanévben elindítjuk a felzárkóztató szakiskolai képzésün-
ket, melyre a következõ végzettséggel rendelkezõ fiatalok jelentkezhetnek:
akinek nincs általános iskolai végbizonyítványa, de a 15. életévét
2009. december 31-ég betölti, vagy aki elvégezte a 8. osztályt, de nem
tanult tovább, vagy aki nem szándékozik megszerezni a 8. évfolyamot,
ezért elõkészítõ felzárkóztató oktatásban vehet részt.
Oktatási forma: felnõttoktatás nappali munkarendje szerint.
Elõny a képzésünkre jelentkezõknek, hogy jár a családi pótlék, ezen képzés
ideje alatt, addig amíg nem töltötte be a 23. életévét.
A képzés végén mindenki megkapja a szakiskolai végbizonyítványt 10. osz-
tályról, mellyel bármelyik szakmunkásképzõben 11. osztályba felveszik.

Szeretettel várjuk nem tanköteles korú
tanulóinkat iskolánkban

– gimnázium esti tagozaton (3 év, 10-12. évfolyam).

Iskolarendszeren kívüli képzéseink:

– pénzügyi-számviteli ügyintézõ (180 óra),
– mérlegképes könyvelõ (vállalkozási szak) (400 óra).
A képzés helye: Sárbogárd, József Attila u. 14., Mészöly Géza Ál-
talános Iskola
Beiratkozás: 2009. augusztus 24-28-ig, 14.00-17.00 óráig
2009. augusztus 31-tõl szeptember 14-ig, 8.00-14.00 óráig
Érdeklõdni: Toldi Lászlónénál (06 30 226 6951) és Novák Ildikó iskolatit-
kárnál (06 20 239 7525) lehet.
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Nyílt
tér

Akiért a
harang szól

Ma Etus néniért szól, meg mindnyájun-
kért, ha értjük.
Még kérdeztem a lányodtól, Ágitól,
hogy mit vihetek a kórházba látogatóba,
mit szeretsz enni, inni. De õ azt mondta,
semmit nem lehet egyelõre.
Megtudtam, hogy éppen születésnapod
van, ezért gondoltam, azért mégis vi-
szek valamit. Vásároltam egy szép virá-
gos képeslapot, melyre — többek kö-
zött — ezt írtam:
’Etus néni is mindig így gondolja:
„Az ember hivatása, hogy megismerje
az igazságot, szeresse a szépet, kívánja a
jót, és cselekedje a legjobbat.” (Beetho-
ven)’
Fájdalmas, de már múlt idõ lett a „gon-
dolja” szóból... Már csak volt mindig
kedves, biztató bölcs szavad, szeretõ
mosolyod hozzám, meg mindenkihez,
akiket szerettél, becsültél és tiszteltél.
Nagy idõknek voltál tanúja, részese,
mindig kitartva, segítve férjed, csalá-
dod, de másokat is a nehéz, próbatevõ
idõkben.
Mert már csak Te és korosztályod tud-
ná, tudja megmondani — és nekem ez
az egyik legfájóbb a veszteségben —,
nem is azt, hogy milyenek vagyunk, ha-
nem milyenek voltunk „legszebb” gyer-
mek- és fiatalabb éveinkben, és szüleink
is milyen EMBEREK voltak!
„minden halállal én leszek kevesebb...
ezért hát sose kérdezd, kiért szól a ha-
rang; érted szól!” (John Donne)
Köszönök mindent, dr. Bakács Tamás-
né Etus néni!
Tisztelettel:

Streng Ferenc ny. rendõr alezredes

Gondolkodjunk!
Szokás szerint már megint lemaradtam a
testületi ülés elejérõl. A sporttal kapcsola-
tos napirend közepébe csöppentem bele,
és csak kapkodtam a fejemet a sok javaslat-
ra. Nem tagadom, mi is érintettek va-
gyunk, mert szabadidejében a férjem vagy
asztaliteniszezik, vagy modellezik. Az idõ-
járás függvényében — hogy fúj, vagy nem
— tudom, hogy hol van a nagy rohanásban.
Éppen ezért érdekelt a képviselõk dönté-
se.
Nem volt még idõm, hogy kielemezzem a
testületi ülésen történteket, így csak az el-
sõ benyomásaimat írom le.
Nagyon szépen kérem a város vezetõit,
hogy közülük tízen fejenként legalább 30
kilót fogyjanak le! Ritka ronda látványt
nyújtanak még akkor is, ha egy szót nem
szólnak. Felajánlom a segítségemet ehhez
a mutatványhoz; a jóga csodákat tud tenni,
erre pedig nekünk Sárbogárdon nagy
szükségünk lenne.
Csak a csodában bízhatunk! Tudom, hogy
fejben dõlnek el a dolgok, tudom, hogy én
vagyok a hibás, mert tele vagyok negatív
gondolatokkal, de egy ilyen testületi ülés
után még meditálással sem látom a kiutat.
Olyan ember mondja magáról, hogy „a be-
csületemre kényes vagyok” (!?), aki azt
sem tudja, ilyenkor mirõl beszél. A plafon
mindenesetre a helyén maradt!
Ha én vezetõ vagyok egy településen, ak-
kor a volt férjemnek akkor sem adok köz-
pénzért munkát, ha ég-föld összeszakad,

nehogy vád érjen. Ha jól vettem ki a lénye-
get, ezt nem akarta megérteni a jegyzõ
meg a polgármester. Tudom, hogy az õ fo-
galmaik szerint azt csinálnak darabonként
félmillióért, amit akarnak, de másnak ez
még szemet szúrhat. Annyira nem hülyék a
sárbogárdiak, hogy ne látnák, mi folyik itt.
Mondják is rendesen. Nem mindenkit nyû-
göz le, amikor a polgármester a testületi
ülésen elkezdi sorolni, mit „csinált”. Töb-
ben kérdezték tõlem, mi szükség van erre.
Hát, úgy igazán semmi, de valamivel alá
kell támasztani, hány nyugdíjasklubban
gyûjti a választóit, hol tart éppen „pofavizi-
tet”.
Na, errõl jut eszembe! Meg kellene gon-
dolni, kell-e nekünk, sárbogárdiaknak fõ-
állású polgármester. Ebben a nagy pos-
ványban elég lenne egy társadalmi megbí-
zatású, aki néha bemegy a hivatalba aláír-
ni.
A következõ választáson csak azok a sze-
mélyek indulhassanak képviselõjelöltként,
akik aláírnak egy nyilatkozatot, hogy térí-
tés nélkül, csak a településért érzett mér-
hetetlen felelõsségtudattal akarják képvi-
selni a közösséget! Ne a megélhetésük le-
gyen a vezérelv!
Na, és a jegyzõ meg az aljegyzõ… Térdre,
imára! Minden jókívánság
ránk fér!

Csibegép (Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Dögök a hulladékgyûjtõben
A sárszentmiklósi óvoda parkolójában el-
helyezett szelektív szemétgyûjtõ konténe-
rekkel mindig történik valami. A múlt hé-
ten egy környékbeli lakó telefonált szer-
kesztõségünkbe, hogy ismeretlenek macs-
katetemeket dobtak az egyik konténerbe.
A dögök a nagy melegben bomlásnak in-
dultak. A bûz elárasztotta a környéket.
Végül nem bírták már tovább, szóltak a
Közévnek. A szemétszállítók kijöttek, de
majdnem rosszul lettek õk is az irdatlan
bûztõl.

Fölháborító felelõtlenség ilyet tenni, hi-
szen ott van a közelben az óvoda, és a le-

gyek, amelyek rajokban röpködtek a kon-
téner körül, fertõzést terjesztenek.
Nem látta az illetõ, hogy a szelektív gyûj-
tõkbe csak azt lehet beletenni, ami rá van
írva: az egyikbe papírt, a másikba üveget, a
harmadikba pedig laposra taposott mû-
anyag palackot?
Ha mégis tudta, ez nagyon rossz vicc volt!
Valamennyiünk érdeke, hogy minél keve-
sebb feldolgozhatatlan hulladék kerüljön
a kislóki hulladékdeponálóba, s annak is
minél nagyobb része újra feldolgozható
legyen!

Hargitai Lajos

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága feleségem, édesanyánk,

DR. BAKÁCS TAMÁSNÉ
2009. szeptember 4-én,
hosszú szenvedés után,

85. évében elhunyt.

Temetése szeptember 10-én
14 órakor lesz a Huszár-temetõben.

Gyászoló család

Gyõri Istvánnak 40.
Gyõri Laurának 12.
születésnapjára Sárhatvanra
Minden nap drága, minden perc kincs, Ti vagytok az én kincsem, melybõl több nincs.

Ti álltok a szívemhez mindig oly közel, Ti, kiknek szeretete engem mindig ölel.

Kérem a jó Istent, óvjon, védjen titeket, adjon nektek egészséget és sok boldog éveket.

Boldog születésnapot kíván: Édesanyád és nagymamád


