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A titok
Huszár Gabriella gyermekkora óta
mozgássérült, lábára béna, bottal jár.
Így végezte el az iskoláit, így állt munkába 1997 decemberében a dr. Krupa
Rozália jegyzõ vezette sárbogárdi polgármesteri hivatal szociális ügyintézõjeként, majd így lett vezetõ tanácsos,
osztályvezetõ helyettes a hatósági osztályon. 2007 augusztusában mégis fogyatékossága miatti alkalmatlanságára hivatkozva bocsátották el azonnali
hatállyal.

Tóth Imre-emléktorna Nagylókon
Írás a 11. oldalon.

Nyári
nyitva tartás

Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy
szerkesztõségünk augusztus végéig

hétköznap 8–16 óráig
tart nyitva.
Szokásos nyári szünetünk

július 23-ától augusztus 8-áig
tart majd.
Szerkesztõség

A Fejér Megyei Bíróság mint másodfokú bíróság 2010. február 24-én kelt ítéletébõl kiderülnek az ügy részletei.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Szent László-napi áhítat
Írás a 13. oldalon.
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A titok
Huszár Gabriella gyermekkora óta mozgássérült, lábára béna, bottal jár. Így végezte el az iskoláit, így állt munkába 1997
decemberében a dr. Krupa Rozália jegyzõ
vezette sárbogárdi polgármesteri hivatal
szociális ügyintézõjeként, majd így lett vezetõ tanácsos, osztályvezetõ helyettes a
hatósági osztályon. 2007 augusztusában
mégis fogyatékossága miatti alkalmatlanságára hivatkozva bocsátották el azonnali
hatállyal.
A Fejér Megyei Bíróság mint másodfokú
bíróság 2010. február 24-én kelt ítéletébõl
kiderülnek az ügy részletei.

A munkavállaló hibája
Sárbogárd polgármesteri hivatala, pontosabban annak vezetõje, dr. Krupa Rozália
jegyzõ nézete szerint: „...100 %-ban rokkant, vagyis teljesen munkaképtelen, rokkantsági (tb) járadékban részesülõ személlyel nem lehetett volna érvényes közszolgálati viszonyt létesíteni, annak felszámolása kogens törvényi rendelkezés értelmében nem volt mellõzhetõ. A felmentés
szabályait pedig (a pénzbeli járandóságok
tekintetében) azért nem lehetett alkalmazni, mert az érvénytelenség nem a munkáltató, hanem a munkavállaló hibájára –
az alkalmazási akadály eltitkolására – vezethetõ vissza.”
Gabriella, elbocsátását követõen, 2007 októberében keresetlevéllel fordult a munkaügyi bírósághoz, de azt 2008 augusztusában – egy jogszabályi változás figyelmen kívül hagyásával, elkésettség címén – elutasították.

Fõügyészségi óvás
A Fejér Megyei Fõügyészség ugyancsak
2008 nyarán általános vizsgálatot folytatott a közszolgálati foglalkoztatás törvényességnek tárgykörében. Ennek során ismerte meg Gabriella ügyét is. Megfelelõ
tájékozódás után arra a jogi álláspontra
helyezkedett a fõügyészség, hogy a sárbogárdi jegyzõ munkaügyi intézkedése törvénysértõ volt, Huszár Gabriella mozgáskorlátozottságát tévesen értékelte kinevezési akadálynak (alkalmatlansági oknak),
mivel Gabriella a munkáját 10 éven át kifogástalanul ellátta.
A Selymesné dr. Horváth Ágnes ügyész által képviselt fõügyészség 2008 októberében óvást nyújtott be a sárbogárdi jegyzõhöz, melyben indítványozta, hogy az alperes vonja vissza a jogsértõ intézkedését, állítsa helyre az eredeti állapotot, végeztesse
el a köztisztviselõ munkaegészségügyi
vizsgálatát, s annak eredményeképpen –
szükséghez képest – egészségügyi alkalmatlanság címén felmentéssel szüntesse
meg a közszolgálati jogviszonyt, a törvény
szerinti járandóságok kifizetése mellett.
A jegyzõ elutasította az ügyészi óvást.

Elsõ fokon
Emiatt a fõügyészség keresetet nyújtott be
a munkaügyi bírósághoz, kérve az óvás
megalapozott, jogszerû voltának ítéleti
megállapítását, valamint a kifogásolt munkáltatói intézkedés jogellenességének
megállapítása mellett a sárbogárdi hivatal
kötelezését Huszár Gabriella pénzbeli járandóságainak (felmentési illetmény, elmaradt kereset, végkielégítés, sérelmi díj)
megfizetésére.
Az elsõfokú bíróság – helyt adva az óvásnak – hatályon kívül helyezte a közszolgálati jogviszonyt megszüntetõ, valamint az
ügyészi óvást elutasító jegyzõi határozatot;
a köztisztviselõ munkajogi igényére vonatkozó kereseti kérelmet azonban elutasította.
Az ítélet ellen mindkét fél fellebbezést
nyújtott be.

Alkalmasint egy kis pénzt
Az alperes jegyzõ, illetve ügyvédje, dr. Kolláth György elõször az ítélet hatályon kívül
helyezését, a per megszüntetését kérték.
Azzal érveltek, hogy az ügyész csak azért
kérte az óvás jogszerûségének megállapítását, mert ezen perjogi eszköz felhasználásával „alkalmasint nyerni kívánt a nála
panaszt elõterjesztõ félnek egy kis pénzt”.
Az ügyésznek (az anyagi jogosult meglévõ,
ámbár önhibájából adódó késedelme miatt ki nem használt igényérvényesítési képességére figyelemmel) nem volt perindítási joga. Majd az alperes az ítélet részbeni
megváltoztatását és a kereset teljes elutasítását kérte. Elismerte, hogy az ügyésznek
formálisan joga volt óvást emelni, sõt az elutasítás miatt keresetet indítani, azonban
szerinte az óvás tartalmilag megalapozatlan volt. Huszár Gabriellát ugyanis 100
%-os rokkantsága miatt munkavégzésre
teljesen alkalmatlannak kell tekinteni, s
ilyenként tilos lett volna vele közszolgálati
jogviszonyt létesíteni; kinevezése, tartós
foglalkoztatása munkavédelmi és munkajogi szabályok megsértésével történt. S hivatkozott arra, hogy a kinevezési érvénytelenség „a munkáltatónak fel nem róható”
okból történt (lásd fentebb: az „alkalmazási akadály eltitkolása” a munkavállaló
részérõl). A munkaképesség eldöntése
nem az ügyész, nem is a munkaügyi bíróság, hanem más közhatóság kompetenciája.
A fõügyészség az elsõfokú ítélet hatályon
kívül helyezését kérte, s új eljárás lefolytatásának elrendelését indítványozta. Azzal
érvelt, hogy a pert közvetlenül nem Huszár
Gabriella munkajogi igényének érvényesítése végett indította, bár a pénzbeli marasztalásra irányuló kereseti kérelme megtévesztõ lehetett, ezért attól a további félreértések elkerülése, az alperes belemagyarázási törekvésének elhárítása végett a
másodfokú tárgyaláson elállt.
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Másodfokon
A másodfokú bíróság 2010. február 24-én
kelt ítéletében mellõzi a sárbogárdi jegyzõ
Huszár Gabriella elbocsátására vonatkozó
határozatát, s az óvást elutasító jegyzõi határozat hatályon kívül helyezése helyett
megállapítja, hogy az ügyész óvása jogszerû volt. Az ítélet ellen nincs helye további
fellebbezésnek.

Jogsértõ, megalázó
elbocsátás
Ezen ítélet indoklásában ezt olvashatjuk:
„A munkajogviszony létesítésének nem az
képezi jogi akadályát, hogy a munkajog területén kívül esõ társadalombiztosítási
szerv a rá vonatkozó biztosítási (közigazgatási) szabályok alapján az adott személyt
milyen státuszba sorolta, tartotta, illetve
javadalmazta, hanem csak az, ha az adott
személy az adott testi-lelki egészségügyi állapotában saját és mások egészségének,
életének veszélyeztetése nélkül képtelen
tartósan és biztonságosan ellátni a megcélzott munkaköri feladatait.
A perbeli esetben nem vitatott tény, hogy a
gyermekkora óta mozgássérült Huszár
Gabriella már ilyenként végezte el az államigazgatási fõiskolát, ilyenként pályázott az alpereshez, és ilyenként tartották õt
irodai ügyintézési (szellemi) munkára alkalmasnak. Arra nézve nincs adat, hogy
elõzetes, illetve idõszakosan visszatérõ
(kötelezõen elõírt) orvosi munka-alkalmassági vizsgálatát elvégezték-e vagy sem,
az viszont tény, hogy fenntartás nélkül kinevezték, 10 éven át szakadatlanul foglalkoztatták, sõt elõ is léptették. Alsó végtagi
bénasága eszerint érdemben nem akadályozhatta a munkáját. Ehhez képest a rokkantsági járadékos volta munkajogi szempontból irreleváns.
Nincs olyan szabály, mely eleve tiltaná a lábára béna köztisztviselõ alkalmazását. Ellenkezõleg: arra van diszkrimináció ellenes törvény, hogy munkavállalási szempontból tilos megkülönböztetni a személyeket egészségi állapotuk szerint, ha az
adott állapot a munkavégzést egyébként
nem zárja ki, illetve közösségi érdeket sem
sért. Az ügyész helyesen ismerte fel, hogy
az alperes Huszár Gabriellával szembeni
intézkedése felületes, formalista, merev
jogértelmezésre vallóan, súlyosan jogsértõ és ráadásul méltánytalanul megalázó
volt.”

Az egyenlõ bánásmódért
Huszár Gabriella elbocsátása okán az
Egyenlõ Bánásmód Hatósághoz is fordult,
ahol jelenleg is folyamatban van az ügye.
(A jegyzõ személye egyébként már nem ismeretlen e hatóság elõtt, hiszen korábban
szerkesztõségünk egyik fogyatékkal élõ
munkatársa sérelmében intézkedtek hatékonyan vele szemben.) Gabriella 2007 óta
nem tudott elhelyezkedni. Jelenleg egy
tanfolyamot végez.
Folytatás a következõ oldalon.
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A jegyzõ nem nyilatkozik
Dr. Krupa Rozália, Sárbogárd jegyzõje
számára a következõ kérdéseket szerettem volna föltenni:
Mily módon titkolta Huszár Gabriella a
munkavégzésre való alkalmatlanságát?
Hogyan derült fény a titokra?
Milyen szankcióval illeti azt az embert (azaz önmagát), aki „jogsértõen” kinevezte s
10 éven át foglalkoztatta Huszár Gabriellát?
A másodfokú bíróság ítélete után az ügyészi óvásban foglaltakat teljesíti-e?
Mit kíván tenni annak érdekében, hogy
mihamarabb lezáruljon az ügy?
Dr. Krupa Rozália azonban nem kívánt
nyilatkozni.

Cinkostársak
A fentiekbõl is kitûnik, hogy Sárbogárd
jegyzõje – nem tisztelve sem Istent, sem
embert, nem sajnálva a város egyébként is
kevés pénzét drága sztárügyvédre, hosszú
perlekedésre – mily módon járatja le egész
Sárbogárdot. Sajnálatos és egyben döbbenetes, hogy nem szakmai alapon, hanem a
szeszélyének megfelelõen hoz döntéseket,
amiket aztán sajátos jogi értelmezései szerint igyekszik kozmetikázni.
A regnáló testületek kétszer már föl akarták állítani dr. Krupa Rozáliát a jegyzõi
székbõl törvénysértõ intézkedései miatt,
azonban a háttérben mindig történt valami, ami miatt aztán nem volt meg az elegendõ többség ennek végrehajtásához.
A jegyzõt foglalkoztató jelenlegi képviselõ-testület tud-e a jegyzõ jogsértéseirõl?
Ha igen, miért hagyják szó nélkül, miért
nézik el neki mindezt? Mert a nagy hallgatással, bizony, õk is cinkostársak dr. Krupa
Rozália eszeveszett ámokfutásában!
Hargitai Kiss Virág

Adománygyûjtés
A FELSÕZSOLCAI ÁRVÍZKÁROSULTAK javára adománygyûjtést kezdeményezünk, mely gyûjtéshez csatlakozott a Sárszentmiklósi Katolikus
Megújulásért Alapítvány.
A gyûjtés ideje: 2010. június 8-ától naponta 8–20 óráig.
A gyûjtés helye: Sárszentmiklósi Könyvtár és Klub (Köztársaság út 175.).
CSAK TERMÉSZETBENI
ADOMÁNYOKAT FOGADUNK
(ásványvíz, üdítõ, tisztító-, takarító- és
fertõtlenítõszerek, tartós élelmiszerek
stb.)!
Az összegyûjtött adományok helyszínre
juttatásáról az ott lakók visszatelepítése
után gondoskodunk.
Sokan kicsivel is sokat segíthetünk!
Sárszentmiklós Egyesület, Sárszentmiklósi
Katolikus Megújulásért Alapítvány
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Nyílt levél
Tisztelt Juhász János polgármester úr!
Az Arany János utca és a Táncsics Mihály
utca lakói – akik a város szavazópolgárai is
– megkapták válaszlevelét, melyben az ingatlanok közötti csapadékvíz-elvezetõ
árok létesítését elutasította.
Levelében rendeletekre, jogszabályokra,
törvényekre hivatkozott, amelyek a jelen
helyzetben nem teszik lehetõvé az árok
kiépítését.
Tisztelt polgármester úr!
Az Ön által idézett okmányok sem az Ön,
sem a képviselõ-testület számára nem tiltják, hogy tájékozódjanak a település múltjáról! Sajnálatomat fejezem ki, hogy a közmeghallgatás, amely a levélben is megismételt kérést generálta, nem érte el célját,
az általam kértek süket fülekre találtak.
Nem akadt meg nálam a tû, de talán leírva,
gondolataimat egybegyûjtve nagyobb sikere lesz felvetésemnek.
Örülök a város felszíni vízrendezési tervének, de ha az nem tartalmazza a mélyen
fekvõ területeken összegyûlõ esõvíz elvezetését, akkor joggal kérdezem: ki fogadta
el a tervet, ki hagyta jóvá, és ezért ki lett felelõsségre vonva ?! (A jegyzõ asszony a
közmeghallgatáson 27 millió forintot említett, ami közpénzbõl lett kifizetve a terv
elkészítésére és jóváhagyatására.)
Ha már a közmeghallgatásánál tartunk,
csak visszanézve a felvételt tudatosult bennem, hogy Sárbogárdon a közmeghallgatást a jegyzõ tartja. Az önkormányzati törvény szerint a polgármester dolga és hatásköre, hogy megtartsa a közmeghallgatást,
a jegyzõ feladata pedig csupán a törvényesség felügyelete és a hivatal vezetése. Hát,
nálunk nemcsak a hivatalt, hanem a várost
is vezeti.
Még egy kis kitérõt engedjen meg! A sárszentmiklósi fórumon feltettem Önnek
egy kérdést, amire nem volt hajlandó válaszolni, így én most megteszem: Önnek a
sárbogárdi családokkal és azok problémáival kellett volna foglalkoznia az elmúlt közel 8 évben, mivel a család a társadalom
legkisebb alapegysége, és elméletileg Ön,

mint polgármester, a sárbogárdi társadalom és egyben a közhatalom vezetõje.
Válaszleveléhez visszatérve, a terület lakói
nem Sárbogárd csapadékvíz-elvezetését
kérték Öntõl, hanem az általuk lakott területrõl kérték a víz elvezetéséhez szükséges árok kiépítésében való közremûködést.
Figyelmességére jellemzõ, hogy cca 2 milliárd forintban jelölte meg a beavatkozás
várható költségét, valamint arra hivatkozik, hogy a jelenleg kiásott árok kettévágja
a magántelkeket.
Felhívnám figyelmét, hogy telkenként kb.
140 darab 40x40-es járólapra lenne szükség, valamint 3 darab 60-as átereszgyûrûre, amelynek összege a gépi munkavégzéssel együtt, aranyozott kivitelben sem közelíti meg az Ön által említett összeget. Számításaink szerint áfa nélkül maximum 1
millió forintból kivitelezhetõ (a költségek
csökkentése érdekében felhasználhatóak
lehetnének a rendelõintézet és a mozi közötti területrõl felszedett járólapok). Az
árok nyomvonalát továbbra is a telkek határvonalán képzeljük el, egy hajdani árok
folytatásaként, úgy, ahogy azt a levelemben is megfogalmaztam, tehát nem gátolja
a kertek gépi mûvelhetõségét.
Végezetül felhívnám figyelmét, hogy a
múltunkból táplálkozunk, a jelenben építjük a jövõnket, és ha a sorrendet nem tartjuk be, nem fogunk eljutni sehová.
Ha majd valódi tervet készítenek a város
csapadékvíz-elvezetésére, a munkát a levéltárban kezdjék, a régi térképek, légi felvételek tanulmányozásával, és nem lesz
szükségük arra hivatkozni, hogy aki emlékszik az árok meglétére, az már régen
meghalt…
A munkát mielõbb el kell kezdeni, mert az
idei nyár, sajnos, várhatóan sokkal csapadékosabb lesz, mint az eddigiek voltak.
Sárbogárd, 2010-06-29
Tisztelettel: Szabó Csaba
(Arany János utca 20., 06 /70/ 3610 157)

Köszönet
Tisztelt polgármester úr és mûszaki osztály!
A Honvéd utca lakói köszönik, hogy nagyon gyorsan semmilyen intézkedést nem tettek
annak érdekében, hogy a Honvéd utcában lévõ tömésfalú házakat megvédjék a sok csapadék által az összeomlástól.
Én egy kisnyugdíjas vagyok, és nem sajnáltam egy markolóst fogadni, mert ha tovább várakozunk, házak mennek tönkre. Az õ jóindulatán múlt talán, hogy sikerült a vizet elvezetni, és talán (de még nem biztos) a házak épek maradnak. Kisgyerekes családok lennének fedél nélkül, ha a lakások tönkremennek.
Csak egy kis jóindulatra lett volna szükség, hogy segítséget kapjunk a víz elvezetéséhez.
Név és cím a szerkesztõségben
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FALUNAP ESKÜTÉTELLEL
Családias falunapot rendeztek Pálfán a
hétvégén. A sportpályán állítottak fel egy
nagy lakodalmi sátrat. Az itt felállított színpadon zajlottak a mûsorok kora délutántól
az esti bálig. Szükség is volt a sátorra, mert
rövidesen eleredt az esõ, és esett késõ estig.
A családias hangulatot a sok helyi mûsor
mellett egy állampolgári eskütétel tette
még inkább meghitté.
A színpad mellett ott állt a nemzeti jelképek, a magyar zászló mellett Pálfa zászlaja
és a megyezászló is. Az asztalt is nemzeti
zászlóval terítették le. Bérdi Imre polgármester köszöntötte az egybegyûlteket, és az
asztalhoz szólította Ferenci Sándort és családját: feleségét, Ferenci Margit Magdolnát, és fiait, Leventét és Balázst. Elmondta,
hogy a Ferenci család Erdélybõl települt át
Magyarországra, és most a falu lakossága
elõtt teszik le az állampolgári esküt. Ezzel

válik véglegessé, hogy õket az ország és Pálfa község végleg befogadta. A megható, szép eseményen még a kemény családfõ
könnye is kicsordult.
Az esküokmány aláírása után
mindegyikük megkapta a személyigazolványt, és hozzá a lakcímkártyát.
A Ferenci család a szerkesztõségnek megküldött levélben köszönetet mondott a pálfaiaknak, s
mindazoknak külön is, akik a család letelepedésénél segítettek: a
polgármesteri hivatal dolgozóinak, Barkóczi Erzsébetnek, aki
betegségükben segítségükre volt,
a jó szomszédoknak, Kajári Jánosnak és családjának, és persze a
szép ünnepségért mindenkinek,
amivel az egész falu kifejezhette azt, hogy befogadták a családot.
A szép eseményt követõen a Pálfai Vándorok táncszínház lépett a
színpadra és adott nagy sikerû mûsort. Az eskütétel hangulatához
igazodva elsõ számként a Magyarország címû ismert dalra komponált táncot adtak elõ, majd görög, spanyol, amerikai western és
más népek zenéjére összeállított mûsort mutattak be. Óriási sikerük volt a kánkánnal, a bécsi keringõvel, a rockyval és a török hastánccal. Nagy tapsot kapott a vajtai hastáncegyüttes is, akik lassan

már nemzetközi szinten is ismertté válnak sikeres produkcióikkal. Dobrádi István szintetizátoros kísérettel elõadott,
népszerû slágerekkel szórakoztatta a közönséget. Fellépett a
nagydorogi német nemzetiségi
együttes, valamint a pálfai
Pántlika néptáncegyüttes gyermek- és felnõtt csoportja.
A falunap szép eseménye volt
egy emléktábla felavatása. A
katolikus templom mellett, a
régi katolikus iskola falán egy
emléktáblát helyeztek el Ulrich
Károly kántortanító, a falu
díszpolgára tiszteletére, aki
negyven évig volt a katolikus iskola kántortanítója, majd az
egyházi iskolák megszüntetése
után a helyi általános iskola igazgatója. Õ kutatta Pálfa község
múltját, s szerkesztette a falu krónikáját. Bérdi Imre polgármester méltatta Ulrich Károly tevékenységét, s tetteit, amit a közösség érdekében négy évtizeden keresztül végzett. Ezt követõen leleplezték az emléktáblát, amelyet a katolikus plébános megszentelt, s koszorút helyeztek el az emléktábla elõtt kialakított díszkertben.
Hargitai Lajos
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Megszûnt az útzár
Feloldották keddtõl a Nádor áradása miatt elrendelt
útzárat a Sárbogárd és Örspuszta közötti úton.
Az útzárat a vízügyi hatósággal és a közút kezelõjével
egyeztetve a rendõrség zárta le. Az útzárat azért rendelték el, mert a Nádor áradása miatt a víz hosszú
idõn keresztül áztatta az út töltését, s egy részen az
útra is feljött. A gépjármûforgalmat ezért elterelték
Cece irányába.
Az útzár feloldása mellett a nehéz gépjármûvek behajtása továbbra is tilos, mert a felázott útalap megsüllyedhet.
Érdeklõdtem Lévai Ferenctõl, az Aranyponty Zrt.
vezérigazgatójától a víz okozta károkról. Lévai úr elmondta, hogy a víz jelentõs károkat okozott a halgazdaságnak. A tavak közti töltések feláztak, és a folyamatos szivattyúzás mellett se tudják tartani a megfelelõ vízszintet a tavakon. Nem lehetséges a halászat
sem, és károk is keletkeztek a halállományban. Az árhullám levezetésében együttmûködtek a vízügyi
szervekkel, s remélik, hogy nem lesz már ilyen nagy
esõzés, és végre normalizálódik a helyzet a tavakon.
Hargitai Lajos

Bionap Kishantoson
Az Országos Bionapot egy idõben, vasárnap tartották meg országszerte, 7 helyszínen. A mezõföldi eseményeknek a kishantosi
ökológiai mintagazdaság adott otthont. A nap folyamán a terebélyes fákkal övezett parkban kóstolhattunk bioételeket, -italokat.
A kitelepült minilabor megmérte, mennyire tiszták az itt kínált
bioélelmiszerek. Hantos egy szép kis jurtában mutatkozott be,
néptáncosaik felejthetetlenül virtuóz táncbemutatót tartottak
nekünk. Közben kézmûvesek serénykedtek és rotyogott a tûzön a
bio-szürkemarhapörkölt.
A kiskastélyban a házigazdák köszöntõje után dr. Ángyán József
professzor, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára nyitotta
meg a napot, és beszámolt a kormányzat terveirõl. Külföldi és hazai szakemberektõl hallhattunk többek között az ökológiai gazdálkodás szerepérõl, a fenntartható növényvédelemrõl, a génmódosított élelmiszerek egészségügyi kockázatairól. Betekinthettünk egy biopékségbe és ízelítõt kaphattunk bioborok készítésébõl.

Utolsóként, de nem utolsó sorban Ács Sándorné és Bolye Ferenc
mutatták be a 450 hektáros itteni mintagazdaságot, melyen két
évtizede magas szintû biogazdálkodást folytatnak. Munkájukkal
2000-ben elnyerték „Az Év Biogazdasága” címet. Nemcsak a termelésre helyezik a hangsúlyt, hanem a jövõre is gondolnak.
Biogazdálkodókat képeznek, széles körben terjesztik a hosszú
távon fenntartható ökológiai gondolkodásmódot.

Sajnos sokan a nagyobb haszon reményében különbözõ vegyi eljárásokkal, génmanipulációval akarják megkerülni a természetet.
A biogazdálkodók nem a természet megváltoztatásával, hanem
annak megismerésével érnek el jó termést, készítenek kiváló
minõségû élelmiszereket.
A mai anyagcentrikus, rohanó világban mindent megvehetünk,
csak az egészséget és a tisztességet nem. A régi bölcsesség igazsága: „Azzá leszel, amit eszel”. Fontos, hogy tudjuk, mi a különbség
az evés és a táplálkozás között. Az emberek döntõ hányada csak
eszik, fogalma sincs arról, hogy mi történik az étellel, miután az lecsúszott a torkán. A bioélelmiszerek harmóniában vannak a természettel, garantáltan egészségesek, kiváló a minõségük, és segítenek a betegségek megelõzésében. Inkább ezekre költsünk
most, mint gyógyszerre késõbb!
Akit további részletek érdekelnek, annak figyelmébe ajánlom a
Magyar Biokultúra Szövetség honlapját: www.biokultura.org.
Hargitai Kiss Balázs
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Zöld hírek

PÁLYAVÁLASZTÓ
LÁNYOK, FIÚK!

Régi igazság, hogy környezetünk tisztántartását a szolgáltató egyedül nem
tudja megoldani. Ha nincs meg a megfelelõ lakossági támogatás, akkor
elõbb-utóbb elönt bennünket a szemét.
Mindenki szeret(ne) szép, rendezett
környezetben élni, melynek egyik feltétele a sok közül, hogy az ott élõk tartsák rendben és tisztaságban a közvetlen környezetüket. A másik feltétel,
hogy legyen egy szolgáltató, aki az elõírásoknak megfelelõ színvonalon szállítja el a hulladékot az ingatlanoktól. A
legfontosabb kritérium, hogy legyen
hová szállítani a hulladékot. Többször
találkoztam már azzal a problémával,
hogy az adott településen élõk határozottan igényelték a szervezett szilárd
háztartási hulladékszállítást, s ennél
jóval határozottabban utasították el a
településükön megvalósítandó szigetelt hulladék-lerakóhely létesítését.
Sárbogárd és térsége esetében jelenleg mind a három említett feltétel adott
a háztartási hulladék elõírásának megfelelõ kezeléséhez. Azt viszont tudomásul kell venni, hogy nincs olyan hulladék-lerakóhely, amelyik egyszer be
ne telne! A mi közös felelõsségünk,
hogy ez minél késõbbi idõpontban következzen be!
A fentieket szem elõtt tartva a Közév
Kft. az elmúlt idõszakban a közintézmények, társasházak és lakótelepi lakások bejáratához speciális papírgyûjtõket helyezett ki, melyekbe a feleslegessé vált újságpapírt, szórólapot tudják beletenni.
2010. július 1-jétõl Sárbogárd kertes
ingatlanjainál fokozatosan bevezetjük
a „házhoz menõ” szelektív hulladékgyûjtést! Elsõként a sárszentmiklósi
városrészben kezdjük, mellyel kapcsolatban bõvebb tájékoztatást küldünk
szórólapon az ott élõk számára.
Társaságunk Sárbogárdon, az Árpád u.
108. sz. alatti telephelyén hétfõtõl péntekig 8–15 óráig folyamatosan átveszi
az Ön számára feleslegessé vált elektronikai hulladékot, melyet naponta az
elõírásnak megfelelõ tároló helyre továbbszállítunk.
A szelektív hulladékgyûjtés legfontosabb célja, hogy minél több hulladék
kerüljön újbóli felhasználásra. Csökkentve a hulladéklerakóban elhelyezett
hulladék mennyiségét, megnövelve a
lerakóhely élettartamát!
Mi elvégezzük ezzel kapcsolatos feladatainkat, s bízunk benne, hogy Ön is
felelõsségteljes döntést hoz, és tettekkel is támogatja a kezdeményezésünket!
Köszönjük együttmûködését!

A KOSSUTH ISKOLA PÓTFELVÉTELT HIRDET

Közév Kft.

TEXTILTERMÉKÖSSZEÁLLÍTÓ, SZOBAFESTÕ
ÉS MÁZOLÓ SZAKMÁKRA.
Várjuk jelentkezésedet, ha sajátos nevelési
igényû vagy, esetleg helyet szeretnél változtatni,
vagy kimaradtál, de rájöttél,
hogy mégis tanulni szeretnél.
Tanulóink ösztöndíjban részesülnek.
Látogasd meg korszerû tanmûhelyünket,
kérj tanácsot!

Cím: 7000 Sárbogárd, József A. u. 20.
Telefon: 06 (25) 508 180.
Beiratkozás: 2010. június 29., 2010. augusztus 4.
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Tájékoztató
Sárbogárd város jegyzõje tájékoztatja a Sárbogárd Város Önkormányzatától ápolási díjban részesülõket, hogy a Székesfehérvári Regionális
Képzõ Központ a „Lépj egyet elõre” projekt keretében az alábbi – Országos Képzési Jegyzékben
is szereplõ – szakképesítõ bizonyítványt adó
szakmai képzések indítását tervezi az ápolási
díjban részesülõk részvételével:
– bolti pénztáros
– kerti munkás
– mezõgazdasági gazdasszony
– számítógépes adatrögzítõ
A képzések térítésmentesek, heti 2-3 alkalommal, napi 4 órában zajlanak, a résztvevõk igényeinek megfelelõ idõbeosztással. A végzettek
egyhavi minimálbérnek megfelelõ pénzbeli támogatásban részesülnek.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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HÍREK, ESEMÉNYEK

KÉK HÍREK
Falra hányt borsó helyett
2010. június 24-én falra hányt borsó helyett Ladába hányt borsóval szembesültek Mezõfalván, közúti ellenõrzés során a járõrök.
A megállított autó hátsó ülésén és csomagtartójában szárastul
leszedett borsó púposodott.
Az autóban ülõk, mint kiderült, nem kapálták, csak leszedték a
más borsóját…
A három mezõfalvai férfit szerdán éjjel tíz órakor állították meg a
járõrök a település József Attila utcájában. A Lada, amiben utaztak, tele volt száras borsóval. Kérdésre elismerték, hogy a terményt a Nagykarácsony külterületén található borsóföldrõl lopták. A szabálysértési értékre elkövetett lopás miatt velük szemben eljárás indult. A borsót lefoglalta a rendõrség.
Ugyancsak élelmiszert, de ezúttal már feldolgozott formában kísérelt meg ellopni egy szolnoki férfi egy fehérvári nagyáruházból.
Pechjére tetten érték a biztonsági õrök, így a közel húszezer forintos kár ezúttal megtérült. Kiderült azonban, hogy a férfinek az elmúlt egy hét alatt ez volt a harmadik szabálysértési értékre elkövetett lopása, vagyis kezdõnek egyáltalán nem volt mondható. A
lopás ügyében eljárást indítottak vele szemben.

A lányok, a lányok nem angyalok
Az egyik lakásotthon nevelõje kért segítséget június 29-én reggel,
mert az egyik 15 éves lányka a megelõzõ nap délelõttjén engedély
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nélkül elhagyta az otthont, és azóta sem adott hírt magáról. A lány
végül délután elõkerült, és nevelõjével együtt jelentkezett a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon, hogy elszámoltatására sor kerülhessen. Nem sokkal késõbb egy másik lakásotthon nevelõje jelezte, hogy 28-án este hat órakor tûnt el egy 16 éves lány, 17 éves barátnõjével együtt. Délutánra õk is elõkerültek, így elszámoltatásukat követõen visszatérhettek az otthonba. Alig néhány óra múlva ismét bejelentés érkezett a két lánnyal kapcsolatban, hogy
mindkettõjüket kórházba utalta az orvos, mert vélhetõen kábítószert fogyasztottak. Az egyik lány azonban nem akart beszállni a
mentõbe, ezért kérték a rendõrök segítségét. A lányokat karhatalmi közremûködéssel sikerült ellátásra kórházba vinni.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

A hûtõk között bujkáltak
Június 29-én a déli órákban kapta a sárosdi körzeti megbízott a
jelzést, miszerint a Zrínyi utca egyik ingatlanján illetéktelenek
vannak. A kmb azonnal a megadott címre sietett, ahol a használaton kívüli lakatos üzem zárt telephelyének egyik raktárában két
fiatalt talált, akik az ott lévõ hûtõszekrények között bújkáltak. A
törzszászlós feltételezhetõen megzavarta õket, miközben a raktárban található fémhulladékokat szedték össze, ahova a mintegy
két méter magas kerítést megbontva jutottak be. A rendõrautó
szirénájának hangjára kereshettek búvóhelyet maguknak, azt remélve, hogy a rendõr nem talál rájuk. Nem volt szerencséjük. A 16
éves és a büntetett elõéletû, 21 éves fiatalokat a körzeti megbízott
elfogta, majd elõállította a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
ahol a 30.000 Ft-os lopási kísérlettel a nyomozók meggyanúsították õket.
Németh-Kész Mónika r. szds., FMRFK-szóvivõ

KIMUTATÁS KÖRZETI MEGBÍZOTTAK FOGADÓÓRÁIRÓL,
VALAMINT AZ ISKOLARENDÕRÖK ELÉRHETÕSÉGEIRÕL
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HÁZIORVOSI RENDELÉSEK

Közérdekû telefonszámok

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

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

a Sárbogárd, József A. u. 17/A. sz. alatti orvosi rendelõben rendel (dr.
Somogyvári Katalin volt rendelõjében). Tel.: 06 (25) 462 641. H: 8-12, K:
12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, tel.: 06 (25) 470-011: Sze:
10.30-12.30.

DR. FARKAS JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
12-16, P: 8-12.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS
a Sárbogárd, József A. u. 17/A. sz. alatti orvosi rendelõben rendel (dr.
Abdalla Roshdi volt rendelõjében), tel.: 06 (25) 461 742. H-P: 8-12.

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-15.

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.:
Cs: 8.30-11.30.

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS

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

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

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

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

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

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

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

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
A III. sz. gyermekorvosi körzet rendelési ideje megváltozott!
Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos az alábbi idõpontokban rendel:
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS

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

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 9-12, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573 4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

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

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

Kéményseprõk:
Russ Attila (külterület) 06(30)501-6970, Zádori Péter (belterület)
06(30)476-8552, Csvecsko Sándor (Sárszentmiklós) 06(20)520-2990

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,

KÖZPONTI ÜGYELET
Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

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

Ha közúton...

DR. KANCSÁR ANITA FOGORVOS
telefon: 06 (30) 363 1565 a Sárbogárd, József A. u. 17/A. fsz. 2. sz. alatti
fogorvosi rendelõben rendel.

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

Ha megbetegszik háziállata:
SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776
Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

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

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

BELGYÓGYÁSZAT:
dr. Lits Mária – hétfõ–csütörtök: 8–14-ig,
Szfvár, Szekfû Gy. úti rendelõ; dr. Oroszlány
László – hétfõ: 13–16-ig, péntek: 8–11-ig,
Sárbogárd, Ady E. út 79-83.

SEBÉSZET:
dr. Elsõ István – csütörtök-péntek: 14–18-ig,
Szfvár, Hunyadi úti rendelõintézet (más napokon a sebészeti ambulancia fogadja a betegeket).

NÕGYÓGYÁSZAT:
dr. Kecskés József – hétfõ–csütörtök:
8–11-ig, péntek: 8–10-ig, Szfvár, Távirda utcai rendelõ.

GYERMEKGYÓGYÁSZAT:
dr. Mányoki Lídia – hétfõ: 12–13-ig, kedd:
7.30–9.30-ig, szerda: 12–14-ig, csütörtök:
14–16-ig, Sárbogárd, Ady E. út 79-83.

FÜL-ORR-GÉGÉSZET:
dr. Bécsi Éva – kedd–csütörtök:
8.30–h14.30-ig, Szfvár, Hunyadi úti rendelõintézet.

SZEMÉSZET:
dr. Horváth Lajos – szerda, péntek: 7–13-ig,
Szfvár, Távirda utcai rendelõ.

2010. július hó
A belföldi szállítást is végzik.
I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt.
Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece,
Vajta, Sáregres

július 3-4.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629;
július 10-11.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30/a., 06-20-3557-213;
július 17-18.: dr. Pátzay István, Sárbogárd,
Köztársaság út 156., 06-30-5208-877;
július 24-25.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd,
Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;
július 31.-aug. 1.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629.
II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos,
Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota,
Szabadegyháza

július 3-4.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065;
július 10-11.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30., 06-30-9939-404;

BÕRGYÓGYÁSZAT:

július 17-18.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30., 06-30-9939-404;

dr. Jaskó Sándor – kedd: 15–20-ig, Sárbogárd, Ady E. út 79-83.

július 24-25.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977;

REUMATOLÓGIA:

július 31.–aug. 1.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065.

dr. Abdul Wahab – csütörtök: 8–13-ig, Sárbogárd, Ady E. út 79-83.

TÜDÕGYÓGYÁSZAT:
dr. Lévai Katalin – változatlan, Szfvár, Szekfû
Gy. úti rendelõ.

RÖNTGEN:
H–P: 7–17-ig a Szent György Kórház központi
telephelyén, a diagnosztikai tömbben.

A hatósági állatorvosi ügyelet a
06-30-9563-168 számú telefonon érhetõ
el.
(I-II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas,
Dég, Lajoskomárom, Mezõkomárom, Szabadhídvég, Pélpuszta).
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területén
2010. július hónapban tervezett sebességellenõrzések
Július 1.,
Július 6.,
Július 9.,
Július 14.,
Július 18.,
Július 20.,
Július 26.,
Július 28.,
Július 30.,

9.00–12.00,
13.00–16.00,
9.00–12.00,
9.00–12.00,
9.00–12.00,
9.00–12.00,
9.00–12.00,
9.00–12.00,
9.00–12.00,

63-as fõút,
63-as fõút,
63-as fõút,
64-es fõút,
63-as fõút,
64-es fõút,
63-as fõút,
64-es fõút,
63-as fõút,

Sárbogárd területe (50 km/h);
Sárkeresztúr területe (50 km/h);
Sárbogárd területe (50 km/h);
Igar területe (50 km/h);
Sárbogárd területe (50 km/h);
Mezõszilas, Fõ út (50 km/h);
Sárbogárd területe (50 km/h);
Igar területe (50 km/h);
Sárbogárd területe (50 km/h).
FMRFK Sajtószolgálat
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2010. július 6-án, kedden,
16 órakor

rendkívüli ülést tart.
Az ülés helye: Sárbogárd város
polgármesteri hivatalának díszterme,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Beszámoló a rendkívüli idõjárási körülmények során tett intézkedésekrõl.
2. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelõ és Közszolgáltató Zrt. veszteségrendezése.
3. Pályázati felhívás bölcsõdevezetõi beosztás ellátására.
Juhász János polgármester

A Madarász József
Városi Könyvtár nyári
nyitva tartása
A könyvtár
2010. július 26-ától
augusztus 22-éig zárva lesz.
A nyári szünet után is várjuk kedves Olvasóinkat és leendõ Olvasóinkat könyvtárunkba, ahol 59.831 db könyv, 1.923
db DVD, 103 db folyóirat, 5 db számítógép áll a dolgozni, olvasni, szórakozni,
kikapcsolódni vágyók rendelkezésére.
Szeptember végétõl nívós és ingyenes
programokkal várunk minden érdeklõdõt.
Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét
arra, hogy a Madarász József Városi
Könyvtár július-augusztus hónapban
szombatonként zárva van.
Minden kedves Olvasónak kellemes pihenést, nyaralást, kikapcsolódást, feltöltõdést kívánnak a könyvtár dolgozói!
…és kérjük, ne feledjék:

augusztus 24-étõl ismét
TALÁLKOZ(Z)UNK
A KÖNYVTÁRBAN!

ÁLLATORVOSI
RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.
Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00
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Vébéláz
Dél-Afrika nagy lépést tett azért, hogy az
egész világ megismerje, mivel – mint azt
már valószínûleg minden olvasó tudja –
egy hónapon keresztül hétköznaponként
egy, kettõ, esetleg három mérkõzést is láthat a televízió elõtt ülõ, vagy éppen a Délafrikai Köztársaságban tartózkodó publikum.
A 2010-es labdarúgó-világbajnokság az
idei év legnézettebb sporteseménye – több
millió nézõ (köztük természetesen én is)
kíváncsi arra, hogy – laikus megfogalmazás
szerint – 22 ember egy kis területen egyetlenegy kerek, guruló valamit kerget, amit
három „kívülálló” fegyelmez.
Ha már itt tartunk: az afrikaiak a labda tekintetében is kitettek magukért. A
„Jabulani”-t négy éven keresztül fejlesztették azért, hogy a világ leggömbölyûbb
játékszere legyen. Ugye, milyen jól hangzik? A legkerekebb labda a világon… Ennek mi, nézõk örülhetünk talán egyedül,
mert nagyon szép, meg nagyon jó, viszont
azt hiszem, hogy a vébén szereplõ játékosok nagy része másképp gondolja. A kapusok azért, mert a lövés után csak úgy cikázik a levegõben, alig lehet megfogni, hiába
a kitûnõ fejlesztésû kapuskesztyûk, a játékosok pedig a súlyára panaszkodnak, hogy
szokatlanul könnyû, ami úgy tûnik, számukra nem megszokott. (Lehet, hogy a japánok már jó sokat gyakoroltak, mivel a
dánok ellen kétszer is betaláltak a kapuba,
amik a vébé elsõ szabadrúgásgóljainak
számítottak.) Na, de ennyit a hosszú idõn
keresztül tervezett Jabulaniról…
Azért még maradjunk az afrikai jelenségeknél. Sokan ismerhetjük Zakumit, a sárga, zöld hajú leopárdot, a hivatalos kabalát, aki minden tévéközvetítés elõtt, alatt
és után bukfencek sorát hányja, meg „gólörömöt imitálva” hason csúszik a hajával
megegyezõ színû füvön.
Nem tudom, ki hogy van vele, de ha nekem
azt mondták, hogy Afrika, általában a hatalmas kiterjedésû sivatagok jutottak
eszembe, pedig nyilvánvaló, hogy nemcsak
ezt találhatjuk itt. Azt viszont végképp
nem gondoltam volna, hogy ilyen stadionokat láthat az ember. A 40 ezer fõtõl a
majdnem 90 ezer fõt befogadó építmények
egy hónapra megtelnek a vuvuzelát elõszeretettel alkalmazó szurkolók ezreivel.
Tényleg! Errõl még szó sem esett! A híres
vuvuzela… Elõször sokan hihettük, hogy
valami méhraj támadta meg a szegény válogatott játékosokat, amíg talán Gundel
Takács Gábor be nem jelentette, hogy
nem kell félni, semmiféle veszély nem áll
fenn, a halláskárosodáson kívül. Mivel ez a
trombitaszerû eszköz vetekszik egy ütve
fúró gép hangerejével, a lelkes szurkolók
melletti csendes meccsnézõk elég nagy kínok árán viselik csak el ezeket. De minek
iszik, aki nem bírja? – szokták mondani. A
televíziót olyan hangerõn hallgatjuk, amilyenen nekünk kényelmes. Több országban (ha nem az összesben) kitiltották ezt

az afrikai „hangszert” azokról a terekrõl,
nyilvános helyekrõl, ahol emberek százai
gyûlnek össze szurkolni a kedvenc csapataiknak, mivel könnyen ronthatja az emberek hallását. De hát ez hozzátartozik a
vébélázhoz. Mármint most természetesen
nem a halláskárosodásról beszélek, hanem
a hozzá tartozó dolgokról: sör, pattogatott
kukorica, mezek, zászlók, K’naan „Wavin’
flag”, vagy Shakira „Waka Waka (This
Time For Africa)” címû számai, mint hivatalos vébédalok, az elmaradhatatlan vuvuzela és természetesen a társaság.
A mérkõzésekrõl felesleges lenne szót ejteni, mivel aki akarja, úgyis megnézi, vagy
belekapcsol az elemzésekbe, gólösszefoglalókba, akit meg nem érdekel, azt nem
akarom untatni ezzel.
Azért a kiesõ csapatok megérdemelnek
néhány sort, mivel a csoportmérkõzéseket

eddig talán csak a fogadóirodák élvezték.
Mert ki gondolta volna, hogy egy világbajnok Olaszország, vagy egy második Franciaország, vagy egy Eto’o-val erõsített kameruni válogatott azonnal a csoportkörök
után elhagyhatja Afrikát, egy Angliáról
nem is beszélve. (Akár itt is rendezhetnék
a következõ „Celeb vagyok…” címû mûsort, itt nem azt mondanák, hogy „Kedves
Gyõzike, hagyd el Argentínát!”, hanem,
hogy „Hagyd el Afrikát!”)
Azért jó dolguk van ezeknek a focistáknak.
Egész évben csak sportolnak, ami csak a javukra válik, rengeteg pénzt keresnek vele,
bejárják a világot, és több millió rajongót
szereznek maguknak.
A 32 résztvevõ csapat pedig természetesen
nyertesen távozik, mivel közöttük a FIFA
420 millió dollárt oszt ki, amibõl a csoportkör után kiesõk automatikusan 8 millió
dollárt kapnak, a világbajnok pedig 30
millió boldog tulajdonosa lesz.
A magyar válogatott gyenge szereplése miatt azért nincs okunk elkeseredni, mivel attól függetlenül, hogy a sok „zselézett hajú”
focistánk nem utazott az afrikai kontinensre, mégiscsak van magyar érdekeltség a
tornán! A 30 fõs játékvezetõi keretben
ugyanis megtalálható a Kassai Viktor,
Erõs Gábor és Vámos Tibor alkotta különítmény, akik közmegelégedésre már a
harmadik mérkõzésüket kapták a vébén,
és a tornának még nincs vége!
Zárásul pedig csak annyit, hogy most már
csak Óceániáért kell szurkolnunk, mert ez
maradt az egyetlen olyan földrész, amely
még nem rendezett világbajnokságot.
Menyhárt Daniella
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Focitábor Vajtán
A Sárszentmiklós SE utánpótláscsapatainak minden évben szerveznek focitábort Vajtán,
Pajor László edzõ irányításával. A szállásuk hagyományosan Alpekék Szõlõskert panziójában van évek óta, s itt nagyon jól érzik magukat, mert van medence, nagy terület a mozgásra, a kert végében halastó, és a strand is közel van. Amikor jó az idõ, a strandon töltik a
nap nagy részét, a bõséges ebédet pedig a vajtai közösségi konyháról kapják.

Amikor Vajtára érkeztem szombaton délután, az esõs idõ ellenére is mentek ki a gyerekek edzõjük vezetésével a focipályára.
Több korosztályból való, még óvodás gyermek is rúgta a labdát. A szombati zárónapra eljöttek a szülõk is. Hoztak magukkal egy
kis hazai enni-innivalót, és Luczek Tibi irányításával készült az esti vacsora, pörkölt és
a tóból kifogott két halból a halászlé. Az
egész napos mozgás után jól esik majd a
szülõkkel együtt elfogyasztott vacsora.
Hargitai Lajos

Tóth Imre-emléktorna
Idén is megrendezésre került Nagylókon a hagyományos Tóth Imre-emléktorna, melyen
jelentõs számban képviseltették magukat a környék futballcsapatai, sportkedvelõi. Többek között Nagylók, Sárbogárd, Mezõfalva, Szabadegyháza különbözõ korosztályú labdarúgói mérték össze tudásukat a négy kispályára osztott füves nagypályán. Inkább baráti, mintsem vérre menõ mérkõzéseknek drukkolhatott az eseményre kilátogató közönség. A legeslegkisebbek a betonos pályán gyakorolhatták a labdajáték alapjait.
Hargitai Kiss Virág

Hangerõ és fényezés
Szombaton délután engem ért az a megtiszteltetés, hogy képviseljem szerkesztõségünket az Ifjúsági parkban rendezett I.
Sárbogárdi Autós Találkozón. Mint megtudtam, ez a találkozó adott helyet a Magyar Decibel Kupa harmadik fordulójának
is, ahol az autók hangrendszerének erejét
mérték.

Az esõs idõ ellenére magas volt az ide látogatók száma és a kiállított autóké is. A
négykerekûek többsége nemcsak külsõ, de
belsõ tuningon is átesett, mely a karosszéria és a belsõ tér (a szériagyártott gépjármûvektõl eltérõ) átalakítását illetve a teljesítmény fokozását jelenti (akár alkatrészek kicserélésével, vagy módosításával).

Itt nemcsak a legújabb kocsikat tekinthettük meg, hanem a régebbi (old timer) típusú autók tuningolt változatait is. A legtöbb
autón izgalmas dekorációk, mûvészi alkotások díszelegtek, és voltak, melyeknek
nem a megszokott irányba nyílt az ajtajuk.
Versenyeken részt vett raliautókkal is találkozhattunk.
A fõ mûsorszám délután a lenge öltözetû
hölgyek autómosása volt egy Ford Mustang GT-n.
A rendezvény népszerûsége arra enged
következtetni, hogy jövõre is lesz tuningshow Sárbogárdon.
Írta és rendezte: Hargitai Gergely,
ötletgazdi: Hargitai Péter
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Férfikonferencia Alapon
Szokásos környezetben, de nem a megszokott módon tartották meg a vértesaljai
egyházmegye férfikonferenciáját Alapon.
Neves elõadók helyett személyes bizonyságokat hallgathattunk arról, hogyan lehet a
21.században találkozni Jézus Krisztussal,
és milyen változások történnek annak az
embernek az életében, aki valóban összeköti az életét vele. A konferencián körülbelül hetvenen vettek részt a környezõ településekrõl, és ami külön öröm volt, hogy
fiatalok is voltak a résztvevõk közt.
Szabó Julianna alapi lelkipásztor nagy szeretettel köszöntötte a vendégeket, és elmondta, hogy az alapi férfikonferencia jövõre már a huszadik évi jubileumát ünnepelheti. Az alapi gyülekezet számára évente ez az egy alkalom mindig kiemelkedõ
esemény.
Agyagási István, a vértesaljai egyházmegye esperese nyitotta meg kezdõ áhítattal.
A Máté evangéliumából vett igehely, mely
a nagy parancsolatról szól, Jézus szava volt
a kérdezõ írástudókhoz, ekképpen: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl.” Ez
az elsõ, a nagy parancsolat.
A második hasonló ehhez: szeresd felebarátodat, mint magadat.
Az áhítat központi üzenete az volt, hogy a
legfontosabb az ember számára az, hogy
közössége legyen Istennel, ezt pedig a szeretetre kell építeni.
Az áhítat után következtek a személyes beszámolók arról, hogyan éli meg a keresztyén férfi a hitét a világban és a családban.
Elsõként Szabó Zsolt, Ordas polgármestere és a református gyülekezet gondnoka
beszélt. Elmondta, hogy bár tradicionális
református családban nõtt fel, és édesapja

presbiter volt, de Jézust személyesen csak
33 éves korában, az újjászületésben ismerte meg. A halálfélelem – ami komolyan
gyötörte abban az idõben – indította arra,
hogy keresse és megszólítsa Istent. A halálfélelembõl megszabadulva Jézus min-

den bûnét megbocsátotta, és az örök élet
bizonyosságával ajándékozta meg.
Csordás Kornél pákozdi fiatalember az
építõiparban dolgozik vezetõ beosztásban.
Õ az alázatra helyezte a hangsúlyt, és egy
személyes példával mesélte el, hogy ha hibázik, neki is bocsánatot kell kérnie a beosztottjaitól. Mivel sok fiatal is jelen volt,
arra bátorította a fiúkat, hogy a párválasztás alkalmával is bízzák magukat Istenre.
Elmondta, hogy õt ebben Isten milyen
konkrét módon vezette, és azt, hogy Isten a
hívõ embernek hívõ társat szán.
Varga Kornél sárbogárdi katonatiszt arról
beszélt, hogy egy éve ismeri Jézust, és azóta kapcsolódott be a gyülekezetbe. Kornél elmesélte, hogyan történt az õ megtérése, hogy sokan ezért bolondnak nézték.
De õt ez nem érdekli, mert az van a szívében, hogy ezt a kincset, amit kapott a

Szentlélektõl, minél több emberrel megoszthassa. Egy könyvbõl idézett, ami egy
katonai inváziót írt le az emberi lelkekért
folyó háborúban, de aki Jézus oldalára
átáll, az a gyõztes oldalon van, és örök
életet kap.
Bokányi Zsolt, a Sárga Taxi együttes énekese szintén részletesen beszámolt arról,
hogyan hallott Jézus szeretetérõl a náluk
dolgozó gipszkartonostól, és ezt komolyan
véve megtapasztalta valóságosan, hogy Jézus ma is jelen van emberek életében, és
már az övében is. A Szentlélek folyamatosan változtatja a dalok szövegének írásában, és fontos lett számára az Isten dicsõítése. A zenével szeretne elérni olyan embereket is, akik távol vannak az egyháztól.
Szerinte ez egy jó híd lehet, amin akár út is
nyílhat Isten felé.
Az alkalmat úrvacsorával zártuk. Nagyon
sok köszönet az alapi gyülekezet asszonyainak és lányainak a finom ebédért és a szíves vendéglátásért. Az eseményrõl készült
felvétel a Bogárdi TV mûsorában látható.
Varga Zsolt

Gyertyafényes
kiállítás
Gyertyaösvény mutatta az utat az érkezõknek a Szent László király tiszteletére rendezett, szombat esti kiállításon a sárbogárdi
mûvelõdési házban. Az ösvény az aulába vezetett, ahol zenés, vetített képes megemlékezés elõzte meg a tárlat megnyitását. Varnyu Lilla és édesapja, Péter régi írások soraival, verssel idézték
meg a király szellemét, Cegelnyik Jelena pedig zongorajátékával
tette különlegessé az alkalmat.
Mészáros János atya nyitó gondolatait követõen dr. Krenczné
Zocskár Zsuzsanna, Macsim András, Molnár Orsolya, Novák
Edith, Pekarek Gábor, Varga László, Zocskár András és Zocskár
Andrea különféle technikákkal, más-más stílusban és témában
készült alkotásait tekinthettük meg a kamarateremben.
A mûkedvelõ közönség számára új csillag a térségi alkotók egén
az alapi Pekarek Gábor, aki egyelõre egy képpel mutatkozott csak
be, de sokak figyelmét magára vonta tehetségével.
Hargitai Kiss Virág

Bogárd és Vidéke 2010. július 1.

HITÉLET / HIRDETÉS

HATVAN ÉV ISTEN
SZOLGÁLATÁBAN
Vasárnap köszöntötték
Cecén a katolikus templomban, Sáregresen pedig az imaházban Barina
Júliát, aki 60 éve szolgál
kántorként. Ebbõl a hatvan évbõl hét éve kántorkodik Cece és Sáregres
mellett Alapon és Alsószentivánon is. Kallós
Péter plébános úr ez alkalomból a szentmisén
felolvasta Spányi Antal
megyéspüspök köszöntõlevelét, és átadta Barina Júliának a 60 éves
szolgálat alkalmából készült emléklapot.
Míg vártuk a cecei katolikus templomban a kórus
tagjainak érkezését a keddi énekkari próbára, Barina Júliával
rendkívül érdekes életútjáról interjút is készítettünk. Az interjút
következõ számunkban olvashatják.
Hargitai Lajos
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Szent Péter-napi
Halászbúcsú
2010. július 10. (szombat)
Az idén 10. alkalommal
Sáregres–Rétimajorban!
A Bárkaszínpad programja
9.50

a Ten Dance táncklub bemutatója (Radnai Zoltán és barátai)

10.15 Tóth Ildikó és Bakonyi Anett divat-stílustervezõk bemutatója
– Budapest
10.30 a Bokréta Néptáncegyüttes fellépése – Dég
11.00 a Sukorói Néptáncegyüttes –
Sukidance és Everdance Táncszínház
11.45 a Bokréta Néptáncegyüttes fellépése – Dég
12.00 Galiba zenekar – népi zenék elõadása
13.00 eredményhirdetés – halfõzõ- és színész-horgászverseny
14.00 Kincses Színház – Brémai Muzsikusok (bábmûsor)
15.00 Südi Iringó és tánccsoportja – latin show

Szent László-napi áhítat
A délelõtti rendkívüli szentmisét követõen – melyet dr. Szilárdfy
Zoltán mûvészettörténész, nyugalmazott plébános, címzetes esperes celebrált a sárbogárdi katolikus egyházközösség Szent
László-napi rendezvényeinek keretében – délután zenés áhítatnak adott otthont a sárbogárdi katolikus templom.

15.30 Scholl Dancers – divattánc-bemutató – Százhalombatta

Sportprogramok
Vitorlázás a 7-es tavon
Rétimajori foci-vb (általános iskolás csapatoknak)

Gasztronómia
Halételfõzõ-verseny
A Rétimajor Étterem kitelepült konyhája
Halételek, halpénzért!

LÁTVÁNYOSSÁGOK
Wellness park
Old Timer autók bemutatója (Chevrolet, Fiat klub)

Herman Ottó tér
Gödöllõi Solymászok – solymász-íjászbemutató, jurta

Szép mûvek csendültek fel a helyi és vendégként meghívott fellépõk közremûködésével. Molnár Marcell, a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola növendéke, Födelevics József kántor és
dr. Vértesy László, a Károly Gáspár Református Egyetem adjunktusa orgonajátékukkal nyûgözték le a hallgatóságot. Szívhez
szólóan énekelt a Molnárné Bereczk Hedvig vezette Abai Violinkulcs Énekkar (melyben sárbogárdi ismerõsöket is felfedezhettünk), valamint Bakonyi István és dr. Kék Emerencia, a sárbogárdi gyülekezet kántora. Varnyu Lilla és ifj. Varnyu Péter zongorakettõse is színesítette a mûsort. Végül a házigazda Schola
Catholica kamarakórus vonult fel Bakonyi István karnagy vezetésével, a hely szelleméhez illõ repertoárral, Szénásiné Szabó Marianna zongorakíséretével és ragyogó szólójával, valamint Bodoki
Györgyné és Bakonyi Balázs gitár-, illetve Molnár Marcell orgonakíséretével.
Hargitai Kiss Virág

Rendezvénysátor
Sziklási Gábor fotókiállítása

Az Androméda travel sátora
Tombola, értékes nyereményekkel

Múzeumtér
Kézmûvesek, népmûvészek kiállításai, kirakodóvásár
A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. bemutatkozása
Pannon Egyetem Keszthely – halas projektek bemutatása

Gyermekprogramok
Arcfestés, rajzverseny, strand, bábmûsor, szalvétaszobrászat
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Bundás kenyér másként
Hozzávalók: 4 körbevágott szelet kenyér (kb. 40 dkg), 5 dkg reszelt sajt, 2 tojás, 1 dl tej, 2 evõkanál olaj, 1 teáskanál ételízesítõ, 1
gerezd fokhagyma, ízlés szerint törött bors és õrölt szerecsendió-virág, a tepsihez 2 evõkanál olaj.
A sütõt közepes lángra kapcsoljuk. A kenyérszeleteket félbevágjuk. A sütõlemezt beolajozzuk. Mély tálban a tojást a tejjel habosra verjük, belekeverjük a fûszereket és a zúzott fokhagymát. Minden darab kenyeret belemártunk a fûszeres tojásba, majd egymás
után addig mártogatjuk, amíg el nem fogy a tojás. Ezután a kikent
sütõlemezre tesszük a nedves kenyereket, szorosan egymás mellé.
A már forró sütõbe toljuk, és addig sütjük, amíg szép pirosas barna nem lesz a tetejük. Még tûzforrón meghintjük reszelt sajttal, és
azonnal tálaljuk. Saláta, vagy savanyúság illik hozzá.

Zebra túrótorta
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 1db sütõpor, 5 dkg cukor, pici só, 12,5
dkg vaj, 1 db tojás. A krémhez: 75 dkg túró, 1,5 dl olaj, 15 dkg cukor, 2 db tojás, 4 dl tejföl, 2 ek. citromlé, 1 cs. vaníliás pudingpor,
2 ek. keserû kakaó.
A tésztát összeállítjuk, 28 cm tortaformába rakjuk. A túrókrémet
teljesen simára keverjük, majd kétfelé osztjuk, egyik részébe belerakjuk a kakaót, simára kavarjuk. Egy mártásos kanállal a fehér
krémbõl a tészta közepébe rakjuk, erre ráhelyezzük a kakaósat, és
addig rakjuk a közepébe, amíg tart a krém. Nem szabad megkavarni, csak így lesz szép „zebrás”, magától fog szétterülni. 175 fokos sütõben kb. 50 percig sütjük. Mikor teljesen kihûlt, akkor
tálaljuk.

Szem elõtt a minõség!

Hûségakció a sárbogárdiaknak!
Minden új szemüveg készítése
esetén az optikai keret ára:

2010. július 1. Bogárd és Vidéke

VISZKÁZ-MACSKÁK
A kamrában tartjuk a kerékpárokat, permetezõszereket, szerszámokat és ezerféle limlomot. Az õsszel mûködésbe hoztam ott egy
egérfogót. Jól szuperált, napokig majdnem minden reggel kiemeltem belõle egy élettelen, szegény kis szürke állatkát. Viszont
az udvarunkon meg a környékbeli kertekben számos macska
mászkál. A kerítések alatt átbújva kalandoznak, sétálgatnak,
elhevernek idegen teraszokon, lustán napoznak.
Nekünk nincs cicánk, õszintén szólva, kissé idegenkedem tõlük,
de egyik-másik idegen származású cirmos jó ismerõsöm, mert naponta az orrom elõtt mászkál.
De miért nem fog egeret? Miért van szükség egérfogóra?
Ez is korunk egyik vívmánya, kérem. A mai macska a ház kedvence, dédelgetett, finom szõrgombolyag, amely dorombolva simul a
gazdi lába szárához. Hogy nézne ki, hogy alantas, vérengzõ munkát várjanak el tõle? Hogy õ foszforeszkáló szemmel kamrákban,
padlásokon lesben álljon, s ha jön az egér, uzsgyi? Hogyisne!
Hogy bújhatna be akkor véres körmökkel az asszonya ágyába? A
modern ipar és kereskedelem segített a dolgon. A szupermarketekben kazlakban állnak a macskaeledellel tömött zsákok, sõt úgy
láttam, konzervek is állnak rendelkezésre.
Milyen más ez, mint amikor a nagymamám fejés után kis tálkában
odatette az asztal alá a cica számára a tejet, aztán „sicc ki, eredj
egeret fogni!” Láttam is ilyen félelmetes mérkõzést, szó szerint
véve macska–egér harcot az udvaron. Annak a szegény apró rágcsálónak semmi de semmi esélye nem volt, mégis küzdött, futott.
A hozzá képest óriási ragadozó derûsen nézte a menekülési próbálkozást, aztán hopp! Már ott is volt a karmai között az áldozat.
De a szadista gazember játékosan elengedte. Hadd higgye az
egér, hogy menekülhet!
A remény hal meg utoljára, mondják a labdarúgó-világbajnokságon is. Hiszen létezik a világon egérút, ilyesmire kisegér korában
bizonyára megtanították õt az egérszülõk. Ez az állatfaj nagyon
fürge, úgy tud surranni, hogy alig lehet szemmel követni. Persze a
macska számára ez szánalmas vergõdés, egyet szökken a rugalmas lábain, s az egér már megint az övé. És volt pofája megint elengedni. Úgy játszott, „mint macska szokott az egérrel” (Arany
János). Neki derûs játék volt, a másiknak élethalálharc.
Esküszöm, mikor néztem ezt a természeti eseménysort, kisfiúként is átéltem az élet tragédiáját, és az egérnek drukkoltam. Valahogy megértettem, hogy bizonyos szempontból mindnyájan
egerek vagyunk. Fel voltam háborodva, amikor a cicus megunta a
meccset, és befalta a játékszert, a lélegzõ, meleg, élni akaró lényt.
Ilyen tragédiák manapság csak a színházakban és az emberi társadalomban vannak. Léteznek embernek álcázott ragadozók és áldozatok, akik számára nem létezik Viszkáz. Azt is el tudom képzelni, hogy manapság macskák és egerek békés egymás mellett
élés jegyében léteznek egymás mellett.
A rómaiak hittek egy rég elmúlt aranykorban, amikor a bárány
békésen legelészett a tigris árnyékában. Ovidius, a költõ nosztalgikus szomorúsággal gyászolja ezt az idõt. Vajon õ tényleg elhitte,
hogy volt valaha ilyen kor?

CSAK 1000 Ft.

(L. A.)

Az Önök részére összeállított
minõségi, divatos kollekcióból!

Heti idõjárás

Rendkívüli AKCIÓ!
Csak a sárbogárdi üzletünkre érvényes!

A hét végén alapvetõen száraz idõjárás
valószínû, a sok napsütés mellett csak
kevés helyen növekszik meg a gomolyfelhõzet és alakul ki helyi záporesõ és
zivatar. A hõmérséklet a hét végén 30
fok körül alakul. A jövõ hét elején kissé
változékonyabbra fordulhat idõjárásunk, több helyen alakulhat ki záporesõ, zivatar, és a hõmérséklet is egy-két
fokkal csökkenhet majd.

Beck Optika Kft.
Sárbogárd, Ady E. út 159.
Telefon: 06 (25) 462 006
Nyitva tartás: hétfõ: 9-12 óráig, 13-17 óráig,
kedd: 9-12 óráig, 13-17 óráig,
csütörtök: 9-12 óráig, 13-17 óráig

www.metnet.hu
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Az elátkozott barát
Egyszer kiment két barát-fráter koldulni a
tanyákra, és annyi tojást, csirkét, túrót, sajtot és más effélét koldultak össze, hogy hazafelé menõben majd megszakadtak a teher alatt. Amint mennek nagy izzadtan,
egyszer találnak az út mellett egy juhászt,
ki egy körtefa árnyékában aludt, s úgy hortyogott, hogy az útra kihallatszott a hortyogása. A szamara meg ott bóbiskolt mellette.
Azt mondja az egyik fráter a másiknak: –
Hallod-e, Miska, én már nem cipelem ezt a
holmit az apámnak se tovább, hanem gyere, lopjuk el annak a juhásznak a szamarát,
pakoljuk fel rá a kosarakat, és úgy vigyük
haza. Otthon aztán majd azt mondjuk a
gvárdiánnak, hogy a szamarat kölcsönkértük. Mikor aztán a szamarat elvezetjük,
hogy visszaadjuk a gazdájának, eladjuk, és
az árát elmulatjuk.
– Hát hiszen ez jó is volna így, Palkó –
mondja a másik –, de ha a juhász fölébred,
majd ad ám az a horgas bottal olyan borravalót, hogy a hátunk is elhányja tõle a bõrt.
– Ne félj, Miska – mondja Palkó –, csak
bízd rám. Odamegy a két barát a juhászhoz, hát látja, hogy a szamár kötõfékje oda
van kötve a juhász keze szárához. Azt
mondja Miska:
– Látod, hogy nem lophatjuk el, hiszen oda
van kötve a kezéhez, s ha eloldozzuk, felébred.
– Ó, te csacsi, nem kell azt eloldozni –
mondja Palkó –, ne, itt van az én övem, ezt
a szamár nyakára kötöd, és ezzel vezeted, a
magad övével rákötöd a nyeregre a két
szatyrot, a szamár kötõfékjét meg én húzom a fejemre, és itt maradok, míg a juhász
felébred. Te pedig elmégy haza, s megvársz a város alatt, hogy együtt mehessünk
a klastromba.

Úgy is tettek, Palkó a fejére húzta a kötõféket, Miska felpakolt a szamárra, és ballagott hazafelé. Mikor Palkó már gondolta,
hogy Miska nem lehet messze a várostól,
elkezdett sóhajtozni, és meg-megrántotta
a juhász kezét a kötõfékkel. Mire a juhász
felébredt, megdörzsölte a szemét kétszer,
háromszor is, és csak bámul a barátra.
Végre megszólal, és azt kérdi irtózatos
bámulattal és ájtatos pofával:
– Hát tisztelendõ atyámuram, hol veszi itt
magát az én szamaram kötõfékjében?
A barát alázatos pofát vág, nagyot sóhajt,
és azt mondja:
– Jaj, édes gazdám, engem nagy szerencsétlenség ért; ezelõtt hét esztendõvel
összevesztem az anyámmal, õ megátkozott, hogy legyek szamárrá. Most kitellett
az átok ideje, hát most megint baráttá lettem, és most csak magától függ, édes gazdám, hogy szabadon bocsát-e, vagy nem.
De ha szabadon bocsát, imádkozom érte
mindennap, míg élek.
– Elbocsátom hát – mondja a juhász szánakozva –, hát már miért ne bocsátanám – s
azzal lehúzta a kötõféket a barát fejérõl,
sõt még a kulacsából is megkínálta egy ital
borral.
A barát nagyot húzott a kulacson, és sietett
a cimborája után. Otthon aztán beszámoltak a gvárdiánnak a koldult portékával. A
gvárdián megdicsérte õket, hogy olyan
buzgók voltak, megvendégelte õket, és
megparancsolta nekik, hogy a szamarat
pedig korán reggel hazavezessék, és az õ
nevében is szépen megköszönjék.
A két fráter másnap hajnalban útra kelt a
szamárral, hogy elhajtsák a legközelebbi
községbe, hol éppen vásár volt. De még útközben találkoztak egy kupeccel, aki megkérdezte tõlük, hogy hova hajtják a szamarat.

SÍC – hírek,
eredmények

Meghívó

A sárbogárdi íjászok az elmúlt hétvégén, június 26-27-én az Ópusztaszeren
megrendezett pályaíjász csapatok országos bajnokságáról hoztak dobogós
helyezést.
A Bóla József–Széplaki Zoltán–Lovász
Balázs összeállítású SÍC A csapata a dobogó harmadik helyén végzett, míg a
Gilicze F.–Gilicze L.–Katona Dorottya
SÍC B csapatnak meg kellett elégednie
a 9. hellyel.

a 2010. július 4-én (vasárnap)
17 órakor kezdõdõ

TÁNCBEMUTATÓRA,
„KOSZORÚCSKÁRA”,
ahol az általános iskola tanulói
a 2009/2010-es tanévben tanultakat
mutatják be.

Magyar népmese

Búcsúbál
Sárszentágotán
a kultúrházban

2010. július 10-én
21.00 órai kezdettel!

Helyszín: mûvelõdési ház, Cece.
Ezt követõen mindenkit várunk
egy közös össztáncra!
A belépõjegy ára: 500 Ft.

Sárréti Íjász Club Egyesület,
Gilicze László

– Hát a vásárba – mondja Palkó –, elfogyott a takarmány, a gvárdián úr nem akarja tovább tartani.
– Megveszem én – mondja a kupec –, ha
meg tudunk alkudni. Hogy adják?
– Tíz forint az ára – mondja Palkó.
– No, már annyit nem ér – mondja a kupec.
Szó szó után jött, végre megegyeztek hat
forintban, s a két barát visszafordult. A kupec pedig felült a szamárra, és ment vele a
vásárba.
Délfelé eljött a juhász is a vásárba, kitõl a
barátok ellopták a szamarat, hogy másikat
vegyen magának. Amint ott járkál a vásárban fel s alá, egyszer meglátja a maga szamarát, leveszi a kalapját, odamegy hozzá,
és a fülébe súgja:
– Ej, ej tisztelendõ lelki atyámuram! Már
megint összeveszett az anyjával? Most már
nem veszem ám meg többször, hanem csak
maradjon szamárnak, ha nem tudja az
édesanyját megbecsülni. Isten áldja meg! –
és azzal továbbment, más szamarat keresni.
(gvárdián=házfõnök)

Mindenkit nagyon sok szeretettel
várunk!

Tombola és büfé is üzemel!
Belépõ: 500 Ft.
A szervezõség tagjai sok szeretettel
várnak mindenkit!
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Július 3., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Európa Magyarországon 8.40 Szezon 2010: Kapcsolódjunk ki! 9.10 Bob, a mester 9.20 Félix levelei 9.35 Thomas és barátai 9.55 A kis Amadeus – Az ifjú Mozart
kalandjai 10.20 Clic és Kat 10.30 Inami 10.55 Vízi duma 11.05 Ötös fogat 11.35
Sötét jóslat 12.00 Hírek 12.05 Fogadóóra 12.35 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 14.15
Hogy volt!? Válogatás 15.10 Kell egy csapat 15.40 FIFA 2010 Labdarúgó-vb
18.20 Életképek 19.00 Szerencseszombat – a Luxor sorsolása 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.00 Szerencseszombat – az Ötöslottó és a Joker sorsolása
20.10 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 22.35 Hírek 22.40 Sporthírek 22.50 A 110 éve
született Szabó Ernõ emlékére: Hannibál tanár úr 0.20 FIFA 2010 Labdarúgó-vb
2.25 A kékvércse
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A fantasztikus négyes 10.25
Játék 11.25 A dadus 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Nagymenõk 13.40
Majomszeretet 14.35 Tengeri õrjárat 15.30 Õslények kalandorai 16.30 Huncutka
18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Hidalgo – A tûz óceánja 22.15 Elemi ösztön 0.25 Soha ne mondd, hogy véged! 2.05 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2-matiné 8.00 Nickelodeon kedvencek
10.00 Mókás állatvilág 10.30 Szurikáták udvarháza 11.00 Doktorológia Leslie
Nielsen módra 11.30 Két testõr 12.00 Babavilág 12.30 A láthatatlan ember
13.30 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.30 Rejtélyek kalandorai 15.30 Doktorok 16.30 Trinity kórház 17.30 Knight Rider 18.30 Tények 19.05 Magellán
19.35 Flyboys – Égi lovagok 22.10 Tiszta vér 23.45 Fekete péntek 1.10 Ezo.tv
2.00 Kalandjárat 2.25 Teleshop 3.25 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Sport 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Kabaréklub 14.04
Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét – Romák és a közélet 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.04 A Metro Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese
19.58 Zene 20.05 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 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

Július 4., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.05 Engedjétek hozzám 9.15 „Így szól az Úr!” 9.20 Katolikus krónika 9.45
Emberhalászok 10.10 A sokszínû vallás 10.25 Evangélikus magazin 10.50 Református ifjúsági mûsor 11.00 Református Egyházi Napok Dunántúl, záró istentisztelet közv. 12.00 Hírek 12.10 Kul-túra 2010 12.40 Sport7 13.10 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 15.15 Hogy volt!? Válogatás 15.50 Körhinta: Fesztiválkalauz 16.20 Az Isteni Diego 18.00 Panoráma 18.30 Hogy volt!? – Extra 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Mága Zoltán és sztárvendégei 21.00 6:3, avagy játszd újra, tutti!
22.35 Kultúrház 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.40 Panoráma 0.10 FIFA 2010
Labdarúgó-vb 2.15 TS – Motorsport
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Játék 11.35
MeneTrend 12.00 Híradó 12.15 Dáridó Lajcsival 12.45 Magyar autósport-magazin 13.05 Forma-1 magazin 13.30 Nagymenõk 14.25 Tuti gimi 15.20 Míg a halál
el nem választ 15.50 A rodoszi kolosszus 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Krokodil Dundee 3. 21.50 A sziget 0.35 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2-matiné 8.20
Nickelodeon kedvencek 10.20 Mókás állatvilág 10.50 TV2-matiné 11.50 Stahl
konyhája 12.20 Kalandjárat 12.50 Száguldó vipera 13.50 Hegylakó 14.50
Sheena, a dzsungel királynõje 15.50 Crusoe 16.45 Veszélyes kölykök 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Az utolsó vakáció 22.10 Lopakodók 3. 23.50 Kiálts szabadságot! 2.35 Ezo.tv 3.25 Napló 4.15 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 „Az én ügyem” 9.05 Anyanyelve: magyar 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.03 Sport 11.08 Gondolatjel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Sport 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 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság
reggeli mûsorából

Július 5., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Színészpalánták 9.50 Hogy volt!? Extra 10.45 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin
14.05 Domovina 14.35 WTA TOUR nõi tenisztorna 16.25 Körzeti híradók 16.30
Hírek 16.45 Teadélután 17.40 Elit gimi 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Kékfény 21.00 Hogy volt!? Válogatás 22.40 Hétfõ este 23.05
Hírek 23.10 Sporthírek 23.15 Memento 23.25 Teadélután 0.20 Parlamenti napló
1.35 Gyermekkereskedelem Indiában és Nepálban
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.25
Kung-fu 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
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19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Hazudj, ha tudsz!
22.20 A rejtély 23.25 Poker After Dark 2009 0.20 Reflektor 0.35 Nem szentírás
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.30 Telitalálat 13.25
Kvízió 14.55 Szentek kórháza 15.55 Egy tini naplója 16.25 Joshi Bharat 17.30
Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.10 Aktív 20.45 Hõhullám 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.20 Különleges ügyosztály 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.40 S. S. Doomtrooper – A rohamosztag 3.10 Magellán
3.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05
Kabaréklub 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 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 20.23 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Július 6., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Színészpalánták 10.00 Kékfény 10.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30
Kárpát expressz 12.55 Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm
14.35 WTA TOUR nõi tenisztorna 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 Elit gimi 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek
20.00 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 22.40 Kedd este 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek
23.15 Memento 23.25 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 0.20 Teadélután 1.20 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.15 A
prófécia 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 A mentalista 22.15
A Grace klinika 23.15 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.50 Reflektor 1.10
Amaro atya bûne
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 11.10 Ahogy tetszik
13.25 Kvízió 14.55 Szentek kórháza 15.55 Egy tini naplója 16.25 Joshi Bharat
17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.10 Aktív
20.45 Hõhullám 21.20 Túl a csúcson 23.05 A médium 0.05 Tények este 0.35
Ezo.tv 1.25 Chico 3.20 Babavilág 3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 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 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10
Éjszaka

Július 7., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Színészpalánták 9.55 Önök kérték! 10.50 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul
nostru 14.35 Kormányváró 15.05 WTA TOUR nõi tenisztorna 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 Elit gimi 18.40 McLeod lányai 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 22.40 Szerda este 23.05
Hírek 23.10 Sporthírek 23.15 Memento 23.25 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 0.15
Teadélután 1.15 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.15 A
prófécia 16.10 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.30 Jackie Chan – Balhé Bronxban
23.15 Végzetes vadászat 1.00 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 11.30 Fenyvesvölgyi
kalandok 2 13.25 Kvízió 14.55 Szentek kórháza 15.55 Egy tini naplója 16.25
Joshi Bharat 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó
20.10 Aktív 20.45 Hõhullám 21.20 Doktor House 22.20 Mercy angyalai 23.20
Szellemekkel suttogó 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.40 Így készült a 14. Kapcsolat Koncert – 2010. június 26 2.10 Vigyázó tekintet 3.35 Két testõr 4.00
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 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 20.21 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Július 8., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Színészpalánták 10.00 Üdítõ 10.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30
Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Slovenski utrinki 14.05 Együtt 14.35
WTA TOUR nõi tenisztorna 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután
17.40 Elit gimi 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Már
egyszer tetszett 21.00 A vágyakozás napjai 22.45 Csütörtök este 23.15 Hírek
23.20 Sporthírek 23.25 Memento 23.30 Teadélután 0.30 Nappali 1.30 A pap, a
látnok és az afrikai varázsló
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Itthon 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te vagy az
életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.15 A prófécia 16.10 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.25 Hetedik érzék 22.20 Döglött akták
23.25 Holtomiglan, holtodiglan 23.55 Kemény zsaruk 1.15 Reflektor 1.30
Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.15 Teleshop 11.20 Páncélos
felmentõsereg 13.25 Kvízió 14.55 Szentek kórháza 15.55 Egy tini naplója 16.25
Joshi Bharat 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó
20.10 Aktív 20.45 Hõhullám 21.20 Egy bolond százat csinál 23.25 Painkiller Jane
0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.50 Én pici szemem 3.20 Segíts magadon! 3.45
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.22 Zene 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 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 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 9., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Párizsi
jó barátok 9.50 80 kert nyomában a Föld körül 10.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok
14.30 WTA TOUR nõi tenisztorna 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.40 Elit gimi 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek
20.00 Üdítõ 21.00 Schönbrunni koncert: Bécsi Filharmonikusok 22.40 Péntek
este 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.15 Memento 23.25 Teadélután 0.20
Nappali 1.20 Afrikai képek
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 MeneTrend 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.15 A
prófécia 16.10 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.30 CSI: A helyszínelõk 22.20 Vámpírnaplók 23.25 Gyilkos elmék 0.25 Reflektor 0.40 Itthon 1.05 Alias 1.50
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 11.45 Nyomtalanul eltûnt 13.25 Kvízió 14.55 Szentek kórháza 15.55 Egy tini naplója 16.25 Joshi
Bharat 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.10
Aktív 20.45 Hõhullám 21.20 NCIS 22.20 Shark – Törvényszéki ragadozó 23.20
Trauma 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.40 Kyle, a rejtélyes idegen 3.20
Alexandra pódium 3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.05 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 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 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az EMW hálózatán a C7-es csatornán,
a 189,25 MHz-es frekvencián.
Július 3., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 A Puskás Akadémia (ism.
40’), Fogathajtás Keresztúron (ism. 60’)13.00 Lapszemle 15.00 Magánvélemény – dr. Csernus Imrével (22’), Pálfi Margit estje (ism. 70’) 19.00 Lapszemle 20.00 A Mészöly évzárója (40’), Az új KRESZ-rõl (ism. 30’), Lázár
Ervinre emlékezve (ism. 60’)
Július 4., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Magánvélemény – dr. Csernus
Imrével (22’), Pálfi Margit estje (ism. 70’)13.00 Heti híradó 15.00 Bogárdi
Napok (40’), Árvíz (40’), Évzáró és ballagás Miklóson (40’) 19.00 Heti híradó 20.00 Férfikonferencia Alapon 2010
Július 5., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 A Mészöly évzárója (40’), Az új
KRESZ-rõl (ism. 30’), Lázár Ervinre emlékezve (ism. 60’) 13.00 Heti híradó
15.00 A Puskás Akadémia (ism. 40’), Fogathajtás Keresztúron (ism. 60’)
19.00 Heti híradó 20.00 Szent László-napi áhítat (85’)
Július 6., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Férfikonferencia Alapon 2010
13.00 Heti híradó 15.00 Szent László-napi áhítat (85’) 19.00 Heti híradó
20.00 Sanghaji Világkiállítás 2010 (10’), Dr. Lenkei Gábor: Mentõöv (21’),
Szt László-napi kiállítás (33’), Interjú Barina Júliával (30’), Huszár Gabriella
ügye
Július 7., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Sanghaji Világkiállítás 2010
(10’), Dr. Lenkei Gábor: Mentõöv (21’), Szt László-napi kiállítás (33’), Interjú Barina Júliával (30’), Huszár Gabriella ügye 13.00 Heti híradó 15.00
Pálfa ünnepe 19.30 Lapszemle 20.00 Sport
Július 8., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 15.00
Sanghaji Világkiállítás 2010 (10’), Dr. Lenkei Gábor: Mentõöv (21’), Szt
László-napi kiállítás (33’), Interjú Barina Júliával (30’), Huszár Gabriella
ügye 19.00 Lapszemle 20.00 Férfikonferencia Alapon 2010
Július 9. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Pálfa ünnepe 13.00 Lapszemle
15.00 Férfikonferencia Alapon 2010 19.00 Lapszemle 20.00 Sanghaji Világkiállítás 2010 (10’), Dr. Lenkei Gábor: Mentõöv (21’), Szt László-napi kiállítás (33’), Interjú Barina Júliával (30’), Huszár Gabriella ügye
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról
a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06
(40) 416 000, TV Network EMW Kft. — 1289.

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István,
Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin,
Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig.
Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük
esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez
vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem
ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve
megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft,
negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
ADY-LAKÓTELEPEN
egyedi gázfûtéses, FELÚJÍTOTT,
3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602
Belterületi vizes árkok
helyreállításának
GÉPI FÖLDMUNKÁIT vállalom.
06 30 353 3042
Strandközeli APARTMAN
Harkányban kiadó.
06 30 482 6407
Kiskunmajsán
2005-ben épült 33 m -es
ÁBRAHÁM-APARTMANHÁZ
május 15–szeptember 15-ig,
élményfürdõtõl 2 km-re kiadó!
06 30 689 7843, 06 77 483 081
E-mail: abraera@freemail.hu
2

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Redõnyök: 06 (30) 507 3344.
Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869. (276862)
Akác- és egyéb kemény tûzifa eladó. 06 (30)
947 0899.
Háromszobás, 80 m2-es, elsõ emeleti lakás eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 994 1332, 06 (20) 419
4940.
Árpád-lakótelepen I. emeleti másfél szobás lakás eladó. 06 (30) 620 7924. (276896)
Lakás kiadó. 06 (30) 3302 615.
Segédmunkára rakodókat felveszünk. 06 (30)
382 4133.
Sárbogárd központjában 36 m2-es üzlet eladó.
Lakássá is bõvíthetõ. Telefon: 06 (20) 342 0788.
Felújított, kétszobás lakás eladó. 06 (30) 482
3947. (276334)
Albérlet kiadó. 06 (70) 608 3274. (276333)
Akció! Minõségi kuglizott, hasogatott tölgy tûzifa 1950 Ft/q áron eladó! Sárbogárd 20 km-es
körzetében ingyenes szállítás! Telefon: 06 (20)
237 7179. (0897021)
Sárbogárdi sörözõbe nõi pultos és szakács
munkatársakat felveszek. Jelentkezni: 06 (70)
628 5366. (276936)

2010. július 1. Bogárd és Vidéke
Parasztház olcsón eladó. 06 (30) 3302 615.
Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással.
Cser-tölgy: 1900 Ft/q, vegyesen 1900 Ft/q,
akác: 2140 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623.
Lakás eladó! Irányár: 4,7 M Ft. 06 (70) 244
4983.
Thomson színes TV olcsón eladó. 06 (25)
461 716. (276445)
Sárbogárdon Wesselényi utcában kettõ családi
ház eladó. Telefon: 06 (20) 316 1805. (0827049)
Ady-lakótelepen 2. emeleti lakás sürgõsen eladó. Irányár: 6,9 M Ft. Telefon: 06 (20) 481
4102. (08987046)
Családi házban lakrész kiadó Sárbogárdon. 06
(30) 274 9100.
Matrózblúz eladó. 06 (20) 405 7366.
Pálfán összkomfortos tégla családi ház eladó,
vagy elcserélhetõ panelra 1-2. emeletig. 06 (20)
993 0244, 06 (75) 339 008. (276440)
Tacskó kiskutyákat ajándékba adnék. 06 (20)
5813 843. Sárbogárd, Salamon u. 21.
Két és fél hónapos vemhes koca, valamint King
és Mondén galambok eladók. Sárbogárd, Sávoly
köz 16.
Friss vágott virág egész nyáron olcsón kapható.
Tinódi u. 21.
Árpád-lakótelepen lakás kiadó. 06 (30) 2894
557.
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A teknõs tó újra él
Van egy régi fotó a sárbogárdi képarchívumunkban, amiben fiatal
legénykék teknõben csónakáznak egy tavon, a falu közepén. Ez a
tó hajdan Szõnyegiék mai kertjében volt. Annak vizét a Mentõ
köz (Bethlen Gábor u.) árka vezette le.
Most, hogy voltak a nagy esõzések, a környezõ utcák vize ismét itt
folyt össze. Többek között a Kereszt utca egy részérõl is ide folyik
a víz. Mivel a hosszabb száraz idõszak miatt a környékben feltöltötték a telkeket is, a víznek nincs hova mennie, s ismét újraéledt a
régi tó.
Szõnyegi Pista mutatta, hogy a sok víz miatt a kertben kipusztult
minden vetemény. A kert közepén egyméteres víz áll, az üvegházban nevelt fûszerpaprika palántáit nincs hova kiültetni, a tó pedig
ontja magából a szúnyogot. Ez a tó a környezet számára is ártalmas. A nyári melegben bûzös mocsárrá válik, s a rossz levegõ
egészségügyi problémákat is okozhat.

Az önkormányzat felelõssége, hogy az illegálisan feltöltött kertek
tulajdonosait akár bírsággal is kényszerítse arra, hogy a telkük feltöltése miatt megrekedt vizet elengedjék a csapadékvíz-elvezetõ
árokba. A városban ez sok helyen probléma, és a köz érdekében
sürgõs intézkedésre van szükség. Ez nem kerül milliárdokba,
csupán odafigyelésre van szükség és egy kis együttérzésre.
Erre egyébként törvények, rendeletek is kötelezik az ön kormányzatot. De ki követeli meg, hogy valóban a köz érdekében tegyék a
dolgukat?
Hargitai Lajos
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

TAR ISTVÁN
életének 80. évében elhunyt.
Temetése 2010. július 2-án,
14.30 órakor lesz a Huszár-temetõben.

Vény nélkül … bûnözõknek
Június 17-én hajnali 3.30 körül ismeretlenek betörtek a cecei patikába. A gyógyszertár
tulajdonosa zajra és zörgésre lett figyelmes. Engedéllyel tartott kézi fegyverét magához
véve ment át a patikához tartozó lakásból az üzlettérbe, s több lövést is leadott az ismeretlen tettesekre, akik inkább menekülõre fogták.
A lövöldözés során egy autó sérült meg. A rendõrség helyszíni szemlét tartott, és rögzítették a nyomokat.
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Gyászoló család

ELÕRENDELHETÕ

Jézus mondja:
„Én vagyok a feltámadás és az élet,
Aki hisz énbennem, ha meghal is él.”

a Sárbogárdi Városi Vegyes Kar
minõsítõ hangversenyérõl készült
DVD-film 2010. július 22-éig.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SEPSI JÓZSEF
életének 67. évében elhunyt.
Temetése 2010. július 3-án, szombaton,
15 órakor lesz a Huszár-temetõben.
Szerettei

(Ára a rendelések mennyiségétõl függ.)

Rendelésüket leadhatják
(névvel, elérhetõséggel)
a szerkesztõségben,
a 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. szám
alatt, a 06 (25) 508 900-as
telefonszámon,
vagy a bogardesvideke@vnet.hu
internetes címen.

Kivéve
biciklisek
A Fenyõ utca egyirányú szakaszán
és a Templom közben kiegészítõ
tábla kihelyezésével kellene engedélyezni a biciklisek részére a mindkét irányból való behajtást. Ezt kérik a gyakran arra közlekedõ biciklisek az önkormányzat illetékeseitõl,
hogy ne kelljen annyit kerülni.
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

