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A Dél-Mezõföld független hetilapja

Isten éltesse,
Mariska néni!

www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

Nyári tábor Novajidrányban
2010. augusztus 2–7.

E hó 4-én 90 éve, hogy Kiss Györgyné Budai Mária néven meglátta a napvilágot
Alsószentivánon. Szüleinek õ volt az elsõ
gyermeke. Mezõszilason laktak, amikor
édesanyja 9 éves korában meghalt. Édesapja újra megházasodott. Hamar fel kellett nõnie négy testvérével együtt. Közülük
már csak egy öccse él.

„Szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem!”
Amint befejezte az elemit, beállt szolgálni.
Késõbb szobalány lett. 19 évesen ment
férjhez Alapra, Idei Istvánhoz. 23 évesen
özvegyen maradt – férje elesett a Donnál.
Két gyermekük közül Pityu maradt életben. 10 évig egyedül nevelte fiát Répusztán, s rá maradt a földek gondja is. Kiss
Györgyöt az ottani színjátszó körben ismerte meg. A Falu gyöngye címû darabban Mariska játszotta a fõszerepet, Gyuri
bácsi a kedvesét, aztán az életben is egy pár
lettek. Két gyermekük közül Kati maradt
meg. Sárszentmiklósra költöztek, a Serköv
környéki „kastélyba” – ahogy a család hívja
a hajdani szeretett otthont.
Mariska néninek 3-3 unokája született. Pityunál Pista, Lajos és Jenõ, Katinál Katus,
Ancsa és Laci.
Családja az elmúlt szombaton lepte meg
Mariska nénit a 90. év alkalmából virággal,
finom lakomával. Az ünnepelt elárulta,
hogy mindig is nagyon szeretett énekelni.
Még azt a versikét is elszavalta, amit köszöntésként elsõ menyegzõjén mondott el
férje szüleinek.
Hargitai Kiss Virág

(Zsoltárok 30,13)

Nagy öröm számomra, hogy ismét írhatok néhány gondolatot arról a hétrõl, ami oly sokat jelent számomra minden évben. Ezen a héten felmehetünk a hegyre nemcsak testileg, de lelkileg is.
Erõt gyûjthetünk a mindennapokra, feltöltekezhetünk lelkileg. Ezalatt az egy hét alatt
egyedül Isten van a középpontban!
(Folytatás a 12. oldalon.)

Strandkézilabdában
is csúcson a fiúk!
Egy egyre népszerûbb sportágban, a strandkézilabdázásban mérette meg magát csapatunk.
Tavaly nyáron már látszott, hogy lesz valami ebbõl a
brigádból. Az idei szezonban két nagy tornán vettünk részt. Elõször július 24-én Rácalmáson, a Fejér
Megyei Kézilabda-szövetség szervezett egy már hagyománnyal bíró kupát. Nagy meglepetésre csapatunk megnyerte a tornát a Rácalmás, a MEAFC és a
Dunaújvárosi AC elõtt. A legjobb játékosnak ifj. Bodoki Györgyöt választották.
(Írás a 11. oldalon.)
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NAPLÓ
– a sárbogárdi képviselõ-testület augusztus 3-ai nyílt ülésérõl –
Az ülés több pontja a tanév közeledtét jelezte – a nevelési-oktatási intézmények aktuális ügyeit, beszámolóit, teendõit tárgyalták a városatyák. Döntöttek arról is,
hogy az intézményi térítési díjak változatlanok maradnak.
Az alábbiakban a napirend néhány érdekesebb pontjának részleteit olvashatják.

Arany helyett esõ hullott
Rostás Péter kérelemmel fordult a testülethez. A Sárbogárdi Napok vendéglátása,
vásártartása kizárólagos jogát õ kapta
meg, 1.100.000 Ft helyfoglalási díj ellenében. A rendkívüli idõ miatt azonban a felmerült költségeket nem fedezték a bevételei, ezért a befizetett pénz 30 %-át szeretné
visszakapni.
Nedoba Károly: A civil bizottság egyhangúlag támogatja Rostás kérelmét, és a képviselõ-testületnek is ajánlja elfogadásra,
annak ellenére, hogy az ülésen jelenlévõ
aljegyzõ felhívta a bizottság figyelmét,
hogy ezzel jogszabályellenes döntést hozott.
Sinka Attila: A pénzügyi bizottság egyhangú véleménye az, hogy a külsõ kockázati
tényezõkért nem kell az önkormányzatnak
felelõsséget vállalnia.
Az elõterjesztésben álló határozati javaslat szerint a testület nem adott helyt a vállalkozó kérelmének, mivel a megállapodás
nem tartalmazott a rossz idõre vonatkozó
kitételt, ráadásul a szerzõdéses jogviszony
a két fél közt a szerzõdés teljesítésével
megszûnt.

Lõn világosság a Vasút utcán
A Vasút utca keleti (Köztársaság út felõli)
részének megvilágítását a Cerbona Zrt. tulajdonát képezõ, ún. „bagolyváron” lévõ
két lámpa korszerûsítésével és a fémsilón
lévõ két térvilágítási lámpa átkötésével
oldja meg az önkormányzat. Ennek összköltsége nettó 171.107 Ft.
Juhász János: Rigó László a kezébe vette a
dolgokat, és kapcsolatba lépett a Cerbona
fõenergetikusával. Véleményem szerint ez
a ráfordítás elenyészõ ahhoz képest, hogy
mekkora lesz a helyzetjavulás azon az útszakaszon.

Bogárdé lehet
a hörcsöki temetõ
El kívánja adni a nagyhörcsöki temetõt a
Mezõfalvai MGTSZ Zrt. az önkormányzatnak bruttó 750.000 Ft-ért. A testület viszont csak bruttó 150.000 Ft-ért kívánja azt
megvenni. Amennyiben az üzlet létrejön,
köztemetõként szeretnék üzemeltetni a
sírkertet, a kegyeleti közszolgáltatást végzõ Közév Kft. révén.

Szép házak
Juhász János: A „Tiszta, virágos Sárbogárdért” cím elnyerésére pályázati felhívást tettünk közzé. Két pályázat érkezett,
de lehetõség volt arra, hogy a bírálóbizottság keressen olyan ingatlant, mely érdemes lehet e címre. Végül három díjazott
lett: Szecsõdi Edit, Árpád utca 97., az Ady
E. út 128. számú társasház lakói és özv.
Molnár Istvánné, Pusztaegres, Fehérvári
út 6. A nyerteseknek szívbõl gratulálunk!
Mindenki kap egy emléklapot és egyszeri
20.000 Ft juttatást, ami virágvásárlásra
használható fel.

Kassza
Juhász: Az elsõ félévben, köszönjük szépen, jól voltunk. A gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, fizetési problémák nem voltak, mûködési hitelt nem kellett igénybe
vennünk. A központi megszorítások miatt
minden év egyre nehezebb, feszesen és kiegyensúlyozottan gazdálkodtunk. A dologi kiadások teljesülése összegében is kisebb, mint a tavalyi év azonos idõszaka.

Bogárdi Napok – költségvetés
7 millió Ft-ot irányoztak elõ az idei Sárbogárdi Napokra, melybõl 6.830.284 Ft-ot
költöttek el. A rendezvénybõl 1.430.750 Ft
folyt be az önkormányzat kasszájába.
Nedoba: Megnézhetik a képviselõk a
számlákat, hogy beérkeztek, ki lettek fizetve, nehogy fél év múlva jusson eszébe valakinek, hogy nem is látta.
Juhász: Horváth István tételesen elszámolt.

Hazaköltözött a labor!
Augusztus 2-ától ismét van Sárbogárdon
labor, a Tompa M. utca 2. szám alatt, sok
viszontagság után.

Játszótér-felújítás
Az Ady Endre úti lakótelep játszóterének
felújítása bruttó 335.500 Ft-ba kerül, amit
az általános tartalékalap terhére biztosítanak.

Választási fuvallatok I.
Az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért
Egyesület a településrészen élõ emberek
nívósabb szórakozási lehetõsége érdekében kért támogatást. Ennek biztosítására
150.000 Ft pótelõirányzatot adna a testület
a civil bizottság kezébe civil szervezetek
mûködési támogatására, a városi ünnepekre rendelkezésre álló keret terhére.
Etelvári Zoltán: Én nem a pusztaegresiektõl sajnálom a pénzt, csak kilóg a lóláb.
Ez amolyan választási pénz. Nem javaslom
a támogatást. Elég szépen kaptak õk már
pénzt az idén.
Juhász: Bárki, aki most ezt megszavazza,
jó pontot szerezhet a pusztaegresieknél.

2010. augusztus 12. Bogárd és Vidéke
Varga László: Nincs is pusztaegresi küldöttünk.
Etelvári utalt arra, hogy a FÜBE-nek viszont – melynek tagja a támogatást odaítélõ civil bizottság elnöke, Nedoba Károly is
– van Pusztaegresen képviselõ-jelöltje.
Nedoba: Ne szavazzátok meg, én nem is
kértem.
Juhász: A felvetés nem tõlem származik,
ilyen megfontolásokból. Amikor a gyereknapon kint voltam, annyi ígéretet tettem,
hogy meg fogom nézni, mit szeretnének, és
annak milyen az elképzelt bekerülési költsége. Összesen 240.000 Ft-ot kértek, de a
gyereknap kiesik, így 190.000 Ft-ra lenne
szükségük négy rendezvényre. Mindenképpen most kell dönteni. A városi ünnepek tekintetében bõven az elõirányzaton
belül maradunk akkor is, ha e nemes célra
átcsoportosítunk 150.000 Ft-ot.
12 igen, 2 tartózkodás mellett megszavazta
a többség az átcsoportosítást.

Bejelentések
Rigó László: A miklósi orvosi rendelõ melletti garázs balesetveszélyes. A Széchenyi
és a Rákóczi utca sarkán lévõ önkormányzati ingatlan fala megindult az út felé.

Elvadult gyerekek
Nedoba: A József A. utcai lakótelepen az
utóbbi idõben a közrend nagyon rossz. Az
ott élõk panaszkodnak emiatt, kérik, hogy
a rendõrkapitánynak írjunk levelet, hogy
többet járõrözzenek ott, fõleg esténként,
mivel a lakók nyugalmát zavarják a randalírozó fiatalok, és már majdnem sor került
tettlegességre is. Ez nem választási beszéd
volt, mielõtt még rosszindulatú kívülállók
azt mondanák. Jelentem, nem ott indulok
képviselõnek.
Juhász: Ott indulsz képviselõnek, ahol
nagyjából eddig, csak nem tartozik bele a
József A. utcai lakótelep.
Etelvári: A következõt kérik többen: a József A. u. 9. elõtti asztalokat vigyék el onnan, mert kocsmának használják. Amikor
én gyerek voltam, a rendõr két pofonnal
elintézte volna a randalírozókat. Most
nem lehet nekik szólni, el vannak vadulva
ezek a gyerekek. A Németh Lajos közben
több mint két hónapja csõtörés volt, utána
nem aszfaltozták le az utat, nagy gödrök
vannak. A Salamon és az Árpád utca sarkán is hatalmas gödör van. A Fenyõ és az
Árpád utca sarkán van egy vízcsapféleség,
kb. 30 centivel lejjebb, mint az út szintje,
ami balesetveszélyes.

Ügyvédi költségek
Etelvári fölolvasta azt a levelet is, melyet a
jegyzõ írt válaszként a képviselõ és dr. Szabadkai Tamás által írt nyílt levélre. Hozzáfûzte, hogy az elsõ két bekezdéssel nem ért
egyet. A költségvetésnek melyik pontjában szerepel, hogy 360.000 Ft-ot fizethetnek egy ügyvédnek különbözõ dolgokra?
Dr. Krupa Rozália: Ahogy bármelyik intézménynek, a mûködési kiadások között –
szolgáltatási kiadások elõirányzata. Az
nincsen tételesen felsorolva, hogy mi min-

Bogárd és Vidéke 2010. augusztus 12.
den fér bele. Abban szerepelhetnek ilyen
kiadások is.
Harmath Józsefné: A költségvetés tartalmaz az igazgatási szakfeladatok közt ügyvédi költségekre 1 millió feletti összeget, és
a részletes költségvetés látható abban az
anyagban, amit a költségvetési rendelet
készítésekor mellékelünk.
Etelvári: Úgy emlékszem, hogy az az 1 millió Ft már el lett költve.
Harmathné: Nem lett elköltve. Hogy lett
volna elköltve?
Juhász: Sosem volt elköltve.
Etelvári: Nem megnyugtató ítéletért
300.000 Ft-ot kifizetni véleményem szerint
csillagászati
összeg,
amikor
itt
50-60-100.000 Ft-okról vitatkozunk.
Juhász: Olyan ítélet született, hogy a hivatalt nem marasztalták el. Úgyhogy az ügyvéd jól teljesített.

Választási fuvallatok II.
Gábris István: A Széchenyi u. 42. rendezetlen, az utcafronton méteres fû, elburjánzott a bodza és mindenféle csihatag, egy
féregtanya az egész. A Homoksoron van
egy áteresz, ami kettészeli az utcát, de kicsinek bizonyult az esõzések során, ezért ki
kellene cserélni. A Vezér utcában a járdaépítés mikor folytatódik? Örömmel hallom, hogy a Sárbogárdi Napokból megmaradt 100.000 Ft. Ezt kipótolva a sárszentmiklósi iskolánál, a kispályánál föl lehetne
újítani a játszóteret. Ott is vannak gyerekek, ott is szeretnének játszani.
Nedoba: A mûszaki osztály megoldja, gondolom.
Juhász: Na, most nem szólal meg az
Etelvári úr, hogy ez választás?
Etelvári: Ez gyengébb érv.
Juhász: Ja, nincs is gyerek Pusztaegresen.
Bártfai Antal: Ha választás, jó választás.
Gábris: Jó választás lesz, higgyétek el, ha
megszavazzuk ezt a játszóteret.
Etelvári: Így van.

Aranyoskám
Dr. Krupa: Az közterületen van; (a polgármesternek:) kérdezd meg a Lajostól.
Juhász: Hát én kérdezzem a Lajostól?
Kérdezzed te, aranyoskám, hát nem vagyok én postás! … Még lehetek, persze …
Dr. Krupa: Játszótér az?
Szõnyegi Lajos: Az az iskolának a sportpályája.
Varga: Nem.
Dr. Krupa: Az közterület, Lajos, nem
sportpálya.
Etelvári: Ha közterület, akkor az a városé.
Juhász: Lajos, ne üss a hasadra, ne fájjon,
de saccoljál, légy szíves, hogy vajon hány
eszköz, és annak mi lehet az összege.
Szõnyegi: Polgármester, így saccolni nem
lehet.
Horváth Tibor: 2 és fél milla, aztán kész.
Szõnyegi: Milyen eszközöket szeretnének
oda?

KÖZÜGYEK
Gábris: Én nem értek hozzá, csak látom,
hogy nincs.
Juhász: A folyamatot el lehet indítani. Készüljön elõterjesztés a szeptemberi testületi ülésre.
E javaslatot a testület is támogatta.

Helyi szokások
Varga: Néhány hónapja kértem, hogy a
nyárra jó lenne valamit létrehozni a szóban
forgó területen a lebontott, régi vasjátékok helyett, amik nem feleltek meg a szabványnak. Én egy olyan elõterjesztésre szavaztam, amiben az van, hogyan lehet megcsinálni, nem arra, hogy mik azok, amik
akadályozzák, mert ez elõ szokott fordulni
Sárbogárdon.
Dr. Krupa: Én jeleztem, hogy építési engedély kell közterületen játszótér építésére.
Ez nem akadályoztatás meg nem kifogásolás, hanem a jogszabály ezt írja.
Varga: A László és a Jókai utca sarkán lévõ
buszmegállóban a Volán-busz nem áll
meg.
Juhász: Elmondták ezerszer, hogy a menetidõ feszes, nincs rá lehetõség.
Szõnyegi: Rigó alpolgármester úr, a két
épület állagának felülvizsgálatát el fogjuk
végezni. Etelvári képviselõ úr Németh utcai bejelentését is megvizsgálom, és intézkedni fogunk, hogy a helyreállítás és az
egyéb garanciális javítások is elvégzésre
kerüljenek. A Salamon és Árpád utcai deltát észleltük, és a rendelkezésünkre álló
pénzeszközökbõl augusztusban szeretnénk kijavítani. A homoksori átereszen kívül több áteresz is van Sárbogárdon, amiket át kellene építeni. A megvalósításra fedezet kell.
Etelvári: Nem vizsgálni kell, hanem javítani.
Juhász: Szeptember közepe a végsõ befejezési idõ. Gondolom, augusztusban bõven meglesz az egész, hacsak extrém idõjárás nem lesz.

Vissza a játszótérre
Dr. Krupa: Két felvetés hangzott el a József A. utcai lakóteleppel kapcsolatban.
Drasztikus megoldás lenne elhozni az asztalokat. Attól még meg fognak jelenni a
randalírozók. A játszótéri eszközök lesznek a következõk, amiket hozzunk el onnan, mert azokon csimpaszkodnak?
Nedoba: Járõrözzenek a rendõrök illetve a
polgárõrök.
Schmidt Lóránd: A lakóknak kell mondani, hogy ilyenkor szóljanak a rendõrségnek.
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Az alábbi sorokat Etelvári Zoltán és
dr. Szabadkai Tamás részére küldte
dr. Krupa Rozália jegyzõ, válaszként a
Huszár Gabriella ügye kapcsán hozzá
intézett nyílt levélre.
Tisztelt Képviselõ Urak!
A 2010. július 6-án kelt levelükben foglaltakra vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatom Önöket.
A Huszár Gabriella alkalmazásával összefüggõ kérdésekben nem áll módomban
felvilágosítást adni, egyrészt azért, mivel
az alkalmazással összefüggõ kérdések személyzeti ügynek, és nem önkormányzati
ügynek számítanak, másrészt azért, mert
az adatvédelmi szabályokra tekintettel
bizonyos adatkörök nem nyilvánosak.
A Fejér Megyei Fõügyészséggel szemben
fennállt perben született másodfokú ítéletben nem állapítottak meg Sárbogárd város polgármesteri hivatala részére végrehajtási kötelezettséget, a munkáltatói döntést nem semmisítették meg, így az óvásban foglaltakat nem kell teljesíteni.
Dr. Kolláth György Sárbogárd város polgármesteri hivatalának jogi képviseletét a
fenti ügyben 300.000 Ft+áfa ügyvédi munkadíjért vállalta el.
Sárbogárd, 2010. július 21.
Tisztelettel: Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Tájékoztató
Ezúton értesítem a tisztelt lakosságot és az
ügyben érdekelteket, hogy a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség (8000 Székesfehérvár,
Hosszúsétatér
1.)
17860/2010. ügyszámon a VERTIKÁL
Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) mint
ügyfél kérelmére közigazgatási hatósági
eljárást indított.
Az eljárás a Sárbogárd, külterületi 0522/13
hrsz alatti ingatlanon lévõ, nem veszélyes
hulladéklerakóra vonatkozó, többször
módosított, 24737/2007. számon kiadott
egységes környezethasználati engedélyének módosítása tárgyában indult.
Az ügyhöz kapcsolódó hirdetmény, melyet
a felügyelõség állított össze, valamint a
VERTIKÁL Zrt. kérelme 2010. augusztus
4-én kifüggesztésre került a sárbogárdi
polgármesteri hivatal földszinti hirdetõtábláján (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.),
amely az eljárás lezárásáig munkaidõben
megtekinthetõ.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Hirdetmény

Dr. Krupa: Nyugodtan megtehetik, mert
magánterület, és joga van intézkedni a
rendõrnek, hogy azt a területet hagyják el.
Csak be kell szólni, amikor az esemény
van.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2010. augusztus 3-ai ülésén
elfogadta a 22/2010. (VIII. 5.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2010. évi
költségvetésérõl szóló 3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hargitai Kiss Virág

Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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Önkormányzati választások
Október 3-ára tûzte ki a helyi önkormányzati választásokat a köztársasági elnök. A
választásokra azonban már nagyon készülnek a pártok, civil szervezetek és egyéni
jelöltek.
Érdeklõdtem több szervezetnél. Még sehol nincsenek hivatalos jelöltek. Ettõl függetlenül Sárbogárdon már nyolc polgármesterjelöltrõl beszélnek.
A kopogtatócédulák postázása már a jövõ
héttõl várható. Azt is hallani, hogy egyes
nem hivatalos jelöltek már járják a választókörzeteket, hogy személyesen kérjék a
családokat, hogy nekik adják a kopogtatócéduláikat.
Sárbogárdon továbbra is listás választási
rendszer lesz, azonban az új parlament
drasztikusan lecsökkentette a listás mandátumok és a választókörzetek számát is.
Mint július 15-ei lapunkban olvashatták,
Sárbogárdon a választókerületek száma
nyolcra csökkent. Megszûnt Kislók és Rétszilas önálló választókörzetként. Kislókot
Sárbogárd Árpád utcai körzetéhez, Rétszilast Sárszentmiklós Vasút utcai választókörzetéhez csatolták.
Egyelõre úgy tûnik, hogy csak két párt, a
Fidesz és a Jobbik állít listát, az MSZP viszont nem. Azonban ez utóbbi párt létrehozott egy civil szervezetet, a Mozdulj a
Városért Egyesületet, és ebben függetlenként indítják jelöltjeiket.
Több baloldali szavazó ezt sérelmezi.
Egyikük így méltatlankodott: „Minek buj-

kálni? Miért kellene szégyellnie magát egy
baloldali érzelmû embernek? Nem a baloldali szavazótábor veszítette el a választást,
hanem azok, akik a hatalommal visszaélve
lejáratták a baloldaliság eszméjét.”
A Mozdulj a Városért Egyesület elnökét,
Fodor Jánost kérdeztem, hogy errõl mi a
véleménye. Õ elmondta, hogy az egyesület
nem az MSZP civil fedõszerve, hanem független civil szervezet, amelyet más civil
szervezetek mellett az MSZP is támogat.
A jelöltek kiválasztása nem pártszempontok alapján történt, hanem aszerint, hogy a
helyi közéletben elfogadott-e, a feladatra
alkalmas-e valaki.
A Nedoba Károly nevéhez kötõdõ FÜBE
(Független Baloldaliak Egyesülete) szintén állít listát. Ennek a listának az elsõdleges célja, hogy Nedoba Károly túlélje a sokak által megjósolt politikai halálát.
A Jobbiktól eltávolodott, a Magyarok Szövetségébõl kivált Fejér Szövetség is jelezte,
hogy listát fog állítani a helyhatósági választásokon. Hosszadalmas programjuk
ellenére egyelõre számomra nem világos,
hogy mik a céljaik.
Közös listát állít több valódi civil szervezet
is, a Civil Összefogás a Városért Egyesület
színeiben. Minden körzetben indítanak jelöltet.
Mivel a listás rendszer megmaradt Sárbogárdon, a háromra csökkent listás mandátumért ádáz harcot folytatnak majd a pártok, illetve a civil szervezetek. A beszûkült

lehetõségek azt jelentik, hogy listás mandátumhoz az öt listát állító szervezet közül
csupán három juthat.
Várható, hogy lesznek független jelöltek
is. Juhász János jelenlegi polgármestert
minden próbálkozása ellenére sem indítja
a Fidesz. Vajon lesz-e akár párt, akár szervezet, amely hajlandó lesz nevét adni Juhász újbóli indulásához? Persze, mint
mondják, Juhász nem adja fel könnyen, és
akár független jelöltként is próbálkozni
fog.
Nem lesz könnyû dolga már a kopogtatócédula összegyûjtésénél sem egy független
polgármesterjelöltnek. Szeptember 3-áig
kell mintegy 3-400 cédulát összegyûjteni
ahhoz, hogy egyáltalán indulhasson. Ha
lesz nyolc jelölt, igencsak harcolni fognak
az indulók a cédulákért.
És valószínûleg lesznek majd „megélhetési
cédulagyûjtõk”, akik komoly pénzeket
kérnek az általuk ismerõsi körben gyûjtött
cédulákért egy bajban lévõ jelölttõl. De hát
mi más jár a megélhetési politikusoknak,
mint a megélhetési cédulagyûjtõk! Az üzlet az üzlet.
Jövõ héten már többet tudunk, mert a
szervezetek sorra jelezték, hogy a napokban születik meg náluk a végsõ döntés, és
közzéteszik a hivatalos jelöltek névsorát.
A választásokról a www.sarbogard.hu honlapon található választási tájékoztatóból is
pontos információt kaphatnak.
Hargitai Lajos

Családi nap Sárbogárdon
Második alkalommal adott otthont a Sárbogárdi Rendõrkapitányság és az FRSZ
közös családi napjának a rétimajori Aranyponty Horgászcentrum.
Az egész napos kikapcsolódás délelõtt 9
órakor vette kezdetét. Habár az elszánt
pecások már reggel 6-kor elkezdték a horgászversenyt és a halak beetetését. Ugyanis hagyományteremtõ szándékkal egy na-

pon rendeztük a kapitányság horgászversenyét és a családi napot.
A gyerekeket egész nap játszóház várta. A
tevékenységek közül a legnépszerûbb idén
is az arcfestés volt. Ennek következtében
ebédre már több apró pókember, macskanõ és egyéb szuperhõs szaladgált közöttünk.

Délutánra is maradt két látványosság, melyek osztatlan sikert arattak a kilátogató
közel 100 résztvevõ körében. Elõször a
Pálhalmai Büntetés-végrehajtási Intézet
kutyás alakulata tartott magas színvonalú
bemutatót, majd egy budapesti karateegyesület kálozi csoportja mutatott be önvédelmi fogásokat és formagyakorlatokat.
A csapat oszlopos tagja kollégánk és tagtársunk, Ferenczi Rozália r. õrm.
Ezen kívül ki-ki kedve szerint látogathatta
meg a halászati múzeumot, illetve strandolhatott az e célra kialakított tavakban.
A horgászversenyt Magyar Krisztián nyerte 7,72 kg-mal, második lett Madarász Zoltán 5,68 kg-mal, harmadik Dániel Zsolt
4,70 kg-mal.
Tehát az élet zajlik Sárbogárdon, melyet
már elõre jelez a következõ program,
melyre az ország minden pontjáról érkeznek horgászok. Ez természetesen nem
más, mint a HOKEDLI kupa augusztus
21-ei fordulója, melyet a hantosi horgásztavon rendez a horgászok által már jól ismert „Medve” fedõnevû kollégánk.
Fekti Csaba,
az FRSZ Sárbogárdi Tagszervezet titkára
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Fergeteges VIII. falunapok Nagylókon
(2010. július 31–augusztus 1.)

Együtt az erdélyi Szilágysámsoniakkal
Kis településünkhöz képest nagy tömeg ünnepelte egymást a falunapokon Nagylókon. A két nap ismét emlékezetes marad mindnyájunk számára.
Az elsõ napon gyerekek és felnõttek bajnokságszerûen, egyszerre
több kispályán, önfeledten rúgták a lasztit, amit utcák bajnokságaként írtak be a helyi történelembe. Öröm volt látni a sok-sok lobogó hajú fiatalt, akik között nem egy tehetség bontogatja szárnyait. Labdába rúgtak itt az öregfiúk is, ifjúi lelkesedéssel. Az önzetlen játékvezetõk Szabó István, Killer Péter, Lendvai Sándor,
Koncz József voltak. Késõ délutánig folytak a küzdelmek, amikor
sor került a Nagylók–Sárbogárd barátságos mérkõzésre a „profik” között. A sportpályát körülálló szurkolók lehettek úgy kétszázan, egymást túlharsogva éltették, biztatták csapatukat.

A mérkõzéseket szervezte és bonyolította: ifj. Takács László és
családja.
Az utcák bajnoksága kispályás labdarúgókupa eredménye: 1.
Fürst, 2. Béke, 3. Kossuth, 4. Petõfi, 5. Szilfa, 6. „Üszék szár”, 7.
Hunyadi utca, 8. Simon és társai, 9. Szilágysámson, testvértelepülésünk.
A barátságos labdarúgó-mérkõzések eredményei: Nagylók–Sárbogárd ifi 2-2, Nagylók–Sárbogárd felnõtt 6-3.
A sportolók részére a finom babgulyást és lángost a népdalkörös
asszonyok fõzték és tálalták szeretettel.
A nagy közönségû és jó hangulatú sportnap jó elõkészítése volt a
következõ napi programoknak.

Augusztus 1-én, vasárnap, 9 órakor már gyülekeztek a bortermelõk a Barabás-pincészet teraszán. 25-en neveztek 37 féle borral.
Tóth József polgármester nyitotta meg a borversenyt, melyben
mindenekelõtt Barabásné Hepp Ilonának mondott köszönetet a
gyönyörû környezetû pincészet, mint versenyhelyszín biztosításáért, valamint a közremûködõ Bakonyi Árpád családjának.
A zsûri elnöke: Jokli Nándor, tagjai: Takács Gabriella, Bágyi János, Tauz József és a szilágysámsoni Vicsi Lénárt, valamint Fekete János, a Sárbogárdi Borbarátok Egyesülete vezetõségi tagja és
Dobó József, a Csopaki Bor-Lovagrend tagja voltak.
A polgármester hangsúlyozta, hogy hagyománnyá kívánják emelni a nagylóki falunapi borversenyt, és kellõ nyilvánosságot biztosítanak az értékek közzétételének. Miután jó munkát kívánt a zsûrinek, a 37 féle bor értékelésre került. A zsûritõl mindenki kapott

egy-egy oklevelet a részvételért. A borok legjobbjai bronz, ezüst
és arany minõsítést nyertek.
Az ebédre elfogyasztott finom halászlé és pörkölt után, a kulturális mûsor megkezdése elõtt Nagylók és Szilágysámson testvértelepülésünk polgármesterei köszöntötték a mintegy ötszáz fõs falunapi közönséget. Mindketten hangsúlyozták a kapcsolatok fontosságát.
A falunapnak fontos összetartó ereje van, hiszen itt képzõdnek és
mélyülnek el a lakosok kapcsolatai, és azonosulnak közös céljaink
elérésében. Láthattunk gyönyörû koreográfiával fellépõ mazsorettcsoportokat (a székesfehérvári Dream Dance-t, a csóri Tûzvirágot és a nagylóki Napsugár csoportot). Gerhardt Virginia
hiphop elõadása után olyan néptáncokat mutattak be a hantosi
Bokréta és a szilágysámsoni Csígeresk néptáncosai, amelybõl, úgy
hisszük, a közönség vastapsán át a lelkekig is eljutottak az érzelmek. Voltak páros és egyéni táncosok (Demonic Dance táncegyüttes), énekesek (Aszódi Anett és Hajnal János, Tóth Szilárd),
akiknek elõadása szinte a székhez ragasztotta és elvarázsolta,
állandóan tapsra késztette a közönséget.
Rendszeres fellépõknek számítanak falunapjainkon a Nagylóki
Népdalkör és a szabadegyházai Boglya citerazenekar, Nagy László vezetésével, akik most is bebizonyították, hogy maradandó
kulturális értékeket képviselnek.
Egy idõre a figyelem középpontjába került a már hagyományos
„Virágos Nagylókért” címen lezajlott falu-környezetszépítõ verseny értékelése. Megtudtuk, hogy egy háromtagú bizottság
egyenként megszemlélte a házak környezetének tisztaságát, rendezettségét, virágosítását, és képet alkotott arról, hol találta elismerésre méltónak a legszebb tízet. A tulajdonosokat aztán a nagy
nyilvánosság elõtt oklevéllel és dísznövénnyel jutalmazták.
Különleges vacsoránk volt.
Ökörsütés helyett rendhagyó módon egy megtermett
disznó került nyársra, amibõl
finom sült disznócsíkok kerültek a tányérokra, savanyúsággal és rizzsel körítve. Az
illatok már elõre figyelmeztettek a nem mindennapi finomságra.
Mintegy százméteres körzetben mindnyájunknak összefutott a
nyál a szájában.
Akik a nyárson sütést nagy szakértelemmel végezték: Dobó József, Finta Imréné és férje. A bõséges adagolást Barabásné Hepp
Ilona, Répásiné Finta Ágnes és a Bakonyi házaspár látták el.
A lakoma után mindenki megnyalta a tíz ujját!
Ezzel véget értek a VIII. LÓKI NAPOK. Ám még egy kellemes
meglepetés érte különösen az ifjúságot, mert egy fergeteges mûsorral lépett elõ a DUPLA KÁVÉ együttes.
Tauz Józsefné pedagógus
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Szemelvények a Bogárdi TV üzenõfaláról
A Bogárdi TV üzenõfalán a nyári szabadságunk idején is folyt a párbeszéd. Ebbõl
olvashatnak alább összeállítást. (Szerkesztõ)
07-22 Takács Árpád
Szerintem egy 5 éves videóért nem kellene
ekkora felhajtást csinálni, és a gyorshajtás
nem bûncselekmény, csak szabálysértés!
Ennyire ráérnek egyes emberek? Mindenki a saját háza táján sepregessen elõször!
Katasztrófa ez a Sárbogárd! Még jó, hogy
elköltöztem!
07-22 Egy autós
Nincs mivel foglalkozni, akkor a múltat
kell bolygatni! Itt látszik, hogy mennyire
irigy és szánalmas emberek vannak, nincs
mirõl beszélni, akkor egybõl fel kell valamit hozni! Ez Bogárd, ennyi! A pletyka
városa!
07-22 Szerk
SzuA nagyon belenyúlt. Az illegális gyorsulási versenyt le is vették az internetrõl.
Ez már felér egy beismerõ vallomással.
Gondoltam, hogy így lesz, és még sokan
megnéznétek, ezért elõre lementettem, és
újra felraktam ide:
http://www.youtube.com/watch?v=qA60
hrmyFMo
07-22 fehérvár
Tisztelt Szerk! Nincs jobb dolga, mint jelentéktelen videókat mutogatni? Beszéljen a sárbogárdi utakról, az utcák minõségérõl, az igazi bûnözõkrõl, kulturális programokról stb.!!!
07-22 T. J.
Szerk! Hagyják már békén az ezeréves dolgokat! Semmi következménye nem lesz
úgyse! A várostól kiesõ útszakaszon bolond motorosok-autósok szórakoztak egyszer régen, és??? Jaaa. Semmi. Ennyi.
07-22 töbörzsök
Sziasztok! Mikor lesz Bogárdon munkahely mindenkinek? Hol vannak a tehetõs
vállalkozók? Tesco, Lidi, Penny, meg minden minek? Kinek? Mibõl vásároljunk
pénz nélkül? Munkahelyet, de gyorsan!
07-22 GABI
Hol van egy jó hely, ahová elvihetném a barátnõmet? Nincs egy normális vendéglõ
sem Sárbogárdon. Zenés étterem van itt
valahol?
07-22 diák
Tök jó ez az üzenõfal! Gratulálok annak,
aki kitalálta és annak, aki létrehozta! Szeretném bejelenteni, hogy a bogárdi fiatalok (fõleg a tizenévesek) lassan nem mernek kimenni az utcára, mert vannak, akiknek büdös az iskola meg a munka (tisztelet

a kivételnek). Zaklatják a fiatalokat.
Anyukámat is figyelik sokszor, amikor
pénzt vesz ki valamelyik automatából. Kérem, foglalkozzon ezzel valaki illetékes!
Köszönöm.
07-22 Valaki, akinek elege van abból,
hogy az orvosok rabolják a népet
Tiszteletem mindenkinek. Én csak annyit
szeretnék ide írni, hogy szerintem a sárbogárdi körzeti orvosok egy része egy kicsit el
van szállva. Csak azt nem kellene elfelejteni, hogy a mi fizetésünkbõl vonják a tébéjárulékot, és abból vannak eltartva.
Olyan szépen el tudják rakni a hálapénzt
szemrebbenés nélkül még az idõs kisnyugdíjasoktól is, de amikor arról van szó, hogy
mondjuk táppénzes papírt kell kiadni, egybõl megvonják a vállukat.
07-22 Egy autós
Régen lehetett egy kicsit szórakozni, most
nem lehet, mert itt semmit nem engednek
ebben a városnak csúfolt faluban! Ha egy
kicsit erõteljesebb hanggal indul el valaki
motorral, akkor már feljelentik! Máshol
miért nincs ilyen?
07-23 nono
Igazi rendõrrel akkor találkozik az ember,
ha elmegy a nyugdíjas-találkozójukra. Õk
mertek intézkedni! Ma nem látni egyet
sem olyat az utcán. A gyorsulási verseny
ráférne a kapitányság dolgozóira, ami a
bûnfelderítést, közlekedési morált az illetékességi területen belül javítaná.
07-23 SzuA
Ó, micsoda felfordulás lett itt. Az kiabál,
akinek a háza ég! Autósok-motorosok,
akik éjjel üveghangon húzatják a gépet,
most húzzák meg magukat! Nem én vagyok az egyedüli, akinek elege van abból,
hogy a rendõrök félrenéznek, ha a haverokról van szó. Az persze nem érdekes,
hogy a féléves kisbabát nem tudjuk elaltatni a szabályszegõk miatt. Hogy másnap a
munkahelyen olyan vagyok a kialvatlanság
miatt, mint egy zombi.
07-23 1984
Töbörzsöknek üzenem: az új polgármester
és városvezetés, bárkik is lesznek azok, biztosan azon lesznek, hogy ténylegesen tegyenek a városért, és igyekezni fognak,
hogy cégeket csábítsanak ide Sárbogárdra,
amelyek munkát adnak az embereknek.
Ez a város megérdemli, hogy törõdjenek
vele, és végre érezhetõen javuljon a helyzet. A javulást közös akarattal és tettekkel
lehet elérni, aki akar és tud tenni ezért a
városért, ne habozzon! Pártszínektõl független összefogást!

07-23 Egy autós
Nincs csendháborítás! Már van olyan ablak, amit ha becsuksz, rendkívül jól szigetel, és semmit nem hallasz abból, amit mi
állítólag üveghangon mûvelünk! Te is voltál fiatal…
07-24 miklósi
SZUA! Te amúgy is zombi vagy!
07-24 Ildikó
Kedves 1984 és mindenki! Az, hogy volt-e
eddig is tettre készség a város és lakói érdekében, tõled idézve: aki akar és tud tenni,
bizonyítja
talán
a:
www.sarbogard.retimajor.hu-n található,
az idei Bogárdi Napokkal kapcsolatos kezdeményezés!
07-25 1991
Ezeken a videókon akadnak fel? Mutassanak normális lehetõségeket Sárbogárdon!
Alapon van, vagy volt rendes motoros élet,
Kálozon van lehetõség bringázásra, itthon
Sárbogárdon egyiket se lehet csinálni,
mert szólnak mindenért!!!
07-25 Vándor
Nagyon bízom Sárbogárd szebb jövõjében,
és a sárbogárdi polgárok ítélõképességében.
07-25 Félõ
Nem tudom!
07-26 Apa
Alapon magánterületen rendeztek motoros találkozót. Ott is próbálkoztak a gyerekek dûlõutakon illegálisan, aztán az egyik
a ködben beleszaladt egy traktor ekéjébe
és meghalt. Bogárdon terepbringásoknak
szerettünk volna pályát az ifiparkban.
Nedoba nem látott benne fantáziát. Szilason viszont van terepmotoros pálya.
08-01 Tiszti lakótelep
Jó lenne, ha végre csinálnának valamit,
hogy éjjel lehessen nyugodtan aludni, nem
a trágárságot kellene hallgatni még éjfélkor is. A lakótelepen állandóan randalíroznak. Ha szól nekik valamelyik lakó, nagyon ocsmány szavakkal illetik. A lakók pihenni szeretnének, nem õket hallgatni. A
rendõrség és a polgárõrség nem tudna néha-néha erre járõrözni?
08-03 Pat
Talán le kéne cserélni azokat, akik az út
szélét takarítják, mert nem ismerik a söprût, a lapátot és a kapát sem. A város szégyene, ahogy az út széle kinéz. A csatorna
rácsain nõ a gaz, és a kupacok hetekig
nincsenek összeszedve.
(Folytatás a következõ oldalon.)

Bogárd és Vidéke 2010. augusztus 12.
08-04 Leo
Sárbogárdon van 3 üzemelõ gyógyszertár.
Miért nincs egyikben sem éjjeli ügyelet?
Lehetetlen, hogy egymás között nem tudnak dûlõre jutni, melyikük mikor tart
ügyeletet. Székesfehérvárra kell beutazni,
ha sürgõsen kell a gyógyszer! Minek van 3
gyógyszertár? Azelõtt egy gyógyszertár ellátta az egész körzetet éjszakai ügyelettel
együtt! Véleményem szerint a betegekért
van a gyógyszertár, s nem fordítva.
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Kálozi Napok

08-08 egy anyuka
Egyesek a játszótérre viszik vécéztetni a
kutyáikat meg saját magukat, csikkeket,
italosüvegeket, szemetet dobálnak el. Ezt
azért nem kéne! Megoldás lehetne az ilyen
elemek ellen, ha elkerítenék és éjjelre bezárnák a játszótereket.
Összeállította: Hargitai Lajos

KÉK HÍREK
Távoltartást megszegõ
A sárbogárdi rendõrök egy 19 éves fiatallal
szemben hoztak július 22-én, csütörtökön
ideiglenes távoltartó határozatot. A személy ugyanis több alkalommal megütötte
édesanyját és öccsét, akik ennek során
könnyû sérülést szenvedtek. A verekedõ
fiatalt a járõrök elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, a határozat kihirdetésére ott került sor.
Pákozdon vasárnap délután egy Opel
Kadett vezetõjével, valamint három utasával szemben intézkedtek a rendõrök. A
sárkeresztúri sofõr ugyanis úgy ült volán
mögé, hogy a Sárbogárdi Rendõrkapitányság szeptember 27-éig eltiltotta a jármûvezetéstõl. Így a férfit a rendõrök – elõállítását követõen – szabálysértési õrizetbe vették. A vele utazó három személy is elõállításra került a Gárdonyi Rendõrkapitányságra, mert egyikük sem tudta magát hitelt
érdemlõen igazolni. Miután adataikat a
rendõrök leellenõrizték, szabadon távozhattak. A jogosítvány nélküli sofõrrel
szemben megindult a szabálysértési eljárás.
Lopáson értek a biztonsági õrök egy 22
éves férfit az egyik sárbogárdi nagyáruházban. Mikor a rendõrök ellenõrzés alá vonták, kiderült, hogy a férfi a Polgárdi–
Tekerespusztai Rehabilitációs Intézetbõl
távozott el engedély nélkül, és a Székesfehérvári Rendõrkapitányság eltûnés miatt
körözést adott ki ellene. A férfit így elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
ahol elszámoltatták, majd szabálysértési
feljelentést tettek ellene a lopás miatt. Végül visszaszállították az otthonba.
Németh-Kész Mónika r. szds.,
FMRFK-szóvivõ

Kálozon nagyon fellendült az élet az elmúlt hetekben, mivel 1000 éves lett a falu.
Nemrég volt a „Jókedvvel az árvízkárosultakért” elnevezésû program, most pedig az
elmaradhatatlan Kálozi Napok kerültek
megrendezésre, ahova én is meghívót kaptam.
Szombaton délután érkeztünk meg, de
máris lemaradtunk pár érdekes programról, mint a Sárbogárdi Fúvószenekar mûsora, akik lovas kocsin járták körbe a falut,
ezzel csalogatták ki a lakókat a falunapra.
Volt lovasverseny, ahova nem kis számban
neveztek különbözõ településekrõl jött lovasok, rendkívül ügyesen ugratták át szép
lovaikkal a magas akadályokat. Ha már ló,
akkor elmaradhatatlan a fogathajtás is.
Néhány csapat labdarúgásban mérte össze
erejét a délelõtt folyamán.
Délutánra már a nap is ragyogva sütött a
sportpályára, ahol erõs harcosok magyar
eredetû Krav Maga közelharci bemutatót
tartottak a nagy számban összegyûlt közönségnek. A jól begyakorolt mozdulatok
néha túl jól sikerültek, egyiküknek még az
orra vére is eleredt. Érdekességképp még

két hölgy is ellátta a „rájuk támadó” férfiak
baját.
Ezután a kisiskolások rövid, zenés játéka
következett Gedeon bácsi kifigurázásával,
majd a 15 éves kálozi népdalkör lépett
színpadra, versekkel és vicces történetek
elõadásával s persze énekekkel kedveskedve a résztvevõknek. Meghívták a kislángi, abai és soponyai népdalköröket is,
akik még színesebbé tették ezt a szép napot. A daloskörök elõadásai után nagy lakoma vette kezdetét, mert ekkorra elkészült a finom marhapörkölt is. A késõi
ebéd után önfeledt mulatozás következett.
Hargitai Gergely

Református gyermekhét
Hagyományosan ezen a héten rendezi
gyermekeknek szóló foglalkozásait a sárbogárdi református közösség. Az óvodástól a huszonévesig számos ifjú vesz részt a
délutánokat betöltõ alkalmakon. Persze, a
nagyobbak már aktívan segédkeznek a feladatokban az Agyagási házaspár és a gyülekezet felnõtt tagjai mellett. Például Nagy

József leendõ teológushallgató, valamint
Szénási Eszter, aki hamarosan hitoktatóként fejezi be nagykõrösi tanulmányait, az
igetanításba is bekapcsolódtak egy-egy napon.
A délutánok a templomban veszik kezdetüket, ahol egy-egy igével, bibliai történettel, énekkel ismerkednek meg a gyerekek,
ezt kötetlenebb kézmûveskedés (kõfestés,
merített papír készítése stb.) és önfeledt,
közös játék követi a szépen megújult gyülekezeti teremben és annak udvarán.
Mint azt Agyagási István esperes érdeklõdésemre elmondta: új, az épület stílusához
illõ nyílászárókat kapott a ház, szigetelték
az oszlopokat vizesedés ellen, az ereszcsatornát is kicserélték, és a külsõ renoválás
révén régi pompájában tündököl az épület.
Hargitai Kiss Virág
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Pályázati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., tel.: 06 /25/ 520-260)
pályázatot hirdet

BÖLCSÕDEVEZETÕI BEOSZTÁS
ellátására
közalkalmazotti jogviszonyban. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan
idõre szól 3 hónap próbaidõ kikötésével, a magasabb vezetõi megbízás idõtartama határozott idejû, 5 évre szól.
Ellátandó feladatok: a Városi Bölcsõde (7000 Sárbogárd, Ady Endre út
126.) vezetése, a szakmai munka elõkészítése, megszervezése, a szakszerû és törvényes mûködtetés biztosítása.
A munkakör betöltésének feltételei: büntetlen elõélet, cselekvõképesség; a 15/1998. (IV. 30.) NM-rendelet 2. számú mellékletének I. része szerint alapellátások területén: csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA), bölcsõdei szakgondozó (OKJ), csecsemõ- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó (OKJ), vagy csecsemõ- és gyermekgondozói (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelõi (OKJ) végzettséggel rendelkezõ, intézetvezetõ, szakoktató, védõnõ, vagy felsõfokú szociális alapvégzettség, vagy pedagógusi képesítés; legalább öt év felsõfokú végzettséget,
vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; az intézményben betöltött munkakörbe történõ határozatlan idejû kinevezés, vagy a vezetõi megbízással
egyidejûleg felsõfokú végzettséget, vagy felsõfokú szakmai képesítést
igénylõ munkakörbe történõ határozatlan idõre szóló kinevezés.
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján, magasabb vezetõi pótlék: a pótlékalap 200 %-a.
Juttatás: havi 6.000 Ft melegétkeztetési utalvány.
A pályázathoz benyújtandó dokumentumok, mellékletek: részletes
szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
képesítést igazoló dokumentumok másolata; a szakmai gyakorlatról szóló
igazolások, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, valamint arról, hogy a pályázatának az elbírálását zárt ülésen kéri-e; nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
Egyéb: szükség esetén szolgálati lakás igénybe vehetõ.
A pályázat benyújtásának határideje, helye: 2010. szeptember 5.
A pályázatokat Juhász János polgármester részére kell benyújtani a fenti
címre.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. szeptember 7.
Az álláshely betöltésének legkorábbi idõpontja: az elbírálást követõen
azonnal.
Juhász János polgármester

A Szegletkõ ’91 Kft.
(7000 Sárbogárd, Táncsics M. u. 6625. hrsz.)

L A K A T O S munkakörbe
munkatársat keres.
Lehetõleg több éves szakmai gyakorlattal rendelkezõk
jelentkezését várjuk a következõ telefonszámokon:

06 (25) 467 120, 06 (30) 480 1108,

2010. augusztus 12. Bogárd és Vidéke

SÁRBOGÁRD TÖBBET
ÉRDEMEL!
A fejlõdés és változás
csapata
20 évvel a rendszerváltás után a sárbogárdi Fidesz úgy érzi,
hogy Sárbogárdnak is a fejlõdés gyorsabb tempójára kell
váltania, és ehhez új, friss erõre van szükség.
A Fidesz új polgármester-jelöltje és új önkormányzati képviselõ-jelöltjei mindannyian abban hisznek, hogy a város lakóival összefogó és együttgondolkodó vezetéssel lehetõség
van arra, hogy Sárbogárd végre kitörjön a tespedtségébõl,
felhagyjon a kishitûséggel, ezáltal gyors ütemben fellendüljön, magára találjon, gyarapodjon, élhetõbbé váljon.
Tudjuk, hogy Sárbogárd többet érdemel, és jelöltjeink képesek a szükséges fejlõdés érdekében megvalósítani terveinket. Célunk, hogy büszkék lehessünk arra, hogy sárbogárdiak vagyunk.
Településünk történelmi lehetõség elõtt áll azzal, hogy országunk vezetése, országgyûlési képviselõnk, városunk új
polgármestere és új képviselõ-testülete ugyanazokat az elveket és nézeteket vallhatja majd, ha a választópolgárok is
úgy akarják. Így mind Sárbogárd, mind a kistérség fejlõdésében új, nagyszabású lehetõségek nyílhatnak meg minden
helybéli és környékbeli lakos közös megelégedésére és boldogulására, ezzel profitálva az országos irányváltásból is.
Legfõbb cél, hogy munkahelyteremtéssel, fejlesztéssel, a
vállalkozói környezet megfelelõ kialakításával városunk
végre kimozduljon a holtpontról, és induljon el a fejlõdés és
felzárkózás útján. Elismerve az eddigi városvezetések eredményeit, úgy érezzük, hogy a helyi politika megfáradt és elkényelmesedett, és a jelenlegi helyzetben új, friss erõvel
telt, közéleti szerepet vállaló, jobboldali vezetõkre van szükség. Programunk garantálja, hogy minden polgár számára
élhetõbb környezetet teremtünk.
Hiszünk abban, hogy az egyszemélyes irányításnál sokkal
hatékonyabban mûködhet csapatunk párbeszédre épülõ,
kollektív városvezetése, amely a város lakóival együtt gondolkodik, folyamatosan egyeztet, a civilek és egyéb szervezetek véleményét kikéri és figyelembe veszi településünk
érdekében. E fõ elv mentén állt össze az új jelöltek névsora,
akik mindannyian saját szakmájukban, életükben már bizonyítottak, s most a városért is önzetlenül tenni akarnak, és
azt vállalják, hogy nemcsak ígérnek, hanem cselekednek is.
Ennek hátteréül tiszta, nyitott helyi közéletet, szolgáltató és
emberarcú önkormányzatot, a városlakókért és a városlakókkal együttmûködõ képviselõ-testületet szeretnénk, amihez tisztelettel kérjük a választópolgárok bizalmát és szavazatát az õszi önkormányzati választásokon.

VÁLTOZÁS
MUNKAHELY
ÖSSZEFOGÁS:

illetve az önéletrajzokat

a nora@szegletko91.hu e-mail címre.

FIDESZ

Bogárd és Vidéke 2010. augusztus 12.

Vandálok a
szõlõhegyen
Július 25-én éjjel vandálok garázdálkodtak a Nagyiparban. Több présházat megrongáltak, s letarolták a zöldségültetvényeket.
Talán Simon József portáján végezték a legnagyobb pusztítást. Puszta
szórakozásból felaprították a szépen
fejlõdõ tököket, kitaposták a zöldpaprikát, kitördelték a kukoricát. De
nem vittek el semmit.
Nyilvánvalóan nem haszonszerzés
volt a céljuk a mindeddig ismeretlen
tetteseknek. Nem azért mentek a
szõlõhegyre, hogy gyümölcsöt, zöldséget, netán bort lopjanak. Ezt bizonyítja, hogy nem törtek be egyetlen
présházba sem. Volt ugyan, ahol kövekkel bedobálták az ablakokat, az
épületekben azonban más kárt nem
csináltak.
A rendõrség és a szõlõsgazdák is fiatalkorú elkövetõkre gyanakszanak a
nyomok alapján. Nem az elsõ eset
ugyanis, hogy bizonyos gyermekkorú, illetve fiatalkorú csoportok ide kilátogatnak, s volt olyan is, hogy összetûzésbe kerültek a hívatlan látogatók
a szõlõsgazdákkal, akik persze nem
bántak kesztyûs kézzel az illetéktelen
helyen csellengõ, rongáló bandával.
Ezért talán gyerekes bosszúból vettek revansot, s reméljük, hogy tettük
nem marad következmények nélkül,
mert a vandalizmus ugyanúgy bûncselekmény, mint a lopás, betörés,
rablás, amiért a mostani szigorúbb
törvények miatt nagyon súlyos büntetést is kaphatnak a fiatalkorú elkövetõk.
Hargitai Lajos

POLGÁRÕRVONAL

Lakossági bejelentések és
segítségkérések a
polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651
e-mail:
polgarorseg@indamail.hu
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TANKÖNYVOSZTÁS
Tisztelt Szülõk!
A Mészöly Géza Általános Iskolában a következõ idõpontokban kerül sor a tankönyvosztásra:
augusztus 23-án: 10.00–17.00
augusztus 24-én: 9.00–16.00
osztály
1. évf.
8.175 Ft
2. évf.
8.990 Ft
3. a-b
9.502 Ft
3. c
9.460 Ft
osztály
angol
német
4. a
9.849 Ft
9.981 Ft
4. b
10.077 Ft
10.209 Ft
5. évf.
12.447 Ft
11.357 Ft
6. évf.
13.961 Ft
12.871 Ft
7. évf.
17.227 Ft
16.137 Ft
8. évf.
17.193 Ft
16.108 Ft

A Szent István Általános Iskolában a következõ idõpontokban kerül sor a tankönyvosztásra:
23-án (hétfõ): 10.00–18.00
24-én (kedd): 9.00–12.00
osztály
1. o.
9.650 Ft
2. o.
8.095Ft
3. o.
11.160 Ft
4. o.
12.470 Ft
5. o.
11.172 Ft
6. o.
10.341 Ft
7. o.
13.242 Ft
8. o.
13.433 Ft
Kérjük, tankönyvvásárláskor jelezze gyermeke napközi, illetve étkezési igényét!
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Hírek Sárkeresztúrról
Búcsú
Augusztus elején a búcsúra készül a község apraja-nagyja. Ez az
idén is így volt.
Délután öt órától kezdõdtek a mûsorok a mûvelõdési ház udvarán. Számos helybéli csoport lépett fel. A nemrég alakult mazsorettcsoport elsõként tavasszal mutatkozott be egy iskolai rendezvényen. Láthattuk a nyugdíjasklub hagyományõrzõ csoportját,
akik mezõföldi táncokat adtak elõ; a Megasztár tévés vetélkedõre
jelentkezett Márta Viktóriát, aki bekerült az elsõ 50 közé, onnan
azonban nem jutott tovább. Az itt énekelt dalok közül hallhattunk az õ elõadásában. Énekelt Ludányi Jánosné Mariska néni,
Huszti József kíséretével magyar nótákat, és idén elõször Siák
Magdika népszerû magyar együttesek dalait énekelte saját gitárkísérettel. Igen nagy sikere volt mind a hat helybeli fellépõnek.
Szintén lelkes taps kísérte a sárosdi mazsorettcsoport és a Sahira
hastánccsoport bemutatóját. Az esti mulatós program már a táncos kedvû nézõknek kedvezett. A Tibiton együttes népszerû dallamaira, az Abba Sisters ismert és nagyon kedvelt Abba-slágereire mulathattak a jelenlévõk. Az est várva várt vendége Jolly volt, a
Jolly és Románcok együttesbõl. Nagy ováció fogadta õt. Az idén
nem csalódtak a rajongók, mert igazán jó hangulatú mûsort adott
Jolly, és a dedikálás is a végén nagy örömet okozott.
Hajnalig tartó utcabállal ért véget 2010 sárkeresztúri búcsúja,
ahol mindenki jól érezhette magát, aki ellátogatott a mûvelõdési
házhoz.

túr polgármestere. A megnyitó ünnepségen került átadásra a
„Keresztúriakért” díj, amit a szövetség tavaly, a jubileumi találkozón adott át elõször. Majd két, székelykeresztúri ifjakból álló
együttes mûsorában gyönyörködhettünk.
Az idén sem maradhatott el az ökumenikus istentisztelet, ami
mindhárom lelkész prédikációjában a kereszt, az összetartozás
köré csoportosult.

Keresztúr-találkozó Székelykeresztúron
Az idén 11. alkalommal találkoztak a Kárpát-medence Keresztúr
nevû települései. A helyszín a tavalyi döntés értelmében Székelykeresztúr volt, mely már harmadik alkalommal adott otthont
négy napra a Keresztúrok küldöttségeinek.
Az elmúlt évek szívet melengetõ élményeivel indultunk útnak
Sárkeresztúrról szerda hajnalban. A lenyûgözõ erdélyi táj látványa feledtette a 14 órás út fáradalmait.
Az idén is testvéri vendégszeretetben volt részünk, mint ezt tapasztalhattuk minden alkalommal. Csodálatos környezetben, egy
városi üdülõövezetben volt a szállásunk, ahol egy nagy családként
tölthettük a négy nap éjszakáit.
A rendezvényen idén is volt egy felvonulás, ahol a települések delegációi a város lakóinak lelkes integetése mellett, magyar zászlócskákat ajándékozva sétáltak végig a fõutcán a sportcsarnokig,
ahol ünnepélyes megnyitón vehettünk részt.
„Jó így együtt lenni. Olyanok vagyunk, mint egy nagy család, aminek tagjait szétszórta az élet, és csak a nagy családi ünnepeken találkoznak” – mondta köszöntõjében Raffai Emil, Székelykeresz-

Látványos volt a delegációk mûvészeti csoportjainak bemutatkozása is. A mi községünket ezen a találkozón Rudniczai Rudolf
Wass Albert „Üzenet haza” címû versével és Siák Magdika népszerû együttesek (Republic, Kárpátia és Oláh Ibolya) dalainak eléneklésével képviselt. Jó volt látni, milyen figyelmesen hallgatták
az emberek a verset, s lelkesen énekelte a tömeg az ismert dalokat. Hatalmas sikere volt a két mûsorszámnak, amiket gratulációk tömege kísért. Nagyon büszkék voltunk a két fiatalra!
Az utolsó ott töltött napon ellátogattunk Petõfi körtefájához,
ahol a legenda szerint az utolsó versét írta a költõ a segesvári csata
elõtt. Koszorút helyezett el a küldöttség ezen a helyen.
Kirándultunk Segesvárra, majd hazafelé nemzeti szalagot kötöttünk Tamási Áron sírjára Farkaslakán, Székelyudvarhelyen pedig
az ismeretlen székely katona emlékmûvére.
Gyönyörû, élményekkel teli négy napot töltöttünk Erdélyben,
Székelykeresztúron.
Kovács Györgyné

Nemzetközi torna Kaposváron
Július 18-án egyhetes nemzetközi tornára utazott a Sárszentmiklósi SE U13-as csapata. Kaposváron VI. alkalommal rendezték
meg az Intersport Ifjúsági Futballfesztivált. 25 ország 200 csapata
indult 11 korosztályban.
Korcsoportunkban 4 magyar (kaposvári Rákóczi Bene Ferenc
Labdarúgó Akadémia, Toponár SE, Pécsi MFC, Sárszentmiklósi
SE) és 15 külföldi nevezett. A magyarok közül mi szerepeltünk a
legjobban, 5. helyezést értünk el a rangos tornán. Csoportunkban
3 mérkõzést nyertünk 1 vereség mellett.
Sárszentmiklósi SE–FC Gazovik Kharkov (UKR) 4–2, Sárszentmiklósi SE–OFK Kikinda (SRB) 1–3, Sárszentmiklósi SE–NK
Culinec (CRO) 7–0, Sárszentmiklósi SE–Efthymiades FA (CYP)
2–0
Nyolcaddöntõben: Sárszentmiklósi SE–Secondary School of
Yasinya (UKR) 2–1

Negyeddöntõben: Sárszentmiklósi SE–FK Tuzla (BOS) 1–3
Neves, jól képzett, fizikálisan erõs csapatok ellen szerepeltünk. A
hazai szurkolók gyakran dicsérték a szépen és szervezetten játszó
csapatunkat. A torna nagyszerûen illett a korosztály képzési fázisába.
Csapatunk: Simon Csaba, Sipõcz Attila, Szúnyogh Richárd, Németh Kristóf, Léhmann Balázs, Csendes Ádám, Demeter Dávid,
Luczek Roland, Freschli Barnabás, Sági Roland, Lakatos Renátó,
Szente Márkó, Lakatos György, Buzás Ádám, Kiss Roland, Molnár
Tamás, Fekete Patrik, Kovács Roland.
Köszönöm a srácoknak és a támogatóknak az eredményes, jó szereplést!
Pajor László, Sárszentmiklósi SE
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Strandkézilabdában is csúcson a fiúk!
Egy héttel késõbb Pakson, gyönyörû környezetben, egy erõsebb tornán vettünk
részt. Megyénket a hölgyeknél Aba és Soponya csapata képviselte. A férfiaknál mi
öregbítettük Fejér megye és Sárbogárd hírnevét, hiszen ezt a tornát is veretlenül megnyertük. A Paksi TV kíváncsi volt csapatunkra, és egy interjút készített velünk, és
kétszer is hitetlenkedett a riporter, amikor
elmondtam, hogy a két férficsapatunkat
összesen 150.000 forinttal támogatta Sárbogárd város sportbizottsága, akiktõl én
persze azonnal elhatárolódtam, és közöltem, hogy mi nem pár képviselõért, hanem
az egész városért dolgozunk.
Ami örömteli, hogy fiatal csapatunk minden tagja becsülettel helytállt, és megyén
kívül is dicsõséget hozott Sárbogárdnak.
Nem mellesleg ezen a tornán a legjobb kapus címet Németh Tamás érdemelte ki.
Lesz még egy torna augusztus 20-án a dunaújvárosi szigeten, és remélem, ott is helytáll
csapatunk.
Hajrá, VAX Sárbogárd!
Rehák Sándor

Kezdõdik a bajnokság
Mint a címbõl is kiderül, hétvégén kezdõdik a megyei I. osztályú bajnokság, melynek kissé talán félve, de nagy reményekkel
vágunk neki.
A fenti kijelentések mit is takarnak?
Egyesületünk játékoskeretében nagy változások álltak be. Változtatásaink két célt
szolgálnak: a fiatalítást, és azt, hogy az
alább felsorolt távozókat helyi, vagy a közvetlen környezetünkben lakó játékosokkal
pótoljuk.
Vezetõségünk az átigazolási idõszak elején elgondolkozott: jól tettük-e, hogy szinte a teljes csapatot lecseréltük, de a felkészülési meccseken elért eredmények eddig
bennünket igazolnak. A puding próbája az
evés – a váltás eredményességét a bajnokságban elért helyezés fogja híven tükrözni.
Az évek alatt megszokott keretbõl távozott Papp Zoltán, Papp Attila, Csanaki
Sándor, Markovics Tamás, Huber Balázs,
Salga Géza és Berényi Balázs, akiknek köszönjük a nálunk töltött eredményes éveket, melyek közül kiemelkedik a két évvel
ezelõtti bronzérem. Mindannyiuknak további sikeres pályafutást kívánunk!
Csapatunkhoz érkezett Sipõcz Attila, Kimiti Zoltán, Szalai Norbert, Balogh László, Krajcsovics Péter, Májer Dávid, Halasi
Gábor, Huszár Dávid, Tóth Zsolt. Akikhez csatlakoztak: Král László, Szabó László, Palotás Péter, Szarka Péter, Szabó Gergõ, Bakos Zoltán, Emperger Bence, Arany
Tibor, Gráczer Gergõ, Gráczer Bence,
Vámosi Gábor és Pajor László.
Itt egyben meg is jegyezném, hogy a csapat
átlagéletkora 23,5 év, a maradottak között

SÍC – hírek,
eredmények

négy 40 év körüli játékos van, ami azt takarja, hogy a mostani állomány egy komplett ifjúsági csapatot is ki tudna állítani.
Az elsõ tétmérkõzését hétvégén lejátszotta csapatunk a magyar kupasorozat keretében, amikor Alapra látogattunk, és 8:1
arányban gyõztünk, így tovább léptünk.
Közben több szponzorunk is visszatért a
csapathoz, így Nagy Károly és Soós József
vállalkozók, akiknek köszönjük a támogatást!
Hétvégén, augusztus 15-én 17 órakor már
hazai pályán mutatkozik be csapatunk,
amikor Bakonycsernye csapatát fogadjuk
a gyõzelem reményében.
Jómagam nagy reményekkel nézek a bajnokság elé, az elõkészületi mérkõzéseken
mutatott játék alapján. Amit az elmúlt bajnokságokban hiányoltam, azt ez a csapat
maximálisan megvalósítja, ez pedig az ellenfél kapujához történõ érkezés gyorsasága – mert szinte szemvillantás alatt érkeznek a támadók, ami, azt hiszem, elõrevetíti a részünkrõl történõ sok gól szerzését. Az ellenfelek védelmei reményem szerint sok esetben nagy bajban lesznek, mivel
igazi támadó focit játszunk.
Azt hiszem, érdemes lesz a mérkõzésekre
kilátogatni.
Szabó Béla

A Magyar Íjász Szövetség rendezésében
2010. augusztus 7-én Budapest–Rákoscsabán lebonyolított minõsítõ pályaíjász-versenyen a résztvevõ négy íjászunk kiválóan
teljesített. Egyesületünk versenyzõi az idei
legjobb teljesítményüket nyújtva értek el
kiváló köregységet és helyezést.

– Horváth Tamás kadetkorú versenyzõnk
2x60 m-en mûtött, gipszelt bokával és széken ülve ért el 2. osztályú szintet, 569 köregységet, és a kieséses szettrendszerû (új)
versenyben 2. helyezést.
– Lovász Balázs ifjúsági versenyzõnk 2x70
m-en és a szettrendszerben nem talált legyõzõre, és megszerezte az 1. helyezést.
– Gilicze Ferenc „veterán” – az idõsebb
korúaknak a MISZ adta ezt a titulust –
2x60 m-en 597 köregységet lõve nyerte
meg a rangsorolót, de a kieséses versenyben 1 szettet elveszítve egy körrel maradt
alul bátyjával, Gilicze Lászlóval szemben,
és 2. helyezett lett.
– Gilicze László „veterán” szintén 2x60
m-en, 594 kört teljesítve rangsorolóban
második, a szettrendszerben viszont gyõztesként szerezte meg az 1. helyezést.
Sárréti Íjász Club Egyesület, Gilicze László
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Nyári tábor Novajidrányban
Minden nyáron hatalmas lelkesedéssel és
nagyon sok munkával készülünk a táborra.
Nem csak a munkatársak, de a résztvevõ
táborozók is kiveszik részüket az elõkészületekbõl és az ottani szolgálatból egyaránt.
Ezúton szeretném megköszönni a sok
munkát a lelkipásztornak és feleségének, a
gitárcsoportnak, a nagy ifiseknek és mindenkinek, aki szolgált az Úrnak ezalatt az
egy hét alatt. Jó volt veletek együtt szolgálni!
Augusztus 2-án kora reggel indultunk neki
lelkesen a sáregresi kis csapattal a hosszú
útnak. 34 táborozó vette birtokba a novajidrányi szálláshelyet kora délután. Megérkezés után közösen játszottunk, hogy a vidámság se maradjon el. Este a testi táplálék után lelki táplálékot is kaptunk. Az esti
evangélizációkat 2 csoportban hallgattuk:
a felnõtteknek Bagi László nagytiszteletû
úr, nyugdíjas lelkipásztor tartotta az áhítatot, a kisebbekkel (2–12 év) különvonultunk és egy misszionáriusról, Paul Whiteról hallhattunk, aki Isten szolgálatának
szentelte az életét, és a kelet-afrikai Tanzániában szolgált orvosként.
A felnõttek Laci bácsival Naámán történetét dolgozták fel, a gyerekalkalmak pedig
az „Úton a dzsungeldoktorral” címet kapták. Jó volt látni a gyermekek szemében a
csillogást, mikor Istenrõl hallottak. Egy
csoda volt számomra, hogy még a legapróbbak is fent voltak ezeken a késõi idõpontokban megtartott alkalmakon. Még a
2 és 4 éves gyerekek is csendben figyeltek!
A gyerekek különösképpen a bábos estét
élvezték, amikor az aznapi történetet bábfeldolgozásban játszottuk el nekik. Szeretném megköszönni az ebben kapott segítséget 2 ifis társamnak: Drávicz Jánosnak és
Kondor Norbertnek! Jó volt veletek szolgálni! Legyen ez az ige bátorítás számotokra!
„Jobban boldogul kettõ, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van.
Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a
társát.”
(Prédikátor könyve 4,9-10)

Isten gazdagon megáldotta ezeket az alkalmakat is. A reggeli áhítat is nagyon sokat jelentett számomra, hiszen a mindennapi élet példáival volt fûszerezve. Az alkalom utáni csoportbeszélgetésekben
megoszthattuk saját tapasztalatainkat egymással.
Hiszem, hogy sok táborozót megérintettek
ezek az alkalmak, és megértették ezáltal,
hogy lehet máshogy élni a mindennapokat,
lehet Jézussal járni az úton!
Azt gondolom, mindenki nevében megköszönhetem ezeket az elõadásokat Polgárné Szendrák Editnek, valamint a gitárcsoport nevében is szeretnék köszönetet mondani, hiszen ez a szolgáló kicsiny csapat
nem jöhetett volna létre az õ lelkesedése és
persze az Úrba vetett hite nélkül! Hiszem,
hogy Isten nagy dolgokra hívta õt el az
Isten országának építésében.
„Utaidat, Uram ismertesd meg velem,
Ösvényeidre taníts meg engem!
Vezess hûségesen, és taníts engem,
Mert Te vagy szabadító Istenem,
Mindig benned reménykedem!”
(Zsoltárok 25,4-5)
A lelki alkalmak mellett természetesen
voltak kirándulások is. Voltunk a Nyíregyházi Állatparkban, Sátoraljaújhelyen a
Zemplén Kalandparkban, a Megyer-hegyi
Tengerszemnél, sétáltunk Sárospatakon a
Rákóczi-vár kertjében, ismét felmentünk
a Regéci várhoz, ahol valóban testileg is
érezhettük, hogy a hegyen vagyunk. Valamint nevelõ célzattal az arkai patakban a
köveken lépkedve mentünk fel egészen a
kis faluig, aminek a lényege egymás segítése volt. Voltak nagy beszélgetések, amik
által épülhettek a személyes kapcsolatok,
hiszen ma a személyes kapcsolattartás fõleg a fiatalok esetében egyre ritkább, hiszen annyi minden más leköti a figyelmünket (számítógép, tévé). Ezalatt az egy hét
alatt csak Istenre és egymásra figyeltünk.
Bátran kijelenthetem, nem hiányzott semmi azokból a dolgokból, amik a mindennapokban megkötöznek minket.

Dicsõítés dalban
A fiatalokból álló Continental Singers minden
évben megújulva járja körbe Magyarországot,
hogy a maguk nyelvén, a zene révén közvetítsék a hitben rejlõ erõt, Isten dicsõségét. Sárbogárd is az egyik rendszeres állomásuk, ahol
idén augusztus 2-án este adtak mûsort a mûvelõdési ház színpadán. A fellépõk kórusban és
szólóban is bizonyságot tettek hitükrõl. Elõadásukat modern koreográfiával színesítették.
A csapat tagjai egy kis pihenõ után, itteni vendéglátóiknál feltöltõdve, másnap indultak tovább.
Hargitai Kiss Virág

Remélem, ez az egy hét sok ember életében egy új kezdetet jelent és jövõre a táborban beszámolnak az új életükrõl, az útról,
amin Jézussal járnak!
Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult ehhez a csodálatos héthez, és köszönöm mindazoknak, akik imádságban hordozták a tábort és a táborozókat!
A beszámolót egy énekkel szeretném zárni, ami a táborban az egyik személyes kedvencem volt és még sok másik táborozónak is:

Tégy engem békeköveteddé
1. Tégy engem békeköveteddé, hogy hinthessem az igemagvakat!
Ó, Szentlelked hadd uralkodjék bennem,
és az ajkamra adj tiszta szavakat.
Refr: Ó, add Uram, hogy soha ne feledjem,
hogy mi voltam, hogy mivé lettem én!
Egész életemmel, lényemmel hirdessem:
Jézus él! Benne mindig van remény.
2. Tégy engem békeköveteddé, bár nélküled én oly kicsiny vagyok, a harcaim közt az
ad erõt nékem, ha az ige fénye újra rám ragyog.
Refr: Ó, add Uram, hogy soha ne feledjem,
hogy mi voltam, hogy mivé lettem én!
Egész életemmel, lényemmel hirdessem:
Jézus él! Benne mindig van remény.
3. Tégy engem békeköveteddé, már sóvárogva vár rád a világ.
Ó add, hogy lámpás legyek szent kezedben, aki utat mutat másoknak Hozzád!
Refr: Ó, add Uram, hogy soha ne feledjem,
hogy mi voltam, hogy mivé lettem én!
Egész életemmel, lényemmel hirdessem:
Jézus él! Benne mindig van remény.
Turi Brigitta, a sáregresi ifjúsági csoport tagja
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Alsószentiváni falunap
2010. augusztus 20., péntek
Helyszín: az általános iskola sportpályája
Programok
9.00 órától kispályás labdarúgó-mérkõzések
13.30 órától kulturális és szórakoztató programok:
– néptánccsoport (egyeztetés alatt)
– köszöntõ és elismerések, díjak átadása
– Hien (énekesnõ), a Megasztár 6. helyezettje
– Napsugár mazsorettcsoport (Nagylók)
– Ten Dance tánccsoport (Alap)
– Varga László énekes (slágerek, örökzöldek)
– Ezüstfolyó lányai hastáncegyüttes (Vajta)
– Alsószentiváni Általános Iskola tanulói (citera)
– Stereo 2.0 együttes
– Sztárvendégünk: Csocsesz
19.30 órakor: a fõzõverseny értékelése
19.40 órakor: faluvacsora
20.30 órától: szabadtéri bál
Tombola értékes nyereményekkel!
Egész nap:
– kiállítások (Horváth Nándorné festményei, helyi lakosok
kézmûvesmunkái, történeti bemutató)
– étel és ital
– gyermekek részére ingyenes arcfestés és légvár
– kirakodóvásár
– fõzõverseny hozott alapanyagból
Mindenkit szeretettel vár Alsószentiván község képviselõ-testülete!
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Sült sajtgolyók
Hozzávalók: 20 dkg trappista sajt, 20 dkg füstölt sajt, 4 tojásfehérje, 2 evõkanál zsemlemorzsa, bõ olaj a sütéshez.
A sajtokat lereszeljük, a fehérjét kemény habbá verjük, és beleforgatjuk a reszelt sajtot. Dió nagyságú golyókat formálunk
belõle, zsemlemorzsában megforgatjuk. Bõ, forró olajban sütjük, frissen tálaljuk.

Provance-i pulykamell csõben sült
karfiollal egybesütve
Hozzávalók: 1,2 kg pulykamell, 1 kg karfiol, 15 dkg trappista
sajt, 4-5 dl tejföl, 2 tojás, olaj, provance-i csirke fûszerkeverék, bors, só, 1 kk õrölt szerecsendió.
A pulykamellet megmossuk, és hosszában egyforma vékony
szeletekre vágjuk. A szeleteket sózzuk, és provance-i fûszerkeverékkel megszórjuk, egymásra rakjuk, és pár órára berakjuk a
hûtõbe. A karfiolt rózsáira szedjük, és enyhén sós, õrölt köménymagos vízben megfõzzük, de ne túl puhára. A trappista
sajtot lereszeljük, a 2 db tojást felverjük, beleteszünk egy kis
sót és az õrölt szerecsendiót. Ezután a tojáshoz adjuk a sajtot
és a tejfölt, az egészet jól elkeverjük. Ezután elõvesszük a pulykamelleket, és olajon mindkét oldalukat megkapatjuk, majd
egy tûzálló tálba lerakjuk az összeset. Erre jön a leszûrt karfiol,
amit egyenletesen ráterítünk a húsokra. Ha ez kész, a végén a
sajtos-tejfölös tojással leöntjük az egészet. Az elõsütésbõl maradt olajjal meglocsoljuk a tetejét. Elõmelegítjük a sütõt, és kb.
40 percig sütjük, amíg a teteje világos barnára nem sül.

Sajttekercs
Hozzávalók: 20 dkg trappista sajt, 3 db Mackó sajt, 2 db
tejszínes Olimpia sajt, 10 dkg margarin, 5 dkg vaj, petrezselyem zöldje (apróra vágva), 1 fej vöröshagyma, 20 dkg sonka.
1 liter forrásban lévõ vízbe beletesszük a trappista sajtot, majd
a gázt el kell zárni alatta, és 30-40 percig benne hagyjuk. Közben össze kell keverni a többi sajtot, petrezselymet, hagymát,
vajat, margarint. Fólián el kell nyújtani a megpuhult sajtot fél
cm vastagságúra. A kinyújtott sajtra rá kell kenni a krém felét,
erre rátenni a szeletelt sonkát, majd a megmaradt krém másik
felét. Óvatosan feltekerjük, és fóliába csomagolva a hûtõszekrénybe tesszük pár órára, majd tálalásnál felszeleteljük, mint a
bejglit.

Heti idõjárás
Csütörtökön és pénteken a nap nagy részében marad a csendes, meleg, igazi nyári
idõjárás. Péntek délutántól egy hullámzó
frontrendszer éri el az Alpok keleti térségét,
így hazánk nyugati tájait is. Egyre többfelé
alakul ki záporesõ, zivatar. A hétvégétõl a
frontrendszer az ország felett fog elhelyezkedni, további kedvezõ feltételeket teremtve a csapadékképzõdésnek. Többfelé várható esõ, záporesõ, helyenként
heves zivatarra is számítani kell. A hõmérséklet csütörtökön még mindenütt meghaladja 30 fokot, sõt néhol a 35 fokot is eléri, péntektõl azonban
elõbb a Dunántúlon, majd napról napra a keleti megyéinkben is megszûnik a
hõség, de a Tiszántúlon eleinte még 35 fok fölé is emelkedhet a hõmérséklet.
www.metnet.hu
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ÜGYES
POLGÁRTÁRSAINKHOZ
Az utóbbi évben értesültem az üzelmeikrõl, melyek során Önök
rendszeresen lopnak tõlem. Nem vagyok gazdag ember, mint –
gondolom – Önök, és ezért rosszul esik, hogy még a csekély javadalmaimból is elsajátítanak, lecsípnek, eltolvajolnak bizonyos
összegeket, hogy nyaralni mehessenek Tajvanba, és ezúton szeretnék ünnepélyes tiltakozást kifejezni a tevékenységük ellen, és
egyúttal mélységes felháborodásomat is kinyilvánítani.
Vegyék tudomásul, hogy az az adó, amelyet a jövedelmembõl
évenként befizetek az államkasszába, szélesebb értelemben továbbra is az én vagyonom, mert iskolákra, utakra, belbiztonságra,
ügyintézésre és más állami feladatok elvégzésére adom. Az iskolák az én iskoláim is, az utak, a rendõrség, a hivatalok az én állampolgári létezésemet teszik lehetõvé, tehát az adót tulajdonképpen
magamnak fizetem. De Önök ügyesek, túljárnak mindenki eszén.
Míg mások fociztak a suli udvarán, csajokkal lófráltak, Önök beléptek szervezetekbe, pártokba, elkezdtek szövegeket mondani
demokráciáról, jogokról, kezet fogtak emberekkel, nyugdíjasoknak csapták a szelet, fölfele nyaltak, lefele tapostak. Felismerték,
hogy létezik egy titkos hálózat, amely rejtve és fedve kever, kavar,
a tagok egymás kezére játszanak, egy mindenkiért, mindenki
egyért. Én segítlek téged, te segítesz engem. Kit érdekel itt valamiféle demokrácia vagy pártérdek? Önök véd- és dacszövetséget
kötöttek egymással, és csak az alkalmat lesték. A titkos aknamunka nem maradhatott eredménytelen. Eljött az idõ, mikor megszállhatták a pozíciókat. Nagy pillanat volt! Kezdõdhetett a kaszálás, az államkassza megcsapolása. Nem voltak szívbajosak.
Semmivel nem törõdtek, nem számított iskola, vasút, egészségügy, csakis a zsákmány.
És mi Önökrõl semmit nem tudtunk. Született jóhiszemûségünk
miatt szinte felkínálkoztunk. A jó vérszívóról mit sem tud az áldozat. Csak azt érzi, hogy fogy az ereje. A szúnyogot agyon lehet
csapni, bolhát, tetût agyonnyomni, poloskát falhoz lapítani, mégsem fogynak el. Lehet szúnyogirtást alkalmazni, a vérszívók megritkulnak, de egy tóparti estén mégis ott zümmögnek a fülünk körül. A társadalom élõsködõi is kiirthatatlanok. Most úgy képzeljük, megritkulnak, de hallga csak! Nem zümmögés szûrõdik a fülünkbe?
Ülünk például az ebédnél, és az ajtóban árny tûnik fel, mint egy
krimiben. Ó, hát persze, a kéményseprõ úr! Szokott félévi körútját járja. Nincs nála semmi, csak egy számlaköteg. Azzal akar kéményt tisztítani? Kér egy létrát, mert azt nem hord magánál, mint
a régi kéményseprõk. Egy megfelelõ helyre felállítja a létrát, fellép a második fokra, csinál valamit, két perc. Négyezer valahány
forint. Mások négy órai munkáért kapnak ennyit. Ez a szolgáltatás nincs benne az adónkban? Mindegy, fizetünk, mint a katonatiszt. Nem rossz üzlet valakiknek. Na, nem a szegény kéményseprõnek, aki persze elég nagyvonalúan tölti ki a számlát a semmi
munkáért, és valószínûleg tûri a lakók méltatlankodását. Inkább
feljebb kell keresni a poloskát, ahol a hálózat húzódik.
Rossz helyre születtünk, az a baj. Igaz-e, ügyes polgártársaink?
(L. A.)

Meghívó
„Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek
tetteit a népek között!” (Zsoltárok könyve 105:1)
2010. AUGUSZTUS 15-ÉN, VASÁRNAP
A PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM ÉNEKKARA LESZ
A SÁRBOGÁRDI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
VENDÉGE.
A délelõtt 10 órás istentiszteleten és a délután 3 órakor kezdõdõ zenés áhítaton egyaránt szolgálnak templomunkban.
Sárbogárdi Református Gyülekezet
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A legfinomabb falat
Az egyszeri király nagyon megunta már,
hogy mindig paprikás csirkét, pástétomot,
tortát, kalácsot, egyéb zsannamannát kell
ennie. Megparancsolta hát, hogy olyan
ebédet tálaljanak fel neki, amilyet még
nem evett.
No, gondolta a szakács, most kitesz magáért! Egymás után hordta a jobbnál jobb
ételeket, mézes tojást, cukorban forgatott
sült malacot, tejben fõtt dióbelet. Hiába! A
király fanyalgósan tolt el magától mindent.
Aztán mikor a megszeppent szakács a tizenharmadik tálat tette elébe, mérgesen
felkiáltott:
– Elég volt! Ezeket már mind meguntam!
Ha nem hozol olyat, amilyet még nem ettem, leüttetem a fejed!
A szakács bánatosan kullogott a konyhába. Törte a fejét, vajon mit fõzzön, de semmi okosat nem tudott kitalálni. Már szinte
a nyakán érezte a hóhér pallosát. No, ennek fele se tréfa! Hóna alá csapott egy kenyeret, elbúcsúzott a kapufélfától és világgá ment.
Másnap, mikor elhúzzák a delet, leül a király az asztalfõre, az ebéd meg nincs sehol!
Ilyen még sohasem fordult elõ. Azonnal
kiadta a parancsot, hogy a szakácsot vasra
verve vezessék elébe. Vitték is volna
nyomban, miért ne vitték volna, ha a király
parancsolta! De hol volt már akkor a szakács! Elõállt a fõasztalnok:
– Felséges királyom, jelentem alássan, a
szakács megszökött.
Elvörösödött mérgében a király. Hát most
már se ebéd, se szakács? Hát utolsó ember
õ az országban, hogy meg sem ebédelhet?
Azonnal nyergeltetett. Lóra egy szakasz
katona! Õ lovagolt legelöl mérgesen, éh-

gyomorral. Nyargaltak, de csak a nyomára
találtak, azon jutottak harmadnapon egy
nagy erdõségbe. De nyomot vesztettek,
mert mindent eltakart a temérdek lehullott levél. Õgyelegtek a fák között összevissza. Addig õgyelegtek, míg egyszer csak
megpillantották a szakácsot egy nagy
tölgyfa tetején. Rákiáltott a király:
– Gyere le, ebadta, mert lelõlek!
A szakács meg se moccant, halottnak tette
magát, mintha csak az ágak tartanák, hogy
le ne pottyanjon.
A király elevenen akarta kézre keríteni.
Úgy gondolta, hátha nem is halt meg, csak
alszik, vagy elalélt a nagy fáradtság miatt.
Megparancsolta, hogy vágják ki a fát. Hozzá is fogtak a katonák, de hát a favágás nem
katonadolog, meg nem is nagyon igyekeztek, sajnálták a szakácsot. A király biztosan leütteti a fejét, és akkor nem adhat már
nekik semmit, nem ehetik a sódart, a libacombot, a kolbászt a komiszkenyér mellé.
Látta a király, mennyire ímmel-ámmal
dolgoznak a katonái. Felkapott egy csákányt, a tenyerébe köpött, aztán teljes erõbõl vagdosta a gyökereket, repkedett a forgács szanaszéjjel. Egyszer meg is reccsent
az ág a szakács alatt, azt hitte, dõl a fa.
Annyira megijedt, hogy összetette a kezét
és elkezdett imádkozni. De amint összetette a kezét, megfeledkezett a kenyérrõl,
kiejtette a hóna alól a fa alá. Elcsodálkozott a király. Hát az meg micsoda?
– Ez, bizony, csak kenyér – mondták a katonák. – Nem királynak való, hanem csak a
szegény embernek.
Elõvette bicskáját a király, szelt belõle és
megkóstolta. Addig falatozott, míg a fele
elfogyott. Azt mondja akkor:

MIÉNK ITT A TÁJ!

Tájérték-rajzverseny
Rajzold le, hogy milyen értékeket rejt a környezeted, településed!
A Tájérték-kataszter (röviden TÉKA) program rajzversenyt hirdet, amelyen a gyermekek a Sárbogárdon, Balatonmáriafürdõn, Gadányban, Kéthelyen, Marcaliban, Nemesdéden, Somogyszentpálon, vagy Vésén szerzett élményeik alapján készült képekkel vehetnek részt. A pályázat célja,
hogy a gyermekek, fiatalok kutassák fel, vegyék
észre ezen települések legszebb természeti (pl.
védett növény, tájkép stb.) vagy épített (pl. templom, gémeskút, forrás, magtár, kõhíd stb.) értékeit, felhívjuk a figyelmüket a települési értékek jelentõségére.
A pályázó a fenti településeken található, számára
legszebb, neki legjobban tetszõ értéket jelenítse
meg a pályamunkáján.

Jelentkezés
A pályázaton lakhelytõl függetlenül óvodás és általános iskolás gyermekek vehetnek részt a kö-

vetkezõ korosztályi besorolásban: 3–6 éves, 7–10
éves, 11–14 éves kor.
Beküldendõ pályamunkaként a gyermekeknek a
megadott témában egy rajzot kell készíteniük
A/3-as, vagy A/4-es méretben. Egy gyermek csak
egy rajzzal pályázhat. Az alkotások szabadon választott technikával készülhetnek el (vízfesték,
tempera, zsírkréta, színes ceruza stb.). A zsûri a
gyerekek ötleteit, kreativitását és a megvalósítást fogja díjazni.
Beküldési határidõ: 2010. július 15-étõl 2010.
szeptember 8-áig.
A pályamunkák hátoldalán fel kell tüntetni a következõket: Tájérték-rajzverseny – településnév,
a kép címe, név, életkor, lakcím, telefonszám,
e-mail cím. A rajz hátoldalát a gyermek törvényes
képviselõje saját kezûleg írja alá. A törvényes képviselõ ezzel az aláírással járul hozzá ahhoz, hogy a
gyermek részt vegyen a pályázaton.
A rajzokat postai úton kérjük eljuttatni a fenti határidõig a következõ címre: Budapesti Corvinus

– Na, ilyen finomat nem ettem még, amióta a pólyából kioldottak. Sohase mondtad,
te gézengúz – kiáltotta fel a remegõ szakácsnak –, hogy ilyen jóízû eledelt is tudsz
készíteni! Gyere le, hé, megkegyelmezek,
megérdemled, hogy továbbra is a király
szakácsa legyél!
Fölbátorodott erre a szakács. Lemászott
és a király elébe járult. Fogadkozott, hogy
olyan finom kenyeret süt neki, amilyet még
senki sem evett ezen a világon. A király
rögtön elküldte az egyik vitézét a közeli városba lovat vásárolni a szakácsnak. Felültette rá, és maga mellett lovagoltatta hazáig.
Csak ámult-bámult az udvari cselédség,
nem tudták mire vélni, mivel engesztelhette ki a szakács a királyt, mivel érdemelhette ki a kegyelmét, s hogy ilyen nagy becsbe
került. De még jobban elcsodálkoztak,
mikor azt mondta a király:
– A legszigorúbban megparancsolom,
hogy mától fogva akármit teszel az asztalomra, el ne hagyd mellõle a kenyeret.
A szakács teljesítette a szigorú parancsot,
minden héten nagy kemence kenyeret sütött.
Ha nem teljesítette volna, az én mesém is
tovább tartott volna.
Népmese
Egyetem, Mikházi Zsuzsanna részére, 1118 Budapest, Villányi út 35-43. A borítékon kérjük feltüntetni: Tájérték-rajzverseny.

A pályázat értékelése
Minden kategóriában 3-3 nyertes kerül kiválasztásra, az 1., a 2. és a 3. helyezett. A díjakat azok a
pályázók kapják meg, akiket a konzorciumi tagokból és a GyerekArc képviselõjébõl álló 5 tagú zsûri
kiválaszt. Díjak kategóriánként: I. díj – könyvutalvány (10.000 Ft értékben), rajzkészlet (színes ceruzákkal, zsírkrétákkal, filctollakkal és még sok
mással); II. díj – könyvutalvány (7.000 Ft értékben), rajzkészlet; III. díj – könyvutalvány (5.000 Ft
értékben), rajzkészlet.
A díjazásban nem részesült pályamunkák készítõi
emléklapot és ajándékot kapnak.
Díjátadás: 2010. szeptember 18-19-én a településen megrendezésre kerülõ Tájséta
program során.
Részletes pályázati felhívás és pályázati szabályzat: www.tajertektar.hu.
Információ:
zsuzsanna.mikhazi@uni-corvinus.hu.
KUTASD FEL! – RAJZOLD LE! –
KÜLDD EL NEKÜNK!
Õrizzük meg együtt Magyarország tájértékeit!
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Augusztus 14., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Szezon 2010: Kapcsolódjunk ki! 8.40 Sam, a tûzoltó 8.50 A kis Amadeus – Az ifjú
Mozart kalandjai 9.20 30. LEN Úszó-, Mûugró-, Szinkronúszó- és Nyíltvízi Eb
12.00 Hírek 12.05 A csáfordi kerek erdõ 12.30 Pompei 13.20 Hogy volt!? – Válogatás 15.30 30. LEN Úszó-, Mûugró-, Szinkronúszó- és Nyíltvízi Eb 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.00 Szerencseszombat – a luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolása 20.40 Poirot történetei – Randevú a halállal 22.30 Hírek 22.35 Sporthírek
22.45 A szabadság útja 0.30 A „Lélek könyvének” árnyékában 1.30 Koncertek az
A38 hajón 2.20 Múzeumtúra
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Top Shop 10.30 Asztro show
11.30 A dadus 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Majomszeretet 14.30 Tengeri õrjárat 15.30 Elveszett kincsek kalandorai 16.40 Szívtelen bosszú 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Szuperhekusok 21.35 A specialista 23.50 Vészjelek 1.25 Gyilkos elmék 2.15 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2-matiné 10.00 414-es küldetés 10.30
Szurikáták udvarháza 10.55 Doktorológia Leslie Nielsen módra 11.20 Két testõr
11.50 Babavilág 12.20 A láthatatlan ember 13.25 A kiválasztott – Az amerikai
látnok 14.30 Doktorok 15.30 Rejtélyek kalandorai 17.30 Knight Rider 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 American Dreams 21.30 A kód neve: Merkúr 23.30
Vadászat a gyilkos krokodilra 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 Rádiószínház 21.30 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

Augusztus 15., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 8.55 Katolikus krónika 9.20 30. LEN Úszó-, Mûugró-, Szinkronúszó- és
Nyíltvízi Eb 12.00 Hírek 12.05 TS – Sport 7 12.35 Kul-túra 2010 13.05 A csodálatos Mrs. Pritchard 14.05 Hogy volt!? – Válogatás 15.00 Körhinta Fesztiválkalauz
15.30 30. LEN Úszó-, Mûugró-, Szinkronúszó és Nyíltvízi Eb 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Az ezeregy éjszaka meséi 20.50 Magyar Dal Napja 2009. 22.40
Kultúrház 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Retúrjegy 1.40 TS – Motorsport
2.10 Múzeumtúra 2.35 Gyerekjáték a számítógép
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Trendmánia 10.40 Asztro
show 11.40 MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Dáridó Lajcsival 12.45 Red Bull Air
Race 2010 13.20 Magyar autósport-magazin 13.40 Nagymenõk 14.35 A Grace
klinika 16.35 A kicsi kocsi legújabb kalandjai 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00
Harry Potter és a titkok kamrája 23.00 A falu 1.10 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2-matiné 9.30
414-es küldetés 10.00 TV2-matiné 11.00 Stahl konyhája 11.30 Kalandjárat
12.00 Frizbi roadshow 12.30 Száguldó vipera 13.30 Célkeresztben 14.30
Sheena, a dzsungel királynõje 15.30 Crusoe 16.30 Jóban-Rosszban 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 A skorpiókirály 21.50 Kegyetlen játékok 3. 23.25 Irina
Palm 1.15 Ezo.tv 2.05 Napló 2.55 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. 11.05 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

Augusztus 16., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Párizsi
jó barátok 9.50 A tudás hatalma – Európa nagy egyetemei 10.45 Nappali 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma
Magazin 14.05 Domovina 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35
Hírek 16.45 Teadélután 17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.00 Kékfény 21.00 Az életed sem drága 22.35 Hétfõ este
23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.15 Memento 23.25 Teadélután 0.35 Nappali
1.45 Múzeumtúra 2.10 Gyerekjáték a számítógép
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 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.25 Kung-fu 16.15 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05
A mentalista 20.05 Fókusz 20.35 Gálvölgyi-show 21.20 Hazudj, ha tudsz! 22.15
A rejtély 23.15 Face The Pro Poker 0.20 Reflektor 0.40 Váltságdíj
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.10 Teleshop 11.10 A szénbányász
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lánya 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 Doktor House 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.20 Különleges ügyosztály
0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.40 Darázsfészek 3.15 Magellán 3.40 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
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Kuruc katonadalok 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30
Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Augusztus 17., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Párizsi
jó barátok 9.50 Kékfény 10.45 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm
14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután
17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Önök kérték! 21.00 Szeretõk és titkok 22.45 Kedd este 23.10 Hírek 23.15 Sporthírek 23.25 Memento 23.35 Teadélután 0.45 Nappali 1.55 Múzeumtúra 2.20
Gyerekjáték a számítógép
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 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.25 Kung-fu 16.15 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05
A mentalista 20.05 Fókusz 20.35 Gálvölgyi-show 21.20 Castle 22.10 Döglött akták 23.15 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.50 Hullámhegy 1.30
Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.45 Cseregyerekek
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 Doktor House 19.50 Aktív 20.00
Jóban-Rosszban 20.25 Bajnokok Ligája 23.30 A médium 0.30 Tények este 1.00
Ezo.tv 1.50 Telitalálat 3.30 Babavilág 3.55 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
Ütközõ 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 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Zene 20.30
Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Augusztus 18., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Párizsi
jó barátok 9.50 Önök kérték! 10.45 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30
Kárpát expressz 12.55 Szomszédok 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru
14.35 Kormányváró 15.05 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek
16.45 Teadélután 17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.00 Lovas a sötétben 21.10 Nyomortúra 22.50 Szerda este
23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.30 Memento 23.40 Teadélután 0.50 Nappali
2.00 Múzeumtúra 2.30 Gyerekjáték a számítógép
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 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.25 Kung-fu 16.15 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05
A mentalista 20.05 Fókusz 20.35 Gálvölgyi-show 21.20 Sakáltanya 23.25 Néma
sikoly 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 11.45 Ellopott nyár
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 Doktor House 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Mercy angyalai 23.20 Szellemekkel
suttogó 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.40 A sógorok réme 3.20 Két testõr 3.45
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
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Magyar népdalok 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 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.22 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Bogárd és Vidéke 2010. augusztus 12.

TV-RÁDIÓMÛSOR / BOGÁRDI TÉVÉ

17

Augusztus 19., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Párizsi
jó barátok 9.50 Üdítõ 10.45 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Slovenski utrinki 14.05 Együtt 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.50 Mindig
zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Már egyszer
tetszett 21.00 Gyilkos a házban 22.35 Csütörtök este 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.15 Memento 23.25 Teadélután 0.35 Nappali 1.45 Múzeumtúra 2.15
Gyerekjáték a számítógép
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 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ 14.25
Kung-fu 16.15 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A mentalista 20.05 Fókusz 20.35 Gálvölgyi-show 21.20 Hetedik érzék 22.15 Döglött
akták 23.20 Kemény zsaruk 0.20 Reflektor 0.35 Infománia 1.10 A vágy
csapdájában
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 10.30 Teleshop 11.40 Én vagyok
a fegyver 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 Doktor House 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.20 Tegyünk együtt a gyermekekért! 23.05 Painkiller Jane
0.05 Tények este 0.35 Ezo.tv 1.25 A békés harcos útja 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
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Kuruc emlékek a Dunántúlról 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 18.30 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

Augusztus 20., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A Köztársaság Lobogójának felvonása 9.20 Az összefogás napja 11.00 Schmitt Pál
köztársasági elnök ünnepi beszéde 11.20 A honvédtisztek eskütétele 12.40 Híradó 12.50 Az összefogás napja 15.30 Kenyérünnep és aratófelvonulás 16.20 Híradó 17.00 Ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Az összefogás napja 21.00 Tûzijáték 21.40 István, a király 23.30 Hírek 23.35 Memento 23.45 A Hídember 2.05 A Tihanyi Bencés Apátság
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 8.40 Scooby-Doo: Kalózok a láthatáron 10.00 Értelem és érzelem 12.50 Nászút az anyámmal 14.35 Majom bajom
16.20 Az örömapa 18.30 Híradó 19.00 101 kiskutya 20.50 Ünnepi tûzijáték 2010
21.30 Csak szex és más semmi 23.30 Portré otthon 0.10 Ezüstsólyom 2.00
Itthon 2.20 Autómánia
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.20 Két testvér 11.00 Tappancsok 12.35 Salamon király
kincse 14.35 Krokodil Dundee 18.30 Tények 19.05 Doktor House 20.00 Made in
Hungaria 22.25 Peacemaker 0.40 Csodás álmok jönnek 2.25 Alexandra pódium
2.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Mûvészlemezek 6.00
Ünnep reggelén 8.04 Rádiószínház 9.04 Emlékhelyek üzenete 10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.23 Aratás után, és sütés
elõtt 13.04 Rádiószínház 13.23 Hajdú katonák dalai 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.04 Kõbõl vájt történelem – A budafoki pincerendszer 16.04 Közelrõl – Kitüntetettekrõl 17.05 A
gyermekkor illata 17.30 Krónika 18.03 Aratás után, és sütés elõtt 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 Magyar bor:
Ízek és legendák 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.
Augusztus 12., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Rétimajori Halászbúcsú 2010 (ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Testületi ülés aug.
19.00 Heti híradó 20.00 Ref. gyerekhét 2009
Augusztus 13., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Cecei Juliális 2010
(ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Ref. gyerekhét 2009 19.00 Heti híradó 20.00 Testületi ülés aug.
Augusztus 14., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Rétimajori Halászbúcsú 2010 (ism.) 13.00 Lapszemle 15.00 Amerikaiak Cecén
(ism.) 19.00 Lapszemle 20.00 Cecei Juliális 2010 (ism.)
Augusztus 15., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Amerikaiak Cecén
(ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Testületi ülés aug. 19.00 Heti híradó 20.00 A Golgota gyülekezet alkalma 2010. aug. 8.
Augusztus 16., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Cecei Juliális 2010
(ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Rétimajori Halászbúcsú 2010
(ism.) 19.00 Heti híradó 20.00 Vajtaiak Szlovákiában (ism.)
Augusztus 17., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 A Golgota gyülekezet alkalma 2010. aug. 8. 13.00 Heti híradó 15.00 Vajtaiak Szlovákiában (ism.) 19.00 Heti híradó 20.00 Fafaragók tábora (40’),
Református gyermekhét S.bogárdon (60’)
Augusztus 18., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Fafaragók tábora (40’), Református gyermekhét S.bogárdon (60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Kálozi Napok 2010 19.30 Lapszemle 20.00 Sárbogárd
lovasai III. (kb. 15’), Futball
Augusztus 19., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Sárbogárd lovasai
III. (kb. 15’), Futball 13.00 Lapszemle 15.00 Fafaragók tábora
(40’), Református gyermekhét S.bogárdon (60’) 2010 19.00 Lapszemle 20.00 A Golgota gyülekezet alkalma 2010. aug. 8.
Augusztus 20. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Kálozi Napok 2010
13.00 Lapszemle 15.00 A Golgota gyülekezet alkalma 2010. aug.
8. 19.00 Lapszemle 20.00 Fafaragók tábora (40’), Református
gyermekhét S.bogárdon (60’)

***
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.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:

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

a Bogárdi TV-ben is látható!

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

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

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.

ADY-LAKÓTELEPEN
egyedi gázfûtéses, FELÚJÍTOTT,
3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602

Redõnyök: 06 (30) 507 3344.
Sárbogárd központjában 36 m2-es üzlet eladó.
Lakássá is bõvíthetõ. Telefon: 06 (20) 342 0788.

Családi házas ingatlan albérletbe kiadó, egyben
eladó Sárbogárd–Kislókon. Érdeklõdni: 06 (30)
516 6850, 06 (30) 244 9652.
Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással. Csertölgy: 1900 Ft/q, vegyesen: 1900 Ft/q, akác:
2140 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623. (1288546)
Kõmûves pallók, vasbakok eladók. Telefon: 06
(20) 423 5689. (0897227)

Matrózblúz eladó. 06 (20) 405 7366.

Sárszentmiklóson családi ház eladó. Telefon:
06 (20) 493 4221. (0897227)

Butikminõségû márkás
ANGOL RUHÁKKAL bõvítettük üzletünket.
Andi Használtbútor-kereskedés
(a Rossmann mellett).
06 20 9937 248

Lakásom eladnám vagy házra cserélném értékegyeztetéssel. Ár: 4,5 millió forint. 06 (20) 5544
302.

Eladó gáztûzhely, gázpalack, 300 literes hûtõ,
bútorok, szõnyegek. 06 (30) 509 5802. (0897224)

Az AXA értékesítési hálózata
dinamikus fejlõdésének újabb
állomásaként pályázatot hirdetünk
ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETÕ,
PÉNZÜGYI TERVEZÕ,
TERÜLETI KÉPVISELÕ
pozíciókba. Önéletrajzát várjuk:
katalin.szentesi@axa.hu,
telefon: 06 30 670 2023

Sárszentmiklóson ház sürgõsen eladó. 06 (20)
2272 118. (1288520)

Mészöly iskolában
ISKOLABÜFÉ ELADÓ. 06 30 854 4923
SÍRKÖVEK TISZTÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA.
Strausz Péter 06 30 4940 305

Banki gyorshitel autófedezettel. Telefon: 06
(70) 318 0492. (1288523)

Székesfehérvár, Vásárhelyi úton 43 m2-es lakás eladó. 06 (70) 376 5856. (277000)
Társasházi lakás MÁV-lakótelepen eladó. Pince, garázs, kertnyugalom. 06 (20) 9177 980.
Sárbogárd, Szent István út 74. alatt komfortos,
sátortetõs családi ház terasszal, melléképülettel
eladó. Érdeklõdni: Mini ABC, 06 (25) 461 078.
(0897181)

Sárbogárdi, Ady-lakótelepen lévõ, földszinti, 49
m2-es, nemrég felújított, összkomfortos lakásomat (gáz, kábeltévé) elcserélném sárbogárdi
kertes házra. 06 (20) 570 5781. (0897178)

Bella István Általános Iskola
Európa Educatio non-profit Kft.
Mezõföld Gimnázium és Szakiskola

Tanuljon nálunk, velünk,
legyen több általunk!

Kétszobás családi ház eladó. 06 (30) 464 2906.
(0897222)

120 literes hûtõ, új búvárszivattyú, 350 literes
mûanyag kád, betonkeverõ motor nélkül eladó.
06 (30) 434 1917. (0897200)
Káros szenvedélyektõl mentes, két gyermekes
házaspár eltartási szerzõdést kötne ottlakással.
Olcsó albérletet keresünk Sárbogárd+15 km-es
körzetében. 06 (70) 3315 127. (0897198)
Gyermekfelügyeletet, bevásárlást, házimunkát
vállalok. 06 (70) 4567 368. (0897194)
Az Atlanta Sportboltban a Tempo egészségpénztár-kártyát elfogadjuk. (0897144)
Háromszobás, 80 m2-es, elsõ emeleti lakás eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 9941 332, 06 (20) 419
4940.

Jurtanapok, Hantos
2010. augusztus 14-15.
Augusztus 14., szombat

Az Európa Educatio Kft. változatos képzési palettával, több oktatási helyszínen várja iskoláiba, tanfolyamaira a tudásra éhes, bizonyítványra vágyó felnõtteket.

9 órától fõzõverseny, játszóház az iskolánál;

A Mezõföld Gimnázium és Szakiskola Sárbogárdon fogad tanköteles és
nem tanköteles korúakat, felzárkóztató szakiskolai, szakképzõ (népi kézmûves FAZEKAS) és esti gimnáziumi osztályokba.

az iskolában: Hantos régen és most térképeken;

Jelentkezési feltétel: befejezett általános iskola vagy szakiskola, vagy
szakmunkásképzõ a gimnáziumba. A felzárkóztató szakiskolába be nem fejezett általános iskolát végzett, aki még nem töltötte be a 23 életévét.
Fontos tudnivalók a gimnáziumról:
* diákigazolvány igényelhetõ, * a tanítás heti 2 alkalommal, 15 órakor kezdõdik, * a 10. évfolyamon az oktatás ingyenes.
Fontos tudnivalók a felzárkóztató szakiskoláról:
* családi pótlék igényelhetõ, * egyszerre kapja meg az általános iskolai tanulmányait és a szakiskola 9–10. évfolyamos bizonyítványát.
Beiratkozás: 2010. augusztus 23–27. között a Mészöly Géza Általános Iskolában.
Iskolarendszeren kívüli tanfolyami kínálat (OKJ-s képzések) teszi teljessé
a palettát valamennyi helyszínen:
pénzügyi, számviteli ügyintézõ, mérlegképes könyvelõ (vállalkozói szakon),
mérlegképes könyvelõ (államháztartási szakon).
Érdeklõdni lehet: Toldi Lászlónénál a 06 30 226 6951-es telefonon, illetve
Gurics Gabriella tanfolyamszervezõnél a 06 30 201 7659-es telefonon.

Válassza ki lakóhelyéhez legközelebbi helyszínünket!

kiállítások: Fejér megyei kastélyok a jurtában;
10 órától népi fogathajtás a sportpályán;
11 órától kettesfogat-hajtás a sportpályán;
12 órától ebéd, mely mindenkinek ingyenes (marha-, birka-,
vaddisznópörkölt), közben jó ebédhez szól a nóta Koncz Ferenc és barátai elõadásában;
13 órától díjugrató versenyek a sportpályán;
15.30 órától kulturális mûsor a nagysátorban, fellépnek:
dinnyési néptánccsoport, baracsi néptánccsoportok, alapi Mezõföld Népi Együttes, lovasberényi néptánccsoport, a hantosi
általános iskola csoportja, hantosi Bokréta Néptánccsoport;
17.30 órától Varga János világslágereket énekel;
18.30 órától az Effekt együttes koncertje;
20 órától karaokeverseny;
22 órától retrodiszkó Zelnik Ádám mûsorvezetésével.

Augusztus 15., vasárnap
9 órától „Jurtakupa” kispályás labdarúgás a sportpályán.
Mindenkinek jó szórakozást kíván
Hantos Község Önkormányzata!

Bogárd és Vidéke 2010. augusztus 12.

HIRDETÉS

19

20

NYÍLT TÉR

2010. augusztus 12. Bogárd és Vidéke

Nyílt Labor augusztustól újra Sárbogárdon!
tér
A szokás hatalma
A honvédségi lakótelepen korábban vaskonténerek voltak a háztömbök mellett, s
abba lehetett rakni a lakossági háztartási
hulladékot. Ezek a konténerek viszont
mindig nagyon hamar megteltek, mert
ezekre a szemetesekre rászoktak a környezõ kertes házak lakói és a környezõ üzletek
tulajdonosai is. Hoztak ide kerti hulladékot, döglött kutyát, döglött malacot, rongyot, építési törmeléket és sok mindent,
ami többnyire nem minõsül háztartási szemétnek, és annak szeméttelepre való elszállíttatásáról az illetõnek magának kellene gondoskodnia.
A közszolgáltatótól a lakóközösség most a
régi, jórészt már tönkrement vaskonténerek helyett zárható fedelû, mûanyagból
készült konténereket vásárolt a szolgáltatótól.
Nem szolgált ez a változás azok örömére,
akik a lakosság kárára eddig itt helyezték
el a szemetet. Ennek látható jeleként, a lakótelep lakóinak általános felháborodására ismeretlenek a zárható konténer mellett leborítottak egy rakás hulladékot. Volt
a rakásban nagykabát, nõi fehérnemû, mûanyag hulladék, papír, építési törmelék és
minden egyéb, csak kismókus nem.

Augusztus 2-ától újra Sárbogárdon mûködik a rendelõintézeti laboratórium.
Mint korábban errõl már beszámoltunk lapunkban, a sárbogárdi önkormányzat a szakrendelõ felújításának idejére a Tompa Mihály utca 2. szám alatt biztosított helyet a laboratórium számára, dr. Somogyvári Katalin rendelõjében. A laboratórium azonban az átépítés megkezdése, április 16-a óta mégsem Sárbogárdon, hanem Székesfehérváron fogadta klienseit.
Hiába volt az erre a célra minden szempontból kifogástalan feltételekkel rendelkezõ sárbogárdi helyszín, hiába volt készséges az ÁNTSZ és az önkormányzat, s hiába sürgette a
kérdés gyors megoldását Varga Gábor országgyûlési képviselõ, a helyzet mégsem változott. Mindeddig csak sejthetõ okokból késlekedett a laboratórium üzemeltetõje, illetve a
fehérvári kórház vezetése, hogy ezt a kérdést megnyugtatóan megoldják.
A Bogárd és Vidéke lapban több éles hangú pengeváltásra is sor került e kérdésben a
szolgáltató magáncéggel. A lap „Nyílt tér” rovatában több panaszos levélnek is helyt adtunk. Betegek százai voltak kénytelenek beutazni Székesfehérvárra egy ötperces vizsgálatért, pénzt, idõt nem kímélve, vállalva várandósan, vagy sokszor súlyos betegen is az
utazással járó viszontagságokat.
A szolgáltatást igénybe vevõk elemi erejû felháborodása végül nagy nehezen felõrölte az
emberek gondjaira érzéketlen szervezetek passzív ellenállását, s augusztus 2-ától újra
Sárbogárdon mûködik a laboratórium.
A Tompa Mihály utcai rendelõben a megszokott rend szerint (hétfõtõl péntekig
7.30–14.30-ig) fogadják a sárbogárdi, illetve a térségbõl érkezõ pácienseket. A laboratóriumi vizsgálatra a 06 (25) 460-458-as telefonszámon lehet elõre bejelentkezni.
Hargitai Lajos

GAZDÁK, FIGYELEM!
SZÁNTÓVERSENY SÁRBOGÁRDON 2010. SZEPTEMBER 4-ÉN
2000-ben, tíz évvel ezelõtt nagy sikerû rendezvény volt. Ezért most összeállt 12 mezõgazdasághoz kötõdõ ember, és elhatározták, hogy újra megrendezik a „SÁRBOGÁRDI SZÁNTÓVERSENYT”.
A versenyre várunk mindenkit, aki szeretné kipróbálni a versengés e módját. Nem kell tartani semmitõl, csak hasonló adottságokkal rendelkezõk lesznek (MTZ-kategória).
Minden érdeklõdõt tisztelettel várunk a KÉT KOVÁCS FOGADÓ nagysátrában 2010. augusztus 16-án
19 órakor, ahol tájékoztatást adunk a versenyen való indulás feltételeirõl, valamint a lebonyolítás rendjérõl.
Szervezõk

A lakók tudják is, hogy kik a tettesek, de
ezt bizonyítani kell. Ezért elhatározták,
hogy kilesik, és a tettenérés bizonyításához
fényképfelvételeket, illetve rejtett kamerával videofelvételt készítenek, amint oda
ismét hulladékot raknak le, hogy ezután
feljelenthessék az illetõket.
Jó lesz tehát vigyázni, mert az ilyen módon
való környezetkárosító tevékenység a tetteseknek nagyon drága mulatság lehet!
Hargitai Lajos

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
kedvelték, hogy

id. SÁRKÖZY MIKLÓS

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

HAJBA PÁLNÉ

szül. Medics Margit

elhunyt.
Temetése augusztus 27-én, 14 órakor
lesz a Huszár-temetõben.
Temetésérõl a volt középiskolás
osztálytársai gondoskodnak.

sárszentmiklósi lakos
temetésén
részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

özv. PRIBÉK IMRÉNÉ
augusztus 7-én, 88 éves korában
váratlanul elhunyt.
Temetése augusztus 18-án, 16 órakor
lesz a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

