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A királyok királya
„…ama boldog és egyedül hatalmas, a királyok Királya és uraknak Ura, kié egyedül a
halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik.” (I. Timótheus 6, 15-16.)

„Augusztus huszadika a magyar nép törté-
netében elsõ István magyar király emlék-
ünnepe. Illõ, hogy minden magyar ember
életében, szívében és ajkán megnyilvánul-
jon a hála. Hálát kell mondanunk szívünk
teljességébõl Istennek. István királynak
már nem tudjuk megköszönni, ami jót cse-
lekedett népéért. Elment õ is a minden
élõk útján. Embereknek csak addig kö-
szönhetünk meg valamit, amíg életben
vannak. Emberi gyarlóság, hogy életében
senkit sem becsülnek meg cselekedetéért,
sõt ellene vannak és irigykednek reá. A ha-
lál után szobrot állítanak, ünnepelnek…
sokszor emberfölöttivé magasztosítanak
egyeseket, amikor pedig nem embereket
kell már ünnepelni, hanem hálát adni az
élõ Istennek, aki eszközül választ magának
kicsinyeket és nagyokat egyaránt.
Meg kell tanulnunk ezen az ünnepen is azt,
hogy Jézus Krisztus a királyok királya és
uraknak ura, kié egyedül a halhatatlanság.

A földi királyok sem mások, mint az élõ Is-
ten eszközei, Isten használja õket úgy és
addig, amíg akarja.
Hálát adhatunk Istennek ma István kirá-
lyért, a nagy és bölcs uralkodóért, és kér-
hetjük Õt, hogy vegyen kézbe újabb eszkö-
zöket a maga dicsõségére és népe javára.
Isten alkotta és rendezte be úgy az életet,
hogy embereket állított a nemzetek élére
is, de a királyok értéke csak annyiban nagy,
annyiban érték, amennyiben Isten eszkö-
zei és Istentõl veszik uralkodói fényüket.
A tudósok azt mondják, hogy a Holdnak
nincs külön fénye, hanem a Naptól nyeri
világosságát.
A királyok életében csak annyi az igazi vi-
lágosság, amennyit a Naptól, a királyok ki-
rályától, Jézustól vettek.”

(Dr. Ecsedi Aladár „Mindennapi kenyér”
címû kötetébõl, Tahitótfalu, 1941.)

Önkormányzati
választások –

listák és jelöltek
A kopogtatócédulák kézbesítése már
folyik. Egyre több szervezet hozza nyil-
vánosságra a jelöltjeit, s egyre több füg-
getlenként induló, egyéni jelölt is beje-
lentkezik a nyilvánosság fórumain.
Lapunk elõzõ számában általános
elemzést olvashattak a választási elõké-
születekrõl. Mostani írásomból megis-
merhetik a jelöltek és listák többségét.

(Írás a 2-3. oldalon.)

Jurtanap
Hantoson

Hantoson a nyár végét már jelzi a Jurta-
napok rendezvénysorozata. Szombat-va-
sárnap két napon keresztül várták vendé-
geiket a falu lakói. Ilyenkor hazajönnek a
településrõl elszármazottak, s így a csalá-
dok számára is közös ünnep ez a két nap.

(Írás a 8. oldalon.)
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Önkormányzati választások –
listák és jelöltek

A kopogtatócédulák kézbesítése már folyik. Egyre több szervezet
hozza nyilvánosságra a jelöltjeit, s egyre több függetlenként indu-
ló, egyéni jelölt is bejelentkezik a nyilvánosság fórumain.
Lapunk elõzõ számában általános elemzést olvashattak a válasz-
tási elõkészületekrõl. Mostani írásomból megismerhetik a jelöl-
tek és listák többségét.

Jobbik
Polgármesterjelöltjük: Huszár Lajos. Õ a legtöbb választáson in-
dult független jelöltként, s szabad szellemiségével, derûs nyitott-
ságával igazi demokratikus stílust képviselt a megélhetési politi-
kusoktól hemzsegõ sárbogárdi választási körképben. Most elfo-
gadta a Jobbik felkérését, s pártszínekben indul, ugyanakkor vá-
lasztókörzetében képviselõjelölt is lesz.

Képviselõjelöltek:
1. vk. (Töbörzsök) Büki Viktor, 2. vk. (Tinód) Takács Pál, 3. vk.
(Kislók–Árpád u.) Simon Balázs, 4. vk. (honvédségi lakótelep és
környéke) Boross Zoltán, 5. vk (Petõfi u. és környéke) Huszár La-
jos, 6. vk. (Papföld, Miklós északi része) Konczné Huber Judit, 7.
vk. (Miklós déli része, Vasút u., Rétszilas) Macsim András, 8. vk.
(Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök) Ellenbruck Imre.

A KAPOCS Egyesület civil
összefogással állított listát

A KAPOCS Egyesület mögött olyan civilek vannak támogató-
ként, akik annak idején részt vettek a Hõsök tere eldózerolása el-
leni aláírásgyûjtésben, és több közösséget érintõ ügyben is kiáll-
tak a hatalommal szemben (pl. szervezték a vasúti közlekedés
korlátozása elleni aláírásgyûjtést, felemelték szavukat, s ügyész-
ségi följelentést is tettek a Tompa Mihály utcai, mûemlék jellegû
Mészöly- kúria törvénytelen átépítése miatt.)

Képviselõjelöltek:
1. vk. még nincs jelölt, 2. vk. Herczeg Miklós, 3. vk. Nochta Pál, 4.
vk. Lendvai Gábor, 5. vk. Bártfai Antal, 6. vk. még nincs jelölt, 7.
vk. Szabó Csaba, 8. vk. Baki Ferenc.
Polgármesterjelöltje: Nochta Pál. Õ szerepel a listán is elsõ he-
lyen. Nochta Pali a korábbi években számtalan alkalommal bebi-
zonyította közéleti megszólalásaival, hogy nem látóként sokkal
világosabban látja, hogy a helyi politikában mi van a dolgok mö-
gött, mint a politikai játszmáktól, kicsinyes magánérdekektõl el-
vakult sárbogárdi városvezetés. Mondhatnánk, õ egy olyan vak
ember, aki valójában tisztán lát. Õ az igazság, tisztesség, becsület
képviselõjeként száll be a politika játszmáinak világába. Ha meg-
választják, õ lesz Európa egyetlen vak polgármestere. (New York
kormányzója is nem látó.)

Mozdulj a Városért Egyesület
A dupla fenekû láda jut eszembe errõl a szervezetrõl. Civil szerve-
zetként a választásokra jött létre a nyár elején az MSZP belsõ kö-
reinek (dr. Szabadkai József és mások) szorgalmazására.
Az országos kampánystratégia az, hogy az MSZP önállóan nem
állít listát az önkormányzati választásokon, hanem valamilyen, a
hatáskörében létrejött civil szervezetek mögé bújva, köztisztelet-
ben álló civilek révén indítja „pártpolitikától független”-nek nyil-
vánított jelöltjeit. Sárbogárdon erre a célra hozták létre a Mozdulj
a Városért Egyesületet.
Szerették volna, ha ez az egyesület egy szélesebb körû civil össze-
fogásra jön létre, azonban a civilekkel a tárgyalások nem vezettek

eredményre. Mint látható fentebb, õk a KAPOCS Egyesület mö-
gé zárkóztak fel inkább.
(Megjegyzem, a valamilyen közösségi tevékenységre szervezõdõ
civil szervezetek jelentõs része eleve távol tartja magát a választá-
soktól.)
Polgármesterjelöltjük: Resch Gábor. Korábban az ÁFÉSZ-nál
dolgozott. Ezt követõen mezõgazdasági termékeket értékesítõ
cégeknél dolgozott. Jelenleg befektetési tanácsadással foglalko-
zik.

Képviselõjelöltek:
1. vk. Csibrik Péter, 2. vk. Varga Istvánné, 3. vk. Resch Gábor, 4.
vk. Etelvári Zoltán, 5. vk. Hegedüsné Bereczk Erzsébet, 6. vk. Fe-
kete László, 7. vk. Fülöp Gyõzõ, 8. vk. Õri Gyula.

A FÜBE
Polgármesterjelöltje: Nyikos Tamás.

Képviselõjelöltek:
1. vk. Sárközi Antal, 2. vk. ifj. Bognár József, 3. vk. Németh Pál, 4.
vk. Orova Károly, 5. vk. Nedoba Károly, 6. vk. Nyikos Tamás, 7.
vk. Bodó Zoltán, 8. vk. Lakatos Péter.
Meglepõ, hogy a tinódi körzetben ifj. Bognár József a FÜBE je-
löltje lesz. Bognár Józsinak én készítettem a szórólapját hétfõn.
Akkor rákérdeztem, milyen szervezet nevében indul, s õ határo-
zottan kijelentette, hogy egyetlen szervezet sem támogatja; mint
Bognár József egyéni jelölt indul a választáson. Miután megkap-
tuk a FÜBE listáját, nem hagyott nyugodni a kérdés, felhívtam ifj.
Bognár Józsefet, aki elmondta, hogy azóta meggondolta magát,
elfogadta Nedoba Károly felkérését, és a szervezet színeiben fog
indulni.

Egy kis FÜBE-történelem
A Független Baloldaliak Egyesületét Nedoba Károly hozta létre a
2006-os választások után, hogy a baloldali szavazók egy részét ma-
gával vihesse az MSZP-bõl az „árulását” követõen.
A 2004-es választáson Nedoba Károly az MSZP színeiben szer-
zett egyéni mandátumot. Rövidesen felragyogott a csillaga a helyi
MSZP egén, mert õ lett az MSZP frakcióvezetõje.
A 2006-os választásnak azzal a programmal indult az MSZP,
Nedobával az élen, hogy eltávolítják a város élérõl Juhász János
polgármestert, és leváltják a polgármesterrel szoros kapcsolatban
lévõ jegyzõt, dr. Krupa Rozáliát, aki ellen a választás finisében fe-
gyelmi eljárást is indítottak. Az MSZP ebbe az akcióba bevonta a
köztisztviselõk jelentõs részét, köztük az akkori aljegyzõt, Deme-
terné dr. Venicz Anitát.
Nedoba a választás után mégis megegyezett az MSZP-tõl eltávolí-
tott, a Fideszhez átigazolt Juhász Jánossal, hogy MSZP-s párttár-
sával, Ferencz Kornéllal (aki megsértõdött Szabadkaiékra, mert
nem õ lett az MSZP polgármesterjelöltje) együtt átállnak a magu-
kat jobboldalinak nevezõ társasághoz.
Ez az átállás minden résztvevõt lealjasító, hatalomtechnikai játsz-
mába torkollt. A következmény ugyanis az lett, hogy létrejött egy
lekenyerezett, megfélemlített, kölcsönösen egymást zsaroló ha-
talmi centrum Juhász János, dr. Krupa Rozália és Nedoba Károly
körül.
A Nedoba-puccs után bosszúhadjárat következett. A Nedoba ál-
tal elárult, lázadó köztisztviselõk közt „vérfürdõt” rendezett a
jegyzõ. Ettõl kezdve végképp igaz lett a sárbogárdi köztisztvise-
lõkre Juhász János örökbecsû aranyköpése: vagy fekszenek, vagy
repülnek.
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(Egy testületi ülésen, még MSZP-s korában osztotta meg Juhász Já-
nos polgármester a nagy nyilvánossággal világnézetét, miszerint: „A
titkárnõk olyanok, mint a galambok. Vagy fekszenek, vagy repül-
nek.” Az idõ igazolta, hogy ez nem csupán egy rossz vicc, hanem
Juhász János e szavakat valóban komolyan is gondolja. A „szálló-
igét” kiterjesztette az egész köztisztviselõi karra. Csaknem minden
régi köztisztviselõ megtanult már repülni Sárbogárdon. Szerk.)
Nos, ennek a szégyenletes paktumnak a következménye Sárbo-
gárd közéletének legsötétebb négy éve lett, amelyben minden
döntés alárendelõdött e hatalmi klikk legpitiánerebb érdekeinek.
A látványpolitizálás eredményeként épültek minõségi helyett
mennyiségre, alap nélkül aszfaltos utak devizás kölcsönbõl, amit
majd a következõ ciklusban kell csak drágán törleszteni.
Nedoba Karcsi megpróbálta a civileknek adagolt pénzekkel az
egész civil világot korrumpálni, s inkább óvodát zártak be, peda-
gógusokat bocsátottak el, mintsem csökkentették volna a Bogárdi
Napok költségét, a civil bizottság egyéb pénzeit, netán a bizottsá-
gok számát, a képviselõi tiszteletdíjak mértékét. E politikának
rendelõdött alá a városi kitüntetések adományozása is.
Mindenbõl politikai üzlet lett, s aki lázadni mert, arra keményen
lesújtottak. Több képviselõt azzal tartottak sakkban, hogy hozzá-
tartozóját elbocsátják, ha nem áll be a sorba. A mindent elintézni
tudó Nedoba Karcsi Juhász János mellett a második nagyhatalmú
politikusa lett Sárbogárdnak.
Most, a választások közeledtével minden idejét arra szenteli Kar-
csi, hogy a választópolgárokat szinte egyénenként megdolgozva
próbáljon egy harmadik ciklust is megnyerni. Állandóan az utcán
van, megállítja, gyõzködi az embereket.
A gyõzelemre most jóval kisebb az esélye, mint korábban. Ezt õ is
látja, s éppen ezért alkalmaz egy sajátos hatalomtechnikát, hogy
bejuthasson a következõ testületbe is. Ennek az a lényege, hogy
minden választókerületben állít olyan jelöltet, aki tud ugyan sok
szavazatot szerezni, de nem gyõzhet. A vesztes jelöltek töredék-
szavazataival viszont õ a lista elsõ helyérõl mégis bejuthat a testü-
letbe.
Erre Karcsi esélye most kisebb, hiszen a Fidesz-kormány elsõ in-
tézkedéseinek egyikeként felére csökkentették a listás helyek szá-
mát. Legalább öt listát állító szervezet lesz a választásokon Sárbo-
gárdon. Márpedig a Fidesz, a Jobbik, az MSZP-s baloldaliakat
képviselõ Mozdulj a Városért Egyesület és a Kapocs Egyesület
széles civil összefogása közé a FÜBE Karcsi-magánpárt ha har-
madikként bekerülne, az igencsak meglepõ lenne.
Bár nincs új a nap alatt. Sárbogárdon minden megtörténhet. Még
az is, hogy nevetõ harmadikként Nedoba Károly egyéni mandátu-
mot szerez a választáson. Ennél azonban ez a város talán mégis
többet érdemelne.
Megjegyzem, Karcsi nagyon jó képviselõ is lehetne, ha a polgár-
mestert nem Juhász Jánosnak hívják, s végre megszabadulna a vá-
ros a szennyes kis alkukra épített, magánérdekekre épülõ hatalmi
mesterkedésektõl.

Fidesz
A Fidesz gyakorlatilag teljes tisztújítást végzett. Az elõzõ ciklus-
ban lejáratódott valamennyi jelöltjét lecserélte, Rigó László kivé-
telével, bár az õ esetében is sokáig rezgett a léc. Mert Rigó László
is alaposan besározódott az elmúlt négy év alatt alpolgármester-
ként. Bosszantó volt sokszor látni, hogy a testületi üléseken bólo-
gatva szavaz a tízekkel, Juhász János vezényszavára.
A Rigó Lászlónak biztos hátteret nyújtó Rétszilast hozzácsatol-
ták Sárszentmiklós déli részéhez, itt azonban eddigi híreink sze-
rint – ha minden igaz –, 17 jelölt akar ringbe szállni. Hogy ez a
szám valóban mennyi, az a kopogtatócédulák összegyûjtése után
és a hivatalos bejegyzés után lesz végleges. Ha viszont valóban
ilyen sok lesz a jelölt, a rétszilasi szavazatok sokat javítanak Rigó
László esélyein.
Polgármesterjelöltjük a jól ismert sárbogárdi ügyvéd, dr. Sükösd
Tamás. Az 1990-es évek óta tagja a Fidesznek, bár aktív szerepet

a helyi politikában mindeddig nem vállalt. Széles körû ismertsége
és pártja népszerûsége miatt is a választáson a polgármesterjelöl-
tek közül a legesélyesebbnek számít.

Képviselõjelöltek:
1. vk. Hérincs József, 2. vk. Novák Kovács Zsolt, 3. vk. Aranyos Jó-
zsef, 4. vk. dr. Sükösd Tamás, 5. vk. Tóth Béla, 6. vk. Erõs Ferenc,
7. vk. Rigó László, 8. vk. Érsek Enikõ.
Az októberben megalakuló testület egyik szellemi motorja lehet
Novák Kovács Zsolt középiskolai tanár, a Petõfi Sándor Gimnázi-
um igazgatóhelyettese, aki a tinódi részen indul, s jelentõs szere-
pe lehet akár alpolgármesterként is a Fidesz helyi politikájának
alakításában, s abban, hogy a polgárok minél szélesebb köre be-
kapcsolódhasson a helyi politika alakításába, s a közügyekben
fontos döntések ne lehessenek csupán egy szûk körû testület pri-
vilégiumai. Civil közéleti tevékenysége is jelentõs. Alakulásától
alelnöke volt a Hagyományõrzõ és Városszépítõ Egyesületnek, s
jelenleg a Sárbogárdi Múzeum Egyesület elnöke.

Független jelöltek

A polgármesterségért több független jelölt is ringbe száll.
Juhász János függetlenként indul ezen a választáson. Mögüle
már minden szervezet kifarolt arroganciája, a játszmákon alapuló
hatalomgyakorlása miatt, s mindenkinek elege lett abból, hogy
mindezt öntörvényûen teszi. 8 éves tevékenysége alatt nagyon sok
embert megalázott méltóságában, különösképpen azokat, akik
érdekei útjába kerültek. Nem felejtjük, hogy nyolc évvel ezelõtt
(akkor még az MSZP színeiben) azzal az ígérettel indult, hogy le-
veszik a hivatal bejáratánál a polgárok bejutását korlátozó láncot.
A láncot ugyan levették, de a láncnál erõsebb „szögesdrótot” épí-
tettek ki a jegyzõvel karöltve a lelki terror, megfélemlítés, durva
megalázások szövedékébõl. A hivatalba a kegyelteken kívül senki
nem ment be szívesen, csak ha valamiért nagyon muszáj volt, s
menekült onnan, amilyen gyorsan csak tudott.
Mindennek ellenére bizonyára lesznek nem kevesen olyanok,
akik Juhász Jánosra szavaznak.
Csizmadiáné Boros Edit szintén egyéni jelöltként indul a polgár-
mesterségért, és egyúttal Töbörzsökön képviselõ-jelöltként is.
Edit a közigazgatásban eltöltött évtizedek alatt kellõ jártasságot
szerzett. Õ is egyike azon köztisztviselõknek, akiken átgázolt a
most leáldozó rezsim hatalmi gépezete. Számára nagy elégtételt
jelentene, ha Juhász ellenében akár csak képviselõként is beke-
rülne a testületbe.
Rigó István ny. rendõrtiszt szintén egyéni jelöltként próbál beke-
rülni a polgármesteri székbe. Õ nyugdíjazása óta õrzõ-védõ vál-
lalkozásoknál dolgozott.
Ez eddig nyolc polgármesterjelölt. Számuk a következõ hetekben
tovább gyarapodhat. A kopogtatócédulák leadásának határideje
ugyan rövid, de nem lehetetlen, hogy lesz még új jelölt.
Az egyéni független képviselõjelöltekrõl majd következõ szá-
munkban tudok írni, s a késõbbiekben elemzem a települések je-
löltlistáit is. A sárbogárdi független egyéni jelöltek közül eddig
csak Rehák Sándor jelezte indulási szándékát a 4-es körzetben.
Egy sárbogárdi vonatkozású érdekességet azonban a vidéki lis-
tákkal kapcsolatban elõrebocsátok.
Sárkeresztúron Virág Miklós polgármester nem indul újra. Ott
eddig négy jelölt jelezte, hogy indul a polgármesterségért: Keszt-
helyi Szabolcs, Csutiné Turi Ibolya és Gallai Ferenc helyi jelöltek
mellett negyedik jelöltként indul a sárbogárdi Sinka Attila, aki a
sárbogárdi testület tagja volt ebben a ciklusban.
Lesznek még meglepetések, de reméljük, a sok rossz után végre
jobb következik nemcsak az országra, hanem itt helyben, váro-
sunkra és a térség településeire is!

Hargitai Lajos
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Munkahelyeket
Sárbogárdra!

A fejlõdés és változás csapata
Sárbogárd fejlõdéséhez a legfontosabb, hogy munkahelyeket hozzunk
létre minél gyorsabban. Ezt a sürgetõ igényt hangoztatják legtöbbször a
választópolgárok, és ez a sárbogárdi Fidesz legfõbb célja is.
Egy település fejlettségét, az ott élõ emberek komfortját az is jellemzi,
hogy milyenek a helybeli munkavállalás lehetõségei, körülményei. Sárbo-
gárdon a legfõbb foglalkoztató az önkormányzat. Ez a tény nem városok-
ra, hanem kistelepülésekre jellemzõ, és tarthatatlan állapot helyben.
A Fidesz új polgármesterjelöltje és új önkormányzati képviselõjelöltjei
egységesen és kiemelten elkötelezettjei annak, hogy határozott intézke-
désekkel a lehetõ leghamarabb vonzóvá tegyük városunkat a gazdasági
befektetõk, cégek részére, valamint jó fejlesztéspolitikával, a beruházá-
sok és fejlesztések célzott támogatásával is munkahelyeket teremtsünk;
így közös megelégedésre élhetõbb városban lakjunk.
A kívánt fellendülést úgy érheti el városunk, ha az ipari park is életre kel,
betölti funkcióját és otthont ad a város gazdasági motorjául szolgáló cé-
geknek. Elengedhetetlenül szükséges ezen kívül a helyi vállalkozások
segítése, hiszen õk is jelentõs mértékben hozzájárulhatnak a munkanél-
küliség csökkentéséhez és a helyben foglalkoztatáshoz. A helyi vállalko-
zókkal kitûnõ kapcsolatokat ápolunk. Ismerjük problémáikat, partnereink
a párbeszédben, és célunk, hogy igényeiknek megfelelve, részükre is
megoldásokat találva oldjuk meg a munkahelyteremtést.
Tudjuk, hogy a jelenlegi helyzetben, a gazdasági és pénzügyi válságra te-
kintettel célunk megvalósítása nem könnyû, de stábunk rendelkezik e
nagy kihívás megoldásához minden eszközzel. Rendkívül fontos leszö-
gezni, hogy a megválasztásunk után elsõként fogunk nekilátni a feltétel-
rendszerek megteremtéséhez és a konkrét tárgyalásokhoz, tekintettel ar-
ra, hogy az elvi egyeztetések már megkezdõdtek Varga Gábor fideszes
országgyûlési képviselõ vezetésével.
Felállított munkahelyteremtõ szakértõi csapatunk magasan képzett, nagy
gyakorlattal rendelkezõ, szakterületükön kiemelkedõ teljesítményt nyúj-
tó, több nyelven kiválóan tárgyaló és széles kapcsolati rendszerrel ren-
delkezõ szakemberekbõl áll, akik már bizonyítottak. Az õ szaktudásuk, ta-
nulmányaik, országos és nemzetközi kapcsolati tõkéjük garancia arra,
hogy a velük együtt kidolgozott munkahelyteremtõ programját a Fidesz új
csapata a városlakók érdekében megvalósítja. A pályázatírást kiemelt
súlyponti területnek tekintjük, szakembereink jártasak ebben, ismerik
azok rendszereit, bírálati kritériumait, ezért azok sikerében bízhatunk.
Fontos megemlíteni, hogy jelöltjeink élvezik az országunkat is irányító Fi-
desz-frakció és vezetõi támogatását, és koncepciónk alkalmazkodik a
kormány munkahely-teremtési programjához. Vezetésük alatt a polgár-
mesteri hivatal teljes mértékben együttmûködik majd az országos, a me-
gyei és a kistérségi szervezetekkel, így jó viszonyt kialakítva igyekszik
majd optimálisan kihasználni a lehetõségeket.
Jelöltjeink hisznek abban, hogy Varga Gábor kormánypárti képviselõ se-
gítségével, a megfelelõ gazdasági, jogi és egyéb környezet megteremté-
sével, a polgármesteri hivatal vállalkozásbarát és segítõ hozzáállásával,
személyes és tágabb kapcsolataik felhasználásával reális ígéret a gyors,
hatékony munkahelyteremtés. Ehhez nagy segítség lesz számunkra a
kormányunk által biztosított pályázati rendszer és az új Széchenyi-terv is.
A jelöltjeinkbõl álló új képviselõ-testület képes mindent megtenni azért,
hogy a beruházókat, vállalkozókat ideális koncepciók és feltételek, igé-
nyük szerinti fejlesztések, megfelelõ hivatali nyitottság fogadja városunk-
ban, és az így megvalósuló foglalkoztatás-növelésbõl minden társadalmi
réteg profitálhasson.
Kérjük, támogassák a Fidesz helyi jelöltjeit, mert így az Önök jóvoltából
valóban lesz hatékony munkahelyteremtés Sárbogárdon.
Menjünk el október 3-án, és szavazzunk újra a Fideszre!

VÁLTOZÁS
MUNKAHELY

ÖSSZEFOGÁS:
FIDESZ

Választási közlemény
Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy a köztársasági elnök
2010. október 3-ára (vasárnap) kitûzte a helyi önkormányzati képvise-
lõk és polgármesterek választásának idõpontját.
A választópolgárok 2010. augusztus 16-a és 19-e között értesítést
kapnak a választói névjegyzékbe való felvételükrõl, ami mellett a jelölt
és lista ajánlásához szükséges ajánlószelvényeket is postázzuk.
Ajánlani 2010. szeptember 3-áig lehet. Az ajánlószelvények érvé-
nyességéhez szükséges, hogy az ajánló adatai az értesítõn szereplõ
adatokkal megegyezzenek, kivéve, ha idõközben átvezetett név- vagy
lakcímváltozása volt.
A névjegyzék 2010. augusztus 18-ától augusztus 22-éig a polgár-
mesteri hivatal okmányirodájában Tóthné Kaszás Tímeánál munkanap-
okon 730 és 1600 óra között megtekinthetõ.
A névjegyzékbõl kihagyás, vagy felvétel, törlés miatt 2010. augusztus
18-ától augusztus 22-én 1600 óráig lehet kifogást benyújtani.
A szavazás idõpontját és helyét az értesítõ tartalmazza.
Egyes szavazókörök területi beosztása megváltozott, más esetben a
szavazókör címe, helyszíne is változott, ezért figyelmesen olvassák el
az értesítõt!
A választókerületekrõl és a szavazókörökrõl külön határozatban döntöt-
tem, a határozatok megtekinthetõk a polgármesteri hivatalban a hirde-
tõtáblán, illetve a www.sarbogard.hu honlapon, a választási tájékozta-
tó alatt.
A választópolgár személyesen, a lakóhelyén szavazhat. Igazolással tar-
tózkodási helyén szavazhat az, aki a tartózkodási helyét 2010. június
16-áig létesítette, és a szavazáshoz igazolást kér az állandó lakóhelye
szerint illetékes jegyzõtõl.
Igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján 2010. október
1-jén 1600óráig, ajánlott levélben 2010. szeptember 28-áig lehet kérni.

Dr. Krupa Rozália, a Helyi Választási Iroda vezetõje

Választási tájékoztató
Az 5/2010. (VII. 16.) KIM-rendelet 6. § (1) bekezdés g./ pontjában fog-
laltakra tekintettel a 2010. október 3-ai helyi önkormányzati képviselõk
és polgármesterek választására az alábbiak szerint teszem közzé a pol-
gármesterjelölt, valamint az egyéni választókerületi jelölt állításához
szükséges ajánlások számát.
A jelölt bejelentésének határideje 2010. szeptember 3. 16.00 óra, mely
határidõ jogvesztõ.
A közszemlére kerülõ választói névjegyzék alapján Sárbogárd városban
a választópolgárok száma a névjegyzékkészítés idõpontjában: 10.445
fõ.
A 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdése b./ pontja szerint polgár-
mesterjelölt az, akit a település választópolgárainak 2 %-a, de legalább
300 választópolgár jelöltnek ajánlott, így a szükséges érvényes
ajánlásszám: 300 db.
A választókerületi képviselõjelölt a 2010. L. törvény 9. § (1) bekezdése
alapján az lesz, akit az adott választókerület választópolgárainak leg-
alább 1 %-a jelöltnek ajánl.
Választókerület Választásra jogosult Minimális ajánlás

1. választókerület 1.457 fõ 15 db
2. választókerület 1.345 fõ 14 db
3. választókerület 1.303 fõ 14 db
4. választókerület 1.303 fõ 14 db
5. választókerület 1.314 fõ 14 db
6. választókerület 1.428 fõ 15 db
7. választókerület 1.440 fõ 15 db
8. választókerület 860 fõ 9 db
A hibás kitöltések, hiányos adattartalmú ajánlószelvények miatt felhí-
vom a figyelmüket, hogy a közölt ajánlásszámtól célszerû többet gyûj-
teni a sikeres nyilvántartásba vétel érdekében.

Dr. Krupa Rozália, a Helyi Választási Iroda vezetõje
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MOZDULJ A VÁROSÉRT
EGYESÜLET

VÁLASZTÁSI PROGRAM
Képviselet
– Pártoktól független, a képviselõk egymással szembeni tiszteletén és elis-
merésén nyugvó, kizárólag települési érdekeket elismerõ és szolgáló közé-
letet valósítunk meg.
– Számûzzük a durva és stílustalan beszédet a testületi munkából.
– Garantáljuk, hogy képviselõink közvetlen hozzátartozói részére a megbí-
zás idõtartama alatt nem létesülhet munkaviszony az önkormányzatnál és
annak szervezeteinél.
Hivatal
– Ügyfélbarát hivatalt fogunk mûködtetni. A hivatalban csak segítõkész,
udvarias és intelligens magatartással lehet dolgozni.
– A hivatal dolgozói elsõsorban helyi kötõdésû szakemberek legyenek.
Ezen elvárások a vezetõkre is érvényesek.
– Biztosítjuk a bürokráciamentes, a lehetõ legrövidebb idõn belüli ügyinté-
zést.
– Kihelyezett ügyfélfogadást biztosítunk a településrészek számára.
Helyi vállalkozók bevonása
– Az önkormányzat eszközeivel érdemi támogatást nyújtunk a munkahe-
lyet teremtõ és fenntartó helyi vállalkozásoknak – beleértve a mezõgazda-
sági vállalkozásokat is.
– Megszervezzük és fenntartjuk az önkormányzat és a helyi vállalkozók élõ
kapcsolatát, azt a kölcsönösség és tisztességes gazdasági kapcsolatok
alapján mûködtetjük.
– Önkormányzati beruházásoknál törvényes keretek között a helyi vállalko-
zók térnyerését támogatjuk.
Pályázatok
– A város jövõképéhez illeszkedõ pályázati–fejlesztési tervet dolgozunk ki.
– Kötelezõvé tesszük a hivatal számára a szakirányú pályázati lehetõségek
figyelését és lehetõség szerint saját összeállítású pályázati anyagok be-
nyújtását. Megköveteljük az eredményességet, utolsókból a megye élvo-
nalába kerülünk.
Munka és közmunka
– Helyreállítjuk a munka, ezen belül a közmunka becsületét.
– Nem tûrjük el a lézengést. A közmunkára konkrét és folyamatos progra-
mot dolgozunk ki, megszervezzük az irányítást és a számonkérést, elsõsor-
ban csapadékvíz-elvezetési, önkormányzati utak karbantartási, tisztasági
tevékenységek ellátására.
Közszolgáltatások
– Nem vissza, hanem továbbfejlesztjük intézményeinket, különös tekintet-
tel a nevelési–oktatási intézményekre (bölcsõde, óvodák, iskolák). Minden
bölcsõdébe és óvodába jelentkezõnek helyet biztosítunk.
– Felülvizsgáljuk a közszolgáltatók szerzõdéseit, és betartatjuk azokat.
Civil élet, közélet
– Támogatjuk a valódi közösségi és civil életet.
– Bevonjuk a civileket a város mûködtetésébe, rendezvényeinek megszer-
vezésébe (például Sárbogárdi Napok).
– Biztosítjuk, hogy az önkormányzat az oktatási, kulturális és sportcélú pá-
lyázatoknál a támogatás mértékét kizárólag objektív módon, a település
hírnevének erõsítése céljából állapítsa meg.
Kapcsolatok
– Erõsítjük a város országon belüli kapcsolatait, kialakítjuk a város arcula-
tát.
– Vállaljuk, hogy a helyi közhangulat, erkölcsi állapotok javítása érdekében
megoldási javaslatokat dolgozunk ki; a kisebbségi önkormányzattal és a ki-
sebbség elsõ számú vezetõjével folyamatos kapcsolatot tartunk fenn.
Befektetések, munkahelyteremtés
– Életet viszünk a haldokló ipari parkokba.
– Mezõvárosi, mezõgazdasági jellegünkre támaszkodva támogatjuk a szö-
vetkezéseket.
– Megszólítjuk a környezõ nagyvárosok nagytermelõinek háttérbeszállítóit.

AZ MSZP SÁRBOGÁRDI
SZERVEZETÉNEK

SAJTÓKÖZLEMÉNYE
Az MSZP Sárbogárdi Szervezete az alábbiakról tájékoztatja a
Tisztelt Választópolgárokat.

Sárbogárd város legnagyobb politikai szervezete a 2010. évi
önkormányzati választáson elsõ hallásra talán meglepõ lépés-
re szánta el magát: mint politikai szervezet, mint párt nem indít
a színeiben Sárbogárdon sem polgármesterjelöltet, sem képvi-
selõjelölteket. Hozzá kell tenni: a helyi választásokon eddig
sem lehetett pártra szavazni, csak párt színeiben induló sze-
mélyre. Pártra szavazni csak a megyei önkormányzati listák
esetében lehet.

Elhiheti a Tisztelt Olvasó, hogy az MSZP bármikor ki tud állí-
tani nyolc képviselõ- és egy polgármesterjelöltet; most saját
döntése szerint mégsem ezt teszi.

2010 új szerepvállalásra ösztönzött bennünket; az elmúlt évek
tapasztalatai, a polgármester és a képviselõ-testület viselkedé-
se, magatartása azt mutatta meg, hogy mennyire káros egy vá-
ros életében a pártoskodás, a frakciózás, a politikai és egyéni
érdek képviselete a városi, a közösségi helyett. Úgy döntöt-
tünk, nyitunk a város felé, és kapcsolatokat kerestünk azokkal
a civil szervezetekkel, párton kívüli magánszemélyekkel, akik
hasonlóan gondolkodnak.

Az MSZP városi szervezete azt a döntést hozta, hogy a Moz-
dulj a Városért Egyesület polgármesterjelöltjét és képviselõje-
löltjeit támogatja a 2010. évi helyhatósági választásokon.

Nem fogalmazunk meg az egyesület jelöltjeivel szemben a párt
részérõl kötelezõ elvárásokat, nem kérjük tõlük az MSZP párt-
érdekeinek képviseletét. Sokkal inkább azt, hogy Sárbogárdot,
magát a várost az összes településrészével együtt képviseljék,
teljes szívükkel.

Azt gondoljuk, a Mozdulj a Városért Egyesület jelöltjei szemé-
lyükben messzemenõkig alkalmasak arra, hogy Önöket, a vá-
lasztókat képviseljék. Az MSZP a választási kampányban aktí-
van részt fog venni. Azon leszünk, hogy az egyesület polgár-
mesterjelöltje polgármester legyen, a képviselõjelöltek közül
minél több képviselõ legyen.

Ezzel elárultuk azt is, hogy helyben a nevében baloldali, egyet-
len képviselõ érdekeihez köthetõ egyesületet, annak jelöltjeit
nem támogatjuk.

A baloldali gondolkodású, beállítottságú sárbogárdiak mind-
emellett igenis tudnak majd az MSZP-re, mint pártra szavazni.
Az MSZP ugyanis megyei listát állít, melyet a megyei szervezet
döntése értelmében dr. Szabadkai Tamás megyei közgyûlési
elnökjelölt vezet.

Kérjük ezért a Tisztelt Választókat, hogy a megyei listán
támogassák ajánlószelvényükkel és szavazzanak az MSZP-re,
Sárbogárdon pedig a Mozdulj a Városért Egyesület jelöltjeire!

Dr. Szabadkai Tamás, az MSZP városi elnöke
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Kisebbségi választási
tájékoztató

Tájékoztatom azon választópolgárokat,
akik a kisebbségi névjegyzékbe való fel-
vételükrõl határozatot kaptak, hogy a
Helyi Választási Bizottság 2010. októ-
ber 3-ára kitûzte a cigány kisebbségi
önkormányzati képviselõk választását.

A névjegyzékbe való felvételrõl, a sza-
vazás idõpontjáról és helyérõl külön ér-
tesítõt kapnak. Szavazni a településen
egy helyen, e célra létrehozott, önálló
szavazókörben lehet: a mûvelõdési köz-
pontban (Sárbogárd, Hõsök tere 3.).

Független jelöltek indulására a törvény
nem biztosít lehetõséget.

Jelöltet csak olyan – az egyesülési jogról
szóló törvény szerinti közhasznú, vagy
nem közhasznú – társadalmi szervezet
állíthat, amelynek a választás évét meg-
elõzõ legalább 3 éve alapszabályában
rögzített célja az adott kisebbség képvi-
selete.

Jelölt csak a lakóhelye szerinti kisebb-
ségi névjegyzékben szereplõ választó-
polgár lehet.

Az elõzõ feltételnek megfelelõ válasz-
tópolgár lakóhelyétõl függetlenül bár-
mely településen jelölhetõ. A lakóhely-
tõl eltérõ településen jelöltként történõ
nyilvántartásba vételnek nem akadálya,
ha a jelölt lakóhelyén nem kerül sor
települési kisebbségi önkormányzati
választásra.

Jelöltet legkésõbb 2010. szeptember
3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a He-
lyi Választási Bizottságnál.

A jelölõ szervezetnek elõször magát a
szervezetet kell nyilvántartásba vetet-
nie, még a jelölt bejelentésének idõ-
pontja elõtt.

A Helyi Választási Bizottságnál csak
abban az esetben kell a szervezet beje-
lentését kezdeményezni, ha a szervezet
csak Sárbogárdon kíván jelöltet állítani.

Dr. Krupa Rozália HVI-vezetõ

Választási közlemény
Tájékoztatom a tisztelt választópolgá-
rokat, hogy a Sárbogárdi Helyi Válasz-
tási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselõk választásának idõpontjára
kitûzte a cigány kisebbségi önkormány-
zati képviselõk választását.
A bizottság a szükséges létszám hiányá-
ban elutasította a német kisebbségi ön-
kormányzati képviselõk választására
tett indítványt.

Dr. Krupa Rozália HVI-vezetõ

Hirdetmény
Tájékoztatom a választópolgárokat,
hogy Sárbogárd Város Önkormányza-
tának képviselõ-testülete megválasztot-
ta a Helyi Választási Bizottság tagjait. A
HVB alakuló ülésén megválasztotta az
elnökét és elnökhelyettesét.
A bizottság tagjai és elérhetõségük: dr.
Krencz Ferencné elnök, Boda János el-
nökhelyettes, Németh László tag, Far-
kas Józsefné póttag, Györéné Lengyel
Teréz póttag.
Cím: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Tel.: 06 (25) 520 260,
fax: 06 (25) 520 280.
E-mail: jegyzo@sarbogard.hu.

Dr. Krupa Rozália HVI-vezetõ

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. 8.095 Ft
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 igé-
nyét!

Tanévnyitó
a Központi Általános Iskola, Óvoda,

Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat

Mészöly Géza
Általános Iskolában

2010. szeptember 1-jén 8 órakor.

Kérjük, hogy a leendõ
elsõ osztályosok a Hõsök terén

7.45 órakor gyülekezzenek, mert
a 8. osztályosok ünnepélyesen

bevezetik õket iskolánkba.

Szent István
Általános Iskolában

2010. szeptember 1-jén 8 órakor.

Szeretettel várjuk diákjainkat és
kedves szüleiket!

Iskolavezetés

Kopogtatócédulák
Szerdán délután többen is telefonáltak aggódva, hogy még nem kapták meg a válasz-
tási kopogtatócéduláikat, például Töbörzsökön, a Tinódi utcában és Sárszentmiklós
egy részén. Pedig a kopogtatócédulákat csütörtökig mindenkinek ki kell kézbesíteni a
városban.
Információm szerint a kopogtatócédulákat idõben elküldték az önkormányzattól, és
azt meghatározott ütemterv szerint folyamatosan kikézbesítik, és csütörtök délutánig
mindenki megkapja azt. A szabályok szerint a kopogtatócédulákat csak zárt postalá-
dákba tehetik be a postások. Ahol csak egy csõ van, és nincsenek otthon, ott egy értesí-
tõt hagynak, és a küldeményért be kell menni a postára. Ezzel is szeretnék megelõzni a
cédulákkal való visszaélés lehetõségét.

Hargitai Lajos
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Pályázat
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének

civil kapcsolatok, ifjúsági és sportbizottsága pályázatot hirdet
a 2010. évre,

helyi civil szervezetek részére,
mûködési támogatások elnyerésére.

A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Sárbogárdon köz-
remûködõ, kimagasló tevékenységet folytató szervezetek
2010. évi mûködését.
A pályázók köre: helyben mûködõ, bíróság által nyilvántartás-
ba vett egyesületek, közhasznú szervezetek, melyeknek az elõ-
zõ évekbõl nincs elszámolási elmaradásuk.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlap;
– bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata;
– alapszabály, illetve alapító okirat hiteles másolata;
– a szervezet 2010. évi, még meg nem valósított tevékenységé-
nek, terveinek, céljainak leírása, a kért támogatás felhasználási
terve részletezve;
– nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról, illetve annak
hiányáról;
– közzétételi kérelem.
* HITELES MÁSOLAT: a pályázó szervezet elnökének alá-
írásával és a bélyegzõvel ellátott dokumentum.
A kapott támogatás nem használható fel tiszteletdíj, munka-
bér, és járulék fizetésére, reprezentációs költségekre (vendég-
látás).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállí-
tott, a pénzügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet,
külföldi számla esetén a hivatalos szakfordítást és árfolyamot
szükséges mellékelni.
A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mellékleteket nem
tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra
nincs lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 3.
12.00 óra
Kérjük, a borítékra írják rá: CISB CIVIL PÁLYÁZAT 2010.
A pályázatokat a következõ címre kell eljuttatni: polgármeste-
ri hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A pályázatok elbírálásának határideje, értesítési határidõ:
2010. szeptember 13.
Elõnyben részesülnek azok, akik 2010-ben még nem nyertek
támogatást.
Bõvebb információ, pályázati adatlap: Pirosné Kocsis Anna
szakreferensnél, a polgármesteri hivatalban (I. emelet 21.).

A civil kapcsolatok, ifjúsági és sportbizottság elnöke

Pályázat
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének

egészségügyi és szociális bizottsága pályázatot hirdet
a 2010. évre

a Sárbogárdon mûködõ egyesületek és
nonprofit szervezetek részére

gyógyászati és fejlesztõ eszközök,
segédeszközök vásárlására.

A pályázat célja: az egyesületeken és nonprofit szervezeteken
keresztül gyógyászati segédeszközök vásárlásával támogatni a
fogyatékosságban élõket.
A pályázók köre: azok az egyesületek és nonprofit szervezetek –
kivétel közalapítványok –, amelyek alapító okiratuk szerint fo-
gyatékos embereket, csoportokat fognak össze.
A pályázathoz mellékelni kell: az adatlapot (kérhetõ a hivatal-
ban), alapszabály, alapító okirat másolatát, bírósági bejegyzés
másolatát, a II. pont szerinti mellékletet, közzétételi kérelmet,
nyilatkozatot a közpénzekbõl nyújtott támogatások átlátható-
ságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti érintettségé-
rõl, valamint összeférhetetlenségrõl.
A kapott támogatás más célra nem használható fel.
A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mellékleteket nem
tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra
egyszeri lehetõség van. A korábban már hasonló támogatás-
ban részesült, és határidõre el nem számolt szervezetek nem
vehetnek részt a pályázaton.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 30.
A pályázatokat a polgármesteri hivatalba kell benyújtani (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 10.
A pályázat elbírálásának eredményérõl minden pályázót írás-
ban értesítünk 2010. szeptember 21-éig.

Az egészségügyi és szociális bizottság elnöke

Tájékoztató
A VERTIKÁL Zrt. értesítése alapján tájékoztatom a tisztelt
lakosságot, hogy Sárbogárd város közigazgatási területén
2010. augusztus 20-án – az államalapítás ünnepén – az esedé-
kes hulladékszállítási közszolgáltatást a közszolgáltatást ellátó
társaság változatlan idõpontban fogja végezni.

Juhász János polgármester
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Jurtanap Hantoson
Hantoson a nyár végét már jelzi a Jur-
tanapok rendezvénysorozata. Szombat-
vasárnap két napon keresztül várták ven-
dégeiket a falu lakói. Ilyenkor hazajönnek
a településrõl elszármazottak, s így a csalá-
dok számára is közös ünnep ez a két nap.

Szombat reggelére felállították a jurtát az
iskola udvarán. Ebben a Mezõföld kasté-
lyainak képeibõl láthattunk kiállítást. Az
iskolában Hantos régen és most címmel
rendeztek kiállítást. Itt láthatók voltak a
település jelentõs épületeinek makettjei,
régi dokumentumok, fényképek másola-
tai.

Délelõtt a fogathajtók versenyén mutat-
koztak be a környékbeli hajtók. A fogat-
hajtásnak színt adott, hogy Nagylókról el-
jött Kiss Nándor is, a fogatát kísérõ-terelõ
okos kutyájával.

Az iskola parkjában ezalatt már feltették a
tûzre a fõzõverseny résztvevõi a bográcso-
kat, amelyekben fõtt a kitûnõ pörkölt.

Déltõl Koncz Ferenc zenekara játszott a
színpadon a jó ebédhez. Most is volt falu-
ebéd, marha- és vaddisznópörkölt volt a
választék.

Délután a sörsátor színpadán a helyi Bok-
réta táncegyüttes mellett felléptek a
dinnyésiek, baracsiak és az alapi Mezõföld
táncegyüttes.

Az Effekt együttes koncertje a fiataloknak
szólt, mely diszkóval folytatódott hajnal-
hasadásig.

Vasárnap kispályás labdarúgó-mérkõzé-
sek voltak a helyi sportpályán.

Hargitai Lajos

Innováció, kreativitás, tettrekészség
TÁMOP 3.1.4.-08/2 – Kompetencia alapú

oktatás bevezetése a Cecei Általános
Iskolában és Alapi Tagiskolájában

Meghívó projektzáró
rendezvényre

Szeretettel meghívjuk

2010. augusztus 25-én 10 órától
a Cecei Mûvelõdési Házban

(Szabadság tér) megrendezésre
kerülõ projektzárónkra.

A rendezvény során a bevezetõ pedagógusok
bemutatják, hogy milyen kihívásokat jelentett
számukra a kompetencia alapú oktatás, a több
új tanulásszervezési eljárás, és milyen eredmé-
nyeket értek el a megvalósítás folyamán.

Cecei Általános Iskola

Tankönyvosztás
Helyszín: Cece, Árpád u. 3.

Augusztus 26-án, csütörtökön, 9–19 óráig,

augusztus 27-én, pénteken, 13–19 óráig,

augusztus 28-án, szombaton, 8–12 óráig

várják a tankönyvfelelõsök a diákokat és a
szülõket az iskolában.

Aki valamilyen kedvezményt kíván érvényesíte-
ni, az a szükséges és még érvényben lévõ igazo-
lásokat hozza magával, mert ezek hiányában a
kedvezményt és az ingyenes tankönyvet nem
adhatjuk oda.

Kérjük továbbá a tisztelt szülõket, hogy a gyer-
mekvédelmi határozatukat nézzék meg, hogy
érvényes-e, mert ha lejárt, nem kaphatják meg
az ingyenes tankönyveket!

Cecei tankönyvfelelõsök

Gondolatmorzsák a cecei tánctáborról
A cecei Kézmûvesház területén 2010. augusztus 9–14-éig immár
második alkalommal került megrendezésre a társastánctábor. A
táborban a Cecei Általános Iskola jelenlegi és volt diákjai vettek
részt vegyes korosztályban, 10–15 éves korig.

Van abban valami vitathatatlanul izgalmas, ha egy maroknyi fia-
tal a rekkenõ hõség ellenére a tánctanulást választja.
Az öt nap mérlege: legalább hat táncrend (angolkeringõ, rocky,
cha-cha, rumba, samba, merenge, bachata, salsa) alaplépéseinek
elsajátítása, a haladó csoport esetében azok szakmai csiszolása, új
táncelemek beemelése a koreográfiákba, szóló táncok tanulása.
Mirõl írhatnánk? A végtelen jókedvrõl, a tanár úr fõzte, ízletes
bajai halászlérõl, a vajtai fürdésrõl, az igényes szórakozásról, a kö-
zösségformáló erõrõl, a példamutató összefogásról, amelynek
eredményes hozadéka volt ez az öt nap.
A bemutatott táncrendek szépen bizonyítottak augusztus 13-án,
pénteken, este. A táborban résztvevõ gyerekek tudásuk legjavát
adták. Sándor Zsolt tanár úr és Kiss Ágnes mûvészeti asszisztens
megértette a költõ szavait: „Jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat.” (József Attila)
Reméljük, a jövõben is tapsolhatunk e lelkes ifjaknak, mert az igé-
nyes szórakozás is érték lehet egy értékrend nélküli világban.
Köszönet mindenkinek, aki munkájával, tudásával, építõ ötletei-
vel lehetõvé tette a tánctábor létrejöttét!

Szervezõk/Szülõk
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Sárbogárd lovasai
IV. rész

Az augusztus 20-ai sárbogárdi fogathajtó-verseny kapcsán a
Sárbogárdi Lovas Egyesület aktív fogathajtóit mutatjuk be ked-
ves Olvasóinknak a lap hasábjain, valamint a Bogárdi TV-ben.
A sárhatvani születésû Farkas József egy hangulatos miklósi por-
tán él. A fogathajtó-versenyek hûséges rajongójaként 7 éve tom-
bolán nyert egy kisbéri félvér csikót, Cilindert. Elõtte foglalkozott
már lovak betanításával, de ez a fordulat új utat nyitott számára.
Cilinder mellé vett egy másik kisbéri félvért, Dámát. A két herélt
lóval 3 éve versenyez. Párja, Marcsi a lovak körüli teendõkben és a
versenyeken is segítségére van segédhajtóként. Józsi emellett szí-
vesen kocsikáztatja az érdeklõdõket különbözõ rendezvényeken.
Nagy álma, hogy nyisson egy lovardát.

Domokos Géza 2004-
ben kezdett lovazni,
Prikkel Tamás segít-
ségével. Azután csat-
lakozott a bogárdi
csapathoz, hogy meg-
szûnt a szilasi klub.
Állandó segédhajtója
a felesége, illetve Zrí-
nyi Miklós. Lovai: a
saját nevelésû, 4 éves
lipicai félvér, Tangó,
és az egy éve vásárolt
magyar félvér, Báró. Mivel sokat dolgozik szobafestõ-mázoló-
ként, számára az a legfontosabb, hogy még sokáig részt tudjon
venni a versenyeken.
Jöjjenek el pénteken az Ifjúsági parkba, és drukkoljunk együtt a
sárbogárdi hajtóknak!

Hargitai Kiss Virág

Készülõdés a
szántóversenyre

A Két Kovács étteremben tartott megbeszélést hétfõn este a
szántóverseny szervezõinek csoportja. Erre sok érdeklõdõ gazda
is eljött. Mindenki nagy örömmel fogadta, hogy húsz év után is-
mét rendeznek szántóversenyt Sárbogárdon.

Most is ugyanott lesz a
rendezvény: Lajtos Já-
nos földjén. Mintegy
30-40 résztvevõre szá-
mítanak. A versenyen
különbözõ gépkategó-
riák versenyezhetnek,
s lesz hagyományos lo-
vas–ekés szántóbemu-
tató is. S szervezõk
hangsúlyozták, hogy
nem profi versenyt
akarnak rendezni, ha-

nem olyan baráti vetélkedõt, ami összehozza a gazdákat, s lehetõ-
séget nyújt más együttmûködésekre is. A verseny mellett rendez-
nek gép- és termékbemutatót, s kérték a gazdákat, hogy akinek a
birtokában vannak esetleg régi, muzeális eszközök, hozzák el azo-
kat a kiállításra.
Délben az érdeklõdõk és a versenyzõk közös ebéden vesznek
részt.
Gondolkodnak azon, hogy milyen programokkal színesítsék a
szántóversenyt.

Hargitai Lajos

Bodzázás ürügyén
Bodzaszezon van, és bizony a termés begyûjtésének ürügyével
megjelentek a településeken a bûnözõk is, akik trükkös módsze-
rekkel próbálnak a bodzázás mellett egy kis plusz jövedelemre
szert tenni. De ne dõljenek be nekik! Még bodzaszedés ürügyével
se engedjenek be idegeneket a kertbe, mert sokszor nemcsak a
bodzát viszik, hanem minden mást is! Az egyik településen példá-
ul a bodzások kifigyelték, hogy mikor megy a boltba egy idõs néni,
és mire hazaért, kifosztva találta a házát.

/H/

Hargitai nagymamaHargitai nagymama
szakácskönyveszakácskönyve

Ételed az életedÉteled az életed címmelcímmel

kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóbankapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban,és az újságot árusító boltokban,

2.500 Ft-os áron.2.500 Ft-os áron.
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Megkergette, megverte,
kirabolta

Ismeretlen férfi kergetett meg egy 39 éves
helybélit Sárbogárdon, az Ady Endre úton va-
sárnap este. A hátul futó többször megütötte,
megrúgta az elöl szaladót. Miután a sértett
földre került, támadója még akkor is rúgta, de
nem elégedett meg ennyivel. Kitépte a földön
fekvõ hátsó nadrágzsebébõl a pénztárcát, és az
abból megszerzett pénzzel elfutott. A megrug-
dosott 39 éves férfi sérüléseit a székesfehérvári
Szent György Kórházban látták el. Mint kide-
rült, borda- és kulcscsonttörést szenvedett,
sérülései tehát nyolc napon túl gyógyulnak, sú-
lyosak.

A sárbogárdi nyomozók forró nyomon eredtek
a bántalmazó felkutatására. Az adatgyûjtés so-
rán megállapítást nyert, hogy a bántalmazó
azonos egy 23 éves sárbogárdi lakossal. A rab-
lással gyanúsított férfit elõállították, kihallga-
tását követõen õrizetbe vették. Elõzetes letar-
tóztatásba helyezésérõl szerdán dönt a bíró-
ság.

Sátort bontottak
A nagylóki Piroska-tó partján több napja kem-
pingezõ férfi egy kirándulásból vasárnap
visszaérkezve sátrának hûlt helyét találta. A
Hurricana típusú sátor mellett az ismeretlen
tettesek egy fejlámpát is eltulajdonítottak. A
kempingezõ közel hatvanezer forintos kára
miatt kért rendõri intézkedést.

A sárbogárdi rendõrök a bejelentés nyomán
adatgyûjtésbe kezdtek. Kiderült, hogy egy ki-
sebb csapat horgászott a tó partján. Horgászás
közben kicsit többet ittak a kelleténél, és jó bu-
linak tartották, hogy távozásukkor magukkal
vigyék a szépen felállított sátrat.

Sikerült a nyomozóknak beazonosítaniuk a lo-
pással összefüggésbe hozható két férfit, mi
több, tanúkat is felkutattak. Az egyik feltétele-
zett elkövetõnél, megkeresés alapján, a duna-
újvárosi rendõrök tartottak házkutatást Mezõ-
falván. A házkutatás alkalmával megtalálták
az ellopott sátrat. A fejlámpa egyelõre nincs
meg, mint ahogy a másik keresett személy sem.
Õt továbbra is keresik a sárbogárdi nyomozók.

Ha megdobnak kõvel…
Augusztus 16-án Sárkeresztúron egy nõ kért
segítséget, mert elmondása szerint fiát el akar-
ta ütni egy helybéli férfi. A helyszínen kiderült,
hogy a Ladával közlekedõ helybéli a települé-
sen meglátta a fiút, aki arra sétált, szóváltásba
keveredtek, mire a fiú egy kõvel bedobta a La-
da ablakát. Ennek hatására balra rántotta a
jármûvezetõ a kormányt, és egy ház oldalának
ütközött. Senki sem sérült.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Rendõrségi felhívás
Idõskorúak sérelmére elkövetett bûncselekmények

Néhány jó tanácsot ajánlunk figyelmükbe, mert gondtalanabbá, lehetõség szerint veszélyteleneb-
bé szeretnénk tenni az idõsebb korosztály mindennapjait. E hasznos tanácsok arra vonatkoznak,
hogy miként kerülhetõk el, s elõzhetõk meg azok a veszélyforrások, bûncselekmények, melyek
megkeseríthetik a jól megérdemelt nyugdíjas napokat.
A rendõrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bûncselekmények áldozatává gyakrabban válnak
idõskorúak, mivel helyzetüknél, koruknál fogva kiszolgáltatottabbak lehetnek.
Az idõs emberekre a legnagyobb veszélyt a vagyon elleni bûncselekmények jelentik, ezek közül is
elsõsorban a lopás (zsebtolvajlás, betöréses lopás, besurranásos lopás, trükkös lopás), csalás,
sikkasztás és rablás.

Figyelmükbe ajánljuk, s kérjük!
Betörések megelõzése érdekében

Ha hosszabb idõre elutaznak, a postaládákban felgyülemlett reklámújságok, szórólapok jelzés-
ként szolgálhatnak a betörõk számára, ezért tanácsos megkérni egy megbízható szomszédot, is-
merõst, hogy naponta ürítse azt.
Ha elutaznak, kérjenek meg egy megbízható személyt, hogy naponta, fõként az esti órákban men-
jen be a lakásba, s kapcsolja fel a villanyokat, ezzel is jelezve, hogy a lakás nem üres!
Ha van rá lehetõség, szereltessenek fel idõzített kapcsolót, ami az elõre beprogramozott idõpont-
okban felkapcsolja a villanyt, bekapcsolja a televíziót, rádiót, azt a látszatot keltve, hogy a lakók
otthon tartózkodnak!

Zsebtolvajlások megelõzése érdekében
Nappalra idõzítsék a bevásárlást, lehetõség szerint kerüljék a túlzsúfolt helyeket, a táskájukat szo-
rítsák magukhoz, a pénztárcájukat tegyék biztos helyre!
Bankkártyájukat soha ne tartsák a PIN-kóddal együtt!
Ha irataik mellett a lakáskulcsukat is ellopják, sürgõen cseréltessék le a zárat, ha pedig a bankkár-
tyájuk tûnik el, azt lehetõség szerint azonnal tiltassák le a számlavezetõ pénzintézetnél!

Besurranásos lopások megelõzése érdekében
Értékeiket még lakásukban se hagyják elöl, lehetõség szerint zárják el, lemez-, vagy pénzkazetták-
ban!
Ha nagyobb összegû készpénzhez jutottak, ne otthon tárolják! Pénzintézetekben nagyobb bizton-
ságban van, és még kamatozik is!
Amennyiben rajtakapnak egy besurranó tolvajt, a helyzetet mérlegelve gondolják át, hogy szem-
beszállnak-e vele!
Célszerû rácsot felszereltetni a földszinti ablakokra, a bejárati ajtót pedig zárva tartani!
Trükkös lopások megelõzése érdekében
Ne engedjen be senkit lakásába – még akkor se, ha hivatalos szerv, vagy vállalat képviselõjének
mondja magát –, amíg személyazonosságáról nem gyõzõdött meg hitelt érdemlõen!
Fokozottan vigyázzanak, ha az utcán, aluljárókban kéregetõ személyeknek pénzt adnak!

Csalások, sikkasztások megelõzése érdekében
Értékeiket, pénzüket csak biztos és ismert pénzintézetekre bízzák!
A pénzintézetek, biztosítók képviselõit csak elõzetes idõpontegyeztetés alapján fogadják!
Amennyiben olyan személynek adnak át pénzt, vagy értéktárgyat, akit ismernek, vagy annak az
átvételére az jogosult, minden esetben átvételi elismervényt, nyugtát kérjenek róla!

Rablások megelõzése érdekében
Minden idõszakban megfelelõen zárják be lakásuk ajtaját, ha elmennek otthonról, az ablakokat is,
és ne nyissanak ajtót idegeneknek!
Minden esetben használják a kitekintõt és a biztonsági láncot!
A közterületen elkövetett rablások megelõzése érdekében sötétedés után lehetõleg kerüljék az el-
hagyatott, néptelen, kivilágítatlan helyeket!
Fokozott figyelmet tanúsítsanak, ha nagyobb összeget vesznek fel bankban, vagy valamelyik au-
tomatánál, hiszen sok esetben az elkövetõk kifigyelik, ki vesz fel pénzt, követik, majd megtámad-
ják. Ezért még a bankban, a pénztárnál tegyék biztos helyre a felvett pénzt anélkül, hogy mások fi-
gyelmét felkeltenék! Lehetõség szerint kérjék meg fiatalabb hozzátartozójukat, hogy a pénzfelvé-
telre kísérjék el Önöket!
Ékszereiket az utcán rejtsék el a ruha alá, és csak annyi pénzt hordjanak maguknál, amennyi feltét-
lenül szükséges!
Ajánlott, hogy lakáskulcsaikat ne az ajtóban kezdjék el keresni, hanem készítsék elõ, majd az ajtót
azonnal zárják be maguk után!

Méhes Dóra r. zls. bûnmegelõzési elõadó, Sárbogárdi Rendõrkapitányság

KÉK HÍREK
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Az Agárdi Termál
csoport eredményei:

Kulcs SE–Seregélyes 2-3 (2-1)

Gólszerzõk: Fehér, Morva, illetve Dvéri
(2), Kovács. Ifjúsági mérkõzés: 0-13.

Cece–Sárbogárd SE 1-4 (0-0)

Gólszerzõk: Nagy (öngól), illetve Szabó
(2), Berta, Kurgya. Ifjúsági mérkõzés: 3-6.

Sárosd SE–Rácalmás 6-0 (2-0)

Gólszerzõk: Strommer (3), Pribék (2),
Sipos. Kiállítva: Pribék, Majláth, Zách. If-
júsági mérkõzés: 0-7.

Aba–Sárvíz FC–Adony VSK 2-2 (1-2)

Gólszerzõk: Gyuricza V., Gyuricza K., il-
letve Török (2). Ifjúsági mérkõzés: 7-3.

Sárszentágota–Mezõszila 0-4 (0-2)

Gólszerzõk: Toldi (2), Szálka, Nagy. Ifjú-
sági mérkõzés: 4-2.

Vajta–Pusztaszabolcs SE 2-2 (0-0)

Gólszerzõk: Szûcs, Fekete, illetve Rédli,
Kovács. Ifjúsági mérkõzés: 1-4.

Dég SE–Mezõfalva Medosz SE 0-3 (0-1)

Gólszerzõk: Tauz, Benczik, Cseke. Ifjúsá-
gi mérkõzés: 2-5.

Enyingi VSE–Lajoskomárom 1-3 (0-0)

Gólszerzõk: Tárkányi, illetve Reichardt,
Cseke, Orosz. Ifjúsági mérkõzés: 4-1.

Sárszentmiklós–Bakonycsernye 4:0 (0:0)
Sárszentmiklós, 200 nézõ, vezette: Hajdú
Balázs.

Sárszentmiklós: Sipõcz, Szabó G., Szabó
L., Szarka, Palotás, Halasi (Majer), Hu-
szár, Tóth (Arany), Krajcsovics (Emper-
ger), Balogh, Bakos (Gráczer B.). Edzõ:
Masinka László.

Bakonycsernye: Lukács, Simek, Schnei-
der, Sztrida, Tóth, Osgyán (Monostori),
Varga, Surolik (Kallós), Lattenstein, Frid-
rich (Csupor). Edzõ: Tóth Zoltán.

Nagy várakozás elõzte meg az átigazolási
idõszakban igencsak kicserélõdött csapa-
tunk bemutatkozását. Csapatunk fiatal ko-
ra, rutintalansága miatt többen féltették a
fiúkat, de ettõl függetlenül csak a gyõzel-
met tartotta mindenki elfogadható ered-
ménynek.

Támadólag lépett fel csapatunk, helyzetet
helyzet után dolgoztunk ki, de az elsõ já-
tékrészben nem tudtunk gólt szerezni. Mi-
vel a vendégcsapat a mérkõzés ezen perió-
dusában még helyzetig sem jutott, egyön-
tetû volt a vélemény: a mérkõzés megvan,
mivel kézben tartjuk a mérkõzést, és jó
lenne a lehetõ leghamarabb megszerezni
az elsõ gólunkat, mert az idõ elõrehaladtá-
val görcsössé válnak a fiúk.

Elsõ gólunkra az 59. percig kellett várni,
amikor Balogh egy nagyszerû egyéni akci-
ója után elsõ lövését még védte Lukács, de
a visszapattanót okosan átemelte fölötte,
1:0.
A gól szemmel láthatóan megnyugtatta
csapatunkat, és felszabadultabban játszot-
tak, bátrabban cseleztek.
65. perc: egy szöglet után a kipattanót Pa-
lotás Szarkának helyezte le, aki nagy erõ-
vel a hálóba lõtt, 2:0.
71. perc: Majer gyorsaságát kihasználva le-
futotta védõjét, középre adott labdáját Ba-
logh sodorta a kapuba testtel, 3:0.
90. perc: a végig nagyszerûen játszó Hu-
szár 25 méterrõl nagy erejû és jól helyezett
lövést eresztett meg, mely védhetetlenül
ment a sarokba, 4:0.
A bemutatkozás jól sikerült, mivel – vall-
juk meg õszintén – az igencsak gyengécske
vendégcsapat az egész mérkõzés alatt
egyetlen helyzetet sem tudott kidolgozni,
míg mi számos helyzetünkbõl négy gólt
szereztünk, és ami talán még ennél is fon-
tosabb: ötletesen játszottunk, szemre is
tetszetõs akciókat vezettünk, tehát igazi
közönségcsalogató játékot produkáltunk.
Egyetlen játékost sem szeretnék kiemelni,
mert egyszerûen nem volt gyenge pontja

csapatunknak. Igaz, a védelmet annyira
nem lehetett lemérni.

Ez biztató kezdet, és azt hiszem, nagy re-
ményekkel nézhetünk a bajnokság elé ez-
zel az igencsak fiatal állománnyal, már
csak azért is, mivel a csereként pályára lé-
pett játékosok is ugyanolyan képességek-
kel bírnak, mint a kezdõk, ami évek óta
problémát jelentett nálunk.

Hétvégén Pákozdra látogatunk, és meg-
gyõzõdésem: ha hasonló játékot produká-
lunk, akkor onnan is gyõztesen térünk ha-
za.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós–Bakonycsernye 0:3

Ifi csapatunk vereséggel kezdett, de sajnos
tudomásul kell vennünk, hogy szinte ser-
dülõ csapattal kell végigjátszanunk a baj-
nokságot, mivel kikoptak az idõsebbek, va-
lamint az bevezetett új szabály is sújtja a
csapatot, mely szerint a felnõtt csapatnál 5
cserét lehet végrehajtani, így a jobbak ott
lesznek.

Mindettõl függetlenül, ahogy a fiatalok
erõsödnek, úgy jönnek majd az eredmé-
nyek.

Szabó Béla

Az Agárdi Termál csoport állása:
1. Sárosd 1 1 - - 6-0 3
2. Mezõszilas 1 1 - - 4-0 3
3. Sárbogárd 1 1 - - 4-1 3
4. Mezõfalva 1 1 - - 3-0 3
5. Lajoskomárom 1 1 - - 3-1 3
6. Seregélyes 1 1 - - 3-2 3
7. Pusztaszabolcs 1 - 1 - 2-2 1

Vajta 1 - 1 - 2-2 1
Adony 1 - 1 - 2-2 1
Aba–Sárvíz 1 - 1 - 2-2 1

11. Kulcs 1 - - 1 2-3 0
12. Enying 1 - - 1 1-3 0
13. Cece 1 - - 1 1-4 0
14. Dég 1 - - 1 0-3 0
15. Sárszentágota 1 - - 1 0-4 0
16. Rácalmás 1 - - 1 0-6 0

A Turul–Macron
csoport eredményei:

Besnyõ–Kisapostag 1-0 (1-0)
Gólszerzõ: Lepsényi.

Mezõkomárom–Zichyújfalu 2-2 (0-1)
Gólszerzõk: Inotai, Fejérpataky, illetve
Újfalusi, Winklár.

Alap–LMSK 2-1 (1-0)
Gólszerzõk: Kisari, Imre, illetve Teichel.

Perkáta SE–Soponya 3-0 (1-0)
Gólszerzõk: Bibel, Bogó, Kovács.

Hankook–Szabadegyháza II. 0-2 (0-0)
Gólszerzõk: Németh, Horváth.

Nagyvenyim–Dunapentele 1-3 (1-1)
Gólszerzõk: Pulai, illetve Nagy (2), Rácz.

Elõszállás–Nagylók 2-0 (1-0)
Gólszerzõk: Kovács, Kiss.

A Turul-Macron csoport állása:
1. Perkáta 1 1 - - 3-0 3
2. Dunapentele 1 1 - - 3-1 3
3. Elõszállás 1 1 - - 2-0 3

Szabadegyháza II. 1 1 - - 2-0 3
5. Alap 1 1 - - 2-1 3
6. Besnyõ 1 1 - - 1-0 3
7. Zichyújfalu 1 - 1 - 2-2 1

Mezõkomárom 1 - 1 - 2-2 1
9. LMSK 1 - - 1 1-2 0
10. Kisapostag 1 - - 1 0-1 0
11. Nagyvenyim 1 - - 1 1-3 0
12. Nagylók 1 - - 1 0-2 0

Hankook 1 - - 1 0-2 0
14. Soponya 1 - - 1 0-3 0

Teremfoci-
bajnokság
2010. augusztus 21-én,
szombaton, 18 órakor

teremlabdarúgással kapcsolatos
megbeszélést tartunk.

Kérjük a csapatok képviselõinek
megjelenését.

Az LSCS vezetõsége
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Énekes vendégek
Augusztus 15-én, vasárnap vendégek jár-
tak a sárbogárdi református gyülekezet-
ben. A délelõtti istentiszteleten a Pécsi Re-
formátus Kollégium Énekkara és az ame-
rikai Tennessee Highlander Youth En-
semble tagjai énekeltek.

Ez a szolgálat egy többnapos énekkari ta-
lálkozó utórendezvénye volt, melyet Pé-
csen rendeztek kolozsvári, debreceni, pé-
csi, amerikai és japán kórusok részvételé-
vel. A közös munka után református gyüle-
kezetekben is bemutatkoztak az együtte-
sek. Így került közülük két kórus Sárbo-
gárdra.
A vasárnapi alkalmon az énekkari számok
szépen illeszkedtek az istentisztelet rend-
jébe. Körülfogták és kiemelték a Sándor
Levente segédlelkész által hirdetett ige
központi üzenetét a jézusi tanítványságról.
A vendégek szolgálata mellett a gyüleke-

zet gyermekei is bemutatták a gyermekhé-
ten tanult énekeiket, valamint a gyüleke-
zeti énekeket nemcsak orgona, hanem
oboa (Vitéz Mariann) és trombita (Szum-
mer Ádám) is kísérte. Az istentiszteletet
követõen a gyülekezet lelkes tagjai látták
vendégül a messzirõl jött énekeseket.

A délutáni zenés áhítaton, Agyagási István
esperes szolgálata után, a pécsi kórus adott
ízelítõt repertoárjából, Pap Tamás másod-
karnagy vezényletével. A fülledt idõ és a

fáradtság ellenére érzékeny és árnyalt
hangzással szólaltatták meg Goudimel
zsoltárait, Varjas János és Maróthi György
dicséret-feldolgozásait, Bach, Bruckner,
Kodály Zoltán, Ádám Jenõ, Berkesi Sán-
dor és Lajtha László mûveit. Nagy örömet,
felüdülést jelentett itteni szolgálatuk.
Isten kísérje további munkájukat!

Tudósítónk

V. TOLEDO 2005 FOCIKUPA
2010. augusztus 7-én ismét megrendezésre került a TOLEDO FOCIKUPA. A szervezõk
lelkesen készültek a nagy napra. A rendezvény elõtti este már nagyon izgultak az esõ mi-
att, de kegyes volt hozzájuk az idõjárás, és nagyon szép idõ volt.
6 csapat nevezett a tornára, köztük dr. Szabadkai Tamás, a torna védnöke is képviselte
magát a Rekesz FC játékosaként.
A rendezvényt dr. Szabadkai Tamás nyitotta meg immár 5. alkalommal. Kitûnõ játékve-
zetõk gondoskodtak a meccsek színvonalas lebonyolításáról (Fekete László, Szántó
Gáspár, Bognár Zsolt, Barabás Dezsõ).
A végeredmény a következõképpen alakult:
I. Rekesz FC, II. Bõr FC, III. Borosta, IV. Pirosak, V. Toledo 2005, VI. Sárbogárd LSC
A legjobb kapus: Boros Zoltán – Rekesz FC, a legjobb játékos: Balogh László – Borosta,
gólkirály: Madácsi Máté – Bõr FC, a büntetõrúgó gyõztese: Bakos Zoltán, különdíj: Ba-
logh László – Borosta, Sárbogárd LSC (ifi csapat).
A különdíjakat (1-1 focilabdát) dr. Szabadkai Tamás és Weismüller Imre, Sárbogárd volt
sportfelügyelõje ajánlották fel.
A büntetõrúgások után dr. Szabadkai Tamás és Fekete László átadták a megérdemelt dí-
jakat, és elmondták záróbeszédüket. Mindezek után közös ebéddel zárult ez a szép nap.
Nagyon jól érezte magát mindenki. Találkozunk jövõre!

Toledo 2005

SÍC – hírek,
eredmények

A hétvégén lebonyolított, 2010. évi Buda-
pest bajnokságon egyesületünk versenyzõi
az alábbi eredményeket érték el.

Kadet–ifi–veterán korcsoportban
és teljes távon:

Horváth Tamás kadet versenyzõnk 2. he-
lyezés,
Lovász Balázs ifjúsági versenyzõnk 1. he-
lyezés,
Gilicze László „veterán” versenyzõ 3. he-
lyezés.
Serdülõ és gyermek korcsoportban:
Katona Dorottya serdülõ (30 és 20 m-en)
2. helyezés,
Batári Balázs gyermek (20 és 10 m-en) 7.
helyezés,
Stadler Balázs gyermek (20 és 10 m-en) 10.
helyezés.

Sárréti Íjász Club Egyesület, Gilicze László

Z Á S Z L Ó A L J - T A L Á L K O Z Ó
Az MH 4. rt. z. megalakulásának 25. évfordulója alkalmából

2010. szeptember 11-én 13 órai kezdettel találkozót szervezünk a zászlóaljnál
egykor szolgálatot teljesítõ, állandó és polgári alkalmazott állomány részére.

A találkozó helyszíne: Hotel Kovács.
Részletes információ: Gál Sándor, 06 (20) 460 8508,

hbe.sarbogard@gmail.com.
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Alapi Vadásznap

2010. augusztus 21.
Vadászház – Kazsoki-tanya

Program
9.30 köszöntõ;
10.00 Hubertus-mise, Hubertus-keresztelõ – a szentmisét celebrálja:
Mészáros János mb. esperes, közremûködik a Bakony Vadászkürt
Együttes;
11.00 órától koronglövõ-kupa, vadételek fõzõversenye, vadászfotó
(egyéni és csapatverseny);
13.00 vadászíjász- és vadászkutya-bemutató;
13.30 Alapi Ten Dance;
14.00 Ezüst Folyó Ékkövei és Szerémi Zoltán;
15.00 Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport;
16.00 Két Paraszt – mulatós agrárrock;
17.00 Forgács Gábor színész, humorista;
18.00 alapi Mezõföld Népi Együttes;
19.00 Csuti Csaba nótaénekes;
20.00 órától szabadtéri bál a vadászház udvarán, közremûködik a Bo-
ros zenekar.
A nap folyamán: huszárbemutató, vadászhintók bemutatkozása, kiál-
lítások (trófeák, vadászfestmények, fa- és csontfaragások, vadászké-
sek), gyermekek számára pónilovaglás és ugrálóvár, tombola (fõdíj: 1
db vadászfegyver).

Töltsön egy kellemes napot az alapi vadászháznál!
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Bodzalekvár
Most érik a lekvárnak való bodza. A nagy bokrokon termõ fekete
bodzára gondolok. Kitûnõ gyógylekvárnak is nevezhetõ, mert
meghûléses esetekben elõsegíti a gyors gyógyulást, ha egy-egy
kanálkával fogyasztunk belõle. Egyébként, mint minden lekvár,
nagyon finom kenyérre kenve, de süteményekhez is használhat-
juk.
Elkészítése: a sötétre érett bodzaernyõkrõl a szemeket villa segít-
ségével lepirgáljuk. Megmossuk, lábasba téve kissé összezúzzuk,
és addig fõzzük, míg eléggé sûrû lesz. A nyersen megmért hús
minden kilójára 40 dkg cukrot, egy kávéskanál citromsavat és egy
pici nátrium-benzoátot számítunk, amit a besûrített lekvárba ke-
verünk, és még 20 percig fõzzük. Ribizlivel, meggyel, vagy más sa-
vanykás gyümölccsel összefõzve is nagyon finom. Forrón kisebb
üvegekbe szedjük, lekötözzük, és száraz gõzbe rakjuk.

Vidékünkön nem nagyon ismert a padlizsán, inkább a déli, balkáni
területek kedvelt ételeinek alapanyaga. Viszont nagyon jól megterem
nálunk, érdemes ültetni. A zöldségboltokban kapható. Mi Nagy De-
zsõ kertésznél szereztünk be egy jó nagy adagot. Párat parázson
megsütöttünk egy esti szalonnasütés közben, s abból padlizsán-
krémet készítettünk. Nagyon finom lett! De lehet rántani is, mint a
patisszont, vagy lecsót, levest is fõzhetünk belõle.

Padlizsánpaszta
Hozzávalók: 4 db padlizsán, 1 fej vöröshagyma, 2 tojássárgája,
1,5 dl étolaj, só, kevés citromlé.
A padlizsánokat héjastól láng felett, vagy sütõben megsütjük. Mi-
kor teljesen átpuhult, hideg vízbe mártjuk, így könnyebben lehúz-
zuk a héját. A tisztítást lehetõleg fakéssel végezzük, s ezután jól
összetörjük. A vöröshagymát nagyon apróra vágjuk, és fele olajon
megpároljuk. Rátesszük a pépet, sózzuk, ízesítjük a tojássárgájá-
ból olajjal, citromlével kikevert házi majonézzel, és jól összeke-
verjük. Pici ecettel még ízesebbé tehetjük. Pirított kenyérre kenve
nagyon finom.

Szilvakompót
Hozzávalók: 5 kg szilva, 1,5 kg kristálycukor, 5 evõkanál rum, 3
kiskanál tartósítószer.
A szilvát megmossuk, kimagozzuk és kimérjük. Tálba tesszük, és
ráöntjük a cukrot, tartósítót és a rumot. Egy éjszaka állni hagyjuk,
majd másnap üvegekbe rakjuk, és felöntjük a lével, amit eresztett.
A tetejét még megszórjuk egy kevés tartósítóval. Lekötjük, és pin-
cébe (vagy sötét helyre) tesszük. Nem romlik meg, szilvás gom-
bócnak is nagyon finom.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás
A hétvégéig sok napsütésre,
gyenge légmozgásra és a
sokévi átlagnak nagyjából
megfelelõ hõmérsékletre
számíthatunk. Vasárnaptól
pár fokos felmelegedés kez-
dõdhet, így az ország déli,
délkeleti megyéibe vissza-
térhet a kánikula. Utána változékony, de alapvetõen meleg,
nyári idõre számíthatunk. A mostani számítások szerint jelen-
tõsebb hõmérséklet-visszaesés leghamarabb a hónap utolsó
napjaiban lehetséges.

www.metnet.hu

Pálmazsír
Szeretném megismertetni a kedves olvasókkal a pálmazsírt, me-
lyet már közel 10 éve használok a konyhában étolaj helyett. Ezt a
zsiradékféleséget akkor ismertem meg, amikor tudatosabban
kezdtem el étkezni, és kipróbálva egyszerûen beleszerettem.
Azóta sem okozott csalódást.

Eredete

A pálmazsírt a trópusi
olajpálma magjából nye-
rik préselés útján, vagy
valamilyen oldóanyag
segítségével. Ezt követõ-
en vízgõzös, illetve más
kémiai eljárásoknak ve-
tik alá, hogy szag- és
ízsemleges legyen. A
pálmazsír legfõbb tulaj-
donsága, hogy minden-
féle zsír, olaj közül ez bírja legjobban a magas hõfokon való heví-
tést, ezért ideális sütéshez és fõzéshez. Ezen kívül magas arány-
ban tartalmaz az emberi szervezet számára elõnyös, telítetlen
zsírsavakat, szemben az állati termékekben található, a koleszte-
rinszint-emelkedésért is felelõs, telített zsírsavakkal.

Saját tapasztalatok

Különbözõ kiszerelésekben kapható a pálmazsír. Bioboltokban
inkább kisebb dobozban, üvegben juthatunk hozzá, kicsit borso-
sabb áron, a nagyáruházakban viszont akár 5 literes fémdobozban
is megtalálható, reális összegért. Állaga szilárd (mint a kacsazsír),
így könnyen kezelhetõ; csak akkor válik folyékonnyá, amikor he-
vítjük. Olajsütõben nagyon sokáig használható anélkül, hogy
megégne. Nincs semmilyen mellékíze, így jobban érvényesülhet a
benne készült étel aromája.
Nagy elõnye pl. az étolajjal szemben, hogy egyszerûen tisztítható
utána az edény, mert nem válik ragacsossá, nem ég oda. Forró víz-
ben egy kis mosószerrel könnyen eltávolítható.
A pálmazsír nagyszerû margarin, vaj vagy zsír helyett, kenyérre
kenve. Még finomabb, ha pl. dinsztelt hagymával, fokhagymával,
fûszerekkel, sóval, borssal, ízlés szerint ízesítjük.
Jó szívvel ajánlom mindazoknak a pálmazsírt, akiknek fontos az
egészségük.

Hargitai Kiss Virág

A Madarász József Városi
Könyvtár nyári nyitva tartása

A könyvtár 2010. július 26-ától
augusztus 22-éig zárva lesz.

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

augusztus 24-étõl ismét
TALÁLKOZ(Z)UNK A KÖNYVTÁRBAN!
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A boszorkányvár
I. rész

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét orszá-
gon is túl volt egy király, s ennek a király-
nak volt egy leánya. Szép is volt, jó is volt ez
a királykisasszony. Aki ismerte, mindenki
szerette, de legjobban mégis apja, a király
kedvelte.
Irigyelték is sokan a leányt a királytól, de
legjobban irigyelte egy vén boszorkány.
Mert hát volt annak a boszorkánynak is
egy leánya, de az olyan rusnya volt, mint a
varasbéka. Jó szívvel férjhez adta, reá-
nyomta volna valakire, de az ördögnek
sem kellett. Bezzeg járt a királykisasszony-
hoz annyi királyfi, herceg, báró, gróf és az
isten tudja, miféle nagy urak, hogy a király-
kisasszony nem tudta szerit-számát; mind
egymásnak adták az ajtót.
,,No, megállj – gondolta a boszorkány –,
mindjárt megszûnik ez a nagy koslatás.”
Fogta magát, egy azsagon berepült a kirá-
lyi palotába, felkapta a királykisasszonyt, s
úgy elragadta, mintha sohase lett volna.
Elvitte a boszorkányvárba, s ott bezárta
szegényt egy szobába. Hanem olyan vár
volt az, hogy oda a boszorkányok híre-tud-
ta nélkül lelkes ember be nem mehetett. A
szobáknak se szeri, se száma, s mindegyik-
ben hol egy királyfi, hol egy királykis-
asszony volt bezárva. Tudta is azt minden
ember, hogy abban a várban mennyi fiatal,
szép királyfi és királykisasszony szenved. A
boszorkányok mindenfelé hírré tették, mi-
kor valakit abba a várba vittek, hogy ez s ez
a királyfi vagy királykisasszony a boszor-
kányvárba került. Aki meg akarja váltani,
jöjjön a boszorkányvár elé szerencsét pró-
bálni.
No, megtudta hamar az öreg király is, hogy
a leánya a boszorkányvárba került. Ki is
hirdette mindjárt az egész országban, hogy
aki a leányát a várból kiszabadítja, annak

adja feleségül, s míg él, fele királyságát,
holta után aztán az egész országát reá
hagyja.
Jöttek is mindenfelõl a királykisasszony ki-
váltására a királyfiak, hercegek, grófok,
bárók s mindenféle úrfik és válogatott ci-
gánylegények. Hanem bizony azok hiába
jöttek, mert a boszorkány kívánságát egy
se tudta teljesíteni. Úgy tértek vissza,
ahogy odamentek.
Volt abban az országban egy szegény em-
ber, s ennek volt két fia. Azt mondja egy-
szer a nagyobbik fiú az apjának:
– Édesapám, elmegyek én is a boszorkány-
várhoz. Szerencsét próbálok, hátha ki tud-
nám szabadítani a királykisasszonyt.
Feleli erre az apja:
– Én bizony nem bánom, fiam. Eredj, pró-
báld meg, hátha hozna valamit a konyhára.
Fel is tarisznyálták mindjárt a legényt. Ami
volt a szegény házuknál, mindenbõl tettek,
még fehér kiflit és zsemlét is vettek neki.
Elindult a legény, ment, mendegélt, s talált
egy hangyabolyt. Kérték szépen a hangyák,
hogy segítsen nekik a bolyt megcsinálni,
mert megszolgálják, de a legény ügyet se
vetett reájuk. Hát amint továbbment, meg-
látott a vízben egy csomó récét. A récék
kérték, hogy hajítson nekik egy kicsi ke-
nyérbelet, mert erõsen megéheztek, s az-
tán a jótéteményt õk se felejtik el. De a le-
génynek kisebb gondja is nagyobb volt an-
nál, hogy a récéknek kenyérbelet vessen.
Továbbment, meglátott egy kosár méhet.
Ezek is kérték, hogy adjon nekik egy kicsi
lépes mézet, mert meghalnak éhen. Hi-
szen volt is a legénynek a tarisznyájában
lépes méz, de még jó szónak sem adta ma-
gát, hanem haladt tovább.
Addig ment, míg egy nap estefelé megér-
kezett a boszorkányvárhoz. Dörget az aj-
tón, hogy eresszék be.
Megszólal valaki belülrõl, s kérdi:

– Ki vagy? Mit akarsz?

– Én ez s ez vagyok. Ki akarom vinni a ki-
rálykisasszonyt – felelte a legény.

– Gyere holnap reggel! – mondja valaki
odabent.

A fiú letelepedett a vár kapuja elõtt, elõ-
vette a tarisznyáját, s jót falatozott belõle.
Aztán lefeküdt a vár oldalában, s úgy el-
aludt, mint a bunda. Nem is csoda, erõsen
megbágyadt a sok gyaloglástól. Reggel,
amikor felébredt, már bújt fel a nap.

Felugrott nagy hirtelen, nehogy elkéssen.
Futott egyenesen a vár kapujához, aztán
dörgetni kezdett. Kérdi újból valaki belül-
rõl, hogy ki az, és mit akar. Erre ismét meg-
mondta, hogy mi járatban van.

– Jól van – felelte valaki –, csak várj egy ki-
csit.

(folytatjuk)
Magyar népmese

Az U13-as
csapat

Múlt heti számunkban írt Pajor
László a Sárszentmiklósi SE
U13-as csapatáról.

Most kaptunk egy csoportké-
pet róluk, amit itt közlünk.

Csapattagok: Simon Csaba, Si-
põcz Attila, Szúnyogh Richárd,
Németh Kristóf, Léhmann Ba-
lázs, Csendes Ádám, Demeter
Dávid, Luczek Roland, Freschli
Barnabás, Sági Roland, Lakatos
Renátó, Szente Márkó, Lakatos
György, Buzás Ádám, Kiss Ro-
land, Molnár Tamás, Fekete
Patrik, Kovács Roland.
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Augusztus 21., 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 9.05 A kis királylány 9.25 A
kis Amadeus – Az ifjú Mozart kalandjai 10.00 Kajak–kenu vb 12.00 Hírek 12.05 A
férfi, aki a Kínai negyedet fényképezte 13.30 Ellis Csodaországban 15.15 Hogy
volt!? – Válogatás 16.50 Meseautóban – Csortos Gyula „Ember a híd alatt”
18.05 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Szerencseszombat – a
luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolása 20.40 Fél lábbal a paradicsomban 22.25
Hírek 22.30 Sporthírek 22.40 A szabadság útja 0.30 Dokuzóna 1.20
Halhatatlanok Társulata 2.10 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Top Shop 10.35 Asztro show
11.30 A dadus 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Majomszeretet 13.40 Bará-
tok közt – Maraton 16.25 Örömapa 2. 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 A
nagyon nagy Õ 21.45 Vegas Baby 23.30 Tripla kockázat 1.10 Gyilkos elmék 2.00
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2-matiné 8.10 Nickelodeon kedvencek 10.10
414-es küldetés 10.40 Szurikáták udvarháza 11.05 Doktorológia Leslie Nielsen
módra 11.30 Két testõr 12.00 Babavilág 12.30 A láthatatlan ember 13.20 A kivá-
lasztott – Az amerikai látnok 14.30 Doktorok 15.30 Rejtélyek kalandorai 17.30
Knight Rider 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 Nicsak, ki beszél! 21.20 Karate
kölyök 23.45 Pánikkapcsoló 1.30 Ezo.tv 2.20 Kalandjárat 2.45 Teleshop 3.45
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Kaba-
réklub 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 kultúrá-
ról 19.50 Mese 19.58 Zene 20.05 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.51
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 22., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.00 Így szól az Úr! 9.05 Katolikus krónika 9.30 Református magazin 10.00
Kajak–kenu vb 12.00 Hírek 12.10 Kajak–kenu vb 14.05 TS – Sport 7 14.35 A cso-
dálatos Mrs. Pritchard 15.30 Halra magyar! – Sárréti halászbúcsú 16.00 Körhin-
ta Fesztiválkalauz 16.30 Egy önéletrajz vázlata 18.00 Panoráma 18.30 Már egy-
szer tetszett 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Az ezeregy éjszaka meséi
20.50 Jó társaság 22.40 Kultúrház 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Robin
Cook: Halálos kockázat 1.25 TS – Motorsport 1.50 Panoráma 2.15 Múzeumtúra
2.45 Gyerekjáték a számítógép
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Trendmánia 10.40 MeneTrend
11.10 Vodafone-kupa Magyarország–Spanyolország vízilabda-mérkõzés 12.40
Magyar autósport-magazin 12.55 Dáridó Lajcsival 13.25 Nagymenõk 14.20 A
Grace klinika 16.20 Ágyúgolyófutam 2. 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Csil-
lagok háborúja 1. – Baljós árnyak 22.40 Elátkozottak 0.30 Gyilkos elmék
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2-matiné 7.40
Nickelodeon kedvencek 9.40 414-es küldetés 10.10 TV2-matiné 11.00 Stahl
konyhája 11.30 Kalandjárat 12.00 Frizbi roadshow 12.30 Száguldó vipera 13.30
Monk – Flúgos nyomozó 14.35 Sheena, a dzsungel királynõje 15.35 Crusoe
16.35 Vágyak vonzásában 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Apafej 21.50 A ter-
ror arca 23.45 Tea Mussolinivel 1.45 Ezo.tv 2.35 Napló 3.25 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 „Az én ügyem” 9.05 Anyanyelve magyar 10.04 Baptista isten-
tisztelet közv. 11.05 Sport 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Sport 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 be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorá-
ból

Augusztus 23., 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 12.55 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 Halálos talány 22.40 Hétfõ este 23.05 Hí-
rek 23.10 Sporthírek 23.20 Memento 23.30 Teadélután 0.40 Nappali 1.50
Múzeumtúra 2.15 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 20.40 Barátok közt 21.20 Hazudj, ha tudsz! 22.15 A
rejtély 23.15 Poker After Dark 2009 0.20 Reflektor 0.30 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 10.20 Teleshop 11.30 A múzsa csókja
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 A fekete özvegy 3.05 Magellán 3.30
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 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Kaba-
réklub 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 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történe-
tei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Augusztus 24., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Párizsi
jó barátok 9.45 Kékfény 10.40 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kár-
pát 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 23.15 Hírek 23.20 Sport-
hírek 23.25 Memento 23.35 Teadélután 0.45 Nappali 2.00 Múzeumtúra 2.25
Gyerekjáték a számítógép

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 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 14.20 Butch
Cassidy és a Sundance kölyök 16.15 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 A mentalista 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Castle
22.15 Döglött akták 23.15 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.45 Reflektor
0.00 Tûz esetén 1.35 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 Kölcsöncsalád
visszajár 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 20.00
Jóban-Rosszban 20.25 Bajnokok Ligája 23.35 A médium 0.35 Tények este 1.05
Ezo.tv 2.00 Kelj fel, komám, ne aludjál! 3.25 Babavilág 3.50 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 Arcvo-
nások 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 20.30 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 25., 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 Felügyelõk 23.00 Szerda este
23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.40 Memento 23.50 Teadélután 0.55 Nappali
2.05 Múzeumtúra

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 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 Tûrésha-
tár 16.15 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A mentalista
20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Majdnem bombanõk 23.30 Hatodik érzék
1.35 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 10.15 Teleshop 11.15 Egyszer fent…
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 Az elveszett forgatókönyv 3.00 Két
testõr 3.25 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 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonás-
ok 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 Gye-
reksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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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

A BOGÁRDI TV MÛSORA

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁR-
EGRESEN, 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 21., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Sárbogárd lovasai
III. (15’), Futball 13.00 Lapszemle 15.00 Vajtaiak Szlovákiában
(ism.) 19.00 Lapszemle 20.00 Kálozi Napok I.

Augusztus 22., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Vajtaiak Szlovákiá-
ban (ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Fafaragók tábora (40’), Refor-
mátus gyermekhét S.bogárdon (60’) 19.00 Heti híradó 20.00 Ifj.
Pintér Imre: Légy erõs!

Augusztus 23., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Kálozi Napok I.
13.00 Heti híradó 15.00 Sárbogárd lovasai III. (15’), Futball 19.00
Heti híradó 20.00 Koszorúcska Cecén 2010 júliusa (ism.)

Augusztus 24., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Ifj. Pintér Imre:
Légy erõs! 13.00 Heti híradó 15.00 Koszorúcska Cecén 2010 júliu-
sa (ism.) 19.00 Heti híradó 20.00 Pécsi ref. énekkar Sárbogárdon
(45’), Jurtanap Hantoson (40’), Repülõsnap 2010

Augusztus 25., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Pécsi ref. ének-
kar Sárbogárdon (45’), Jurtanap Hantoson (40’), Repülõsnap
2010 13.00 Heti híradó 15.00 Kálozi Napok II. 2010 19.30 Lap-
szemle 20.00 S.bogárd–Aba foci

Augusztus 26., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 S.bogárd–Aba fo-
ci 13.00 Lapszemle 15.00 Pécsi ref. énekkar Sárbogárdon (45’),
Jurtanap Hantoson (40’), Repülõsnap 2010 19.00 Lapszemle
20.00 Ifj. Pintér Imre: Légy erõs!

Augusztus 27. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Kálozi Napok II.
2010 13.00 Lapszemle 15.00 Ifj. Pintér Imre: Légy erõs! 19.00
Lapszemle 20.00 Pécsi ref. énekkar Sárbogárdon (45’), Jurtanap
Hantoson (40’), Repülõsnap 2010

***

Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A
Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalun-
kon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mû-
sorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A
mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorvál-
toztatás 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.

Augusztus 26., 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 13.40 Rondó 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Kör-
zeti 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 Felügye-
lõk 22.40 Csütörtök este 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.20 Memento 23.30
Teadélután 0.40 Nappali 1.50 Múzeumtúra 2.15 Gyerekjáték a számítógép
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 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 Egy cso-
da teremtése 16.15 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A
mentalista 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Hetedik érzék 22.15 Döglött
akták 23.20 Kemény zsaruk 0.20 Reflektor 0.35 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.40
Tollasfutam 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 Hajrá csajok 4. 23.05 Painkiller Jane 0.05 Tények
este 0.35 Ezo.tv 1.30 Gyilkos cápák 3.00 Segíts magadon! 3.25 Animációs fil-
mek
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 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvo-
nások 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 20.30 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 27., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Párizsi
jó barátok 9.50 80 kert nyomában a Föld körül 10.50 Nappali 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55 Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok
14.25 Közlekedõ 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 Üdítõ 21.00 Volt egyszer egy nyár 22.45 Péntek este
23.10 Hírek 23.15 Sporthírek 23.25 Memento 23.35 Teadélután 0.40 Nappali
1.45 Múzeumtúra 2.10 Gyerekjáték a számítógép
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 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 Oroszlán-
barlangban 16.15 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A
mentalista 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: A helyszínelõk 22.15
Vámpírnaplók 23.15 Gyilkos elmék 0.05 Reflektor 0.20 Itthon 0.45 Alias
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.20 American
graffiti 2. 13.25 Kvízió 14.55 Szentek kórháza 15.55 Egy tini naplója 16.25 Joshi
Bharat 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Doktor House 20.00
Jóban-Rosszban 20.25 Szuperkupa 2010 23.35 Shark – Törvényszéki ragadozó
0.35 Tények este 1.05 Bajnokok Ligája magazin 1.35 Ezo.tv 2.30 4400 4.10 Ani-
mációs 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 13.30 Az unitárius 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 Gye-
reksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.

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

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

Redõnyök: 06 (30) 507 3344.

Matrózblúz eladó. 06 (20) 405 7366.

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

Társasházi lakás MÁV-lakótelepen eladó. Pince,
garázs, kertnyugalom. 06 (20) 9177 980.

Sárbogárd, Szent István út 74. alatt komfortos, sá-
tortetõs családi ház terasszal, melléképülettel el-
adó. 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)

Családi házas ingatlan albérletbe kiadó, egyben el-
adó Sárbogárd–Kislókon. Érdeklõdni: 06 (30) 516
6850, 06 (30) 244 9652.

Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással.
Cser-tölgy: 1900 Ft/q, vegyesen: 1900 Ft/q, akác:
2140 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623.

Kõmûves pallók, vasbakok eladók. Telefon: 06 (20)
423 5689. (0897227)

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

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

Káros szenvedélyektõl mentes, két gyermekes há-
zaspár eltartási szerzõdést kötne ottlakással. Olcsó
albérletet keresünk Sárbogárd+15 km-es körzeté-
ben. 06 (70) 3315 127. (0897198)

Gyermekfelügyeletet, bevásárlást, házimunkát
vállalok. 06 (70) 4567 368. (0897194)

Háromszobás, 80 m2-es, elsõ emeleti lakás eladó.
Érdeklõdni: 06 (30) 9941 332, 06 (20) 419 4940.
Árpád-lakótelepen lakás eladó vagy kiadó. 06
(30) 289 4557. (0897243)

Táp árusítására C-kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkezõ mozgóbolti eladókat felveszünk. 06 (30)
382 4133.
Albérlet kiadó Sárszentmiklóson. 06 (70) 608
3274. (0897099)

4500 m2-en gazdálkodásra alkalmas, 140 m2-es
gazdasági épület, szõlõ, présház, parasztház eladó.
06 (20) 9687 406. (0897097)

Eladó 2 anyabirka+1 kos. 06 (30) 255 9806. (0897096)

4203 m2 területen fekvõ, ipari árammal telephely,
daráló+takarmánykereskedés (Sárszentmikló-
son) eladó. 06 (30) 255 9806.
Központban albérlet kiadó. 06 (30) 354 4825.
Árpád-lakótelepen szép lakás kiadó, 22.000
Ft/hó. 06 (70) 313 6917.
Üvegezés 3 mm-5 mm-ig, katedrál, tükör! 06 (70)
226 1533. (08972401)

Három kiscicát elajándékoznánk. 06 (70) 374
8188.
Árpád-lakótelepen albérlet kiadó. 06 (30) 499
3968. (08972406)

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

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

06 30 444 1602

Mészöly iskolában
ISKOLABÜFÉ ELADÓ.

06 30 854 4923

SÍRKÖVEK TISZTÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA.
Strausz Péter 06 30 4940 305

SZÕNYEGTISZTÍTÁS!
Patyolat, Sárbogárd (posta mögött)

06 20 619 0935

www.glance1.mukorom.hu

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Síküveg ajándékba
Bontásból maradt, különbözõ méretû
síküvegtáblákat ajándékoznék annak,
akinek szüksége lenne rá. Kasos János,
Sárszentmiklós, Jókai u. 48.

Nincsenek kint a gödörbõl a magyar tehenészek
Nem sok jóra számíthatnak a tejtermelõk a közeljövõben. A tej átvételi ára
ugyanis még mindig alacsonyabb az elõállítási költségnél. Ezért több tehené-
szet még mindig csökkenti állományát, eladják a teheneket, üszõket. Nem
állt le a vemhes üszõk exportálása, és takarmánydrágulásra lehet számítani,
az importtermékek beáramlása pedig nem csökken. Az EU eddigi intézkedé-
sei nem jelentettek teljes gyógyírt, ezért a tagállamok szakminiszterei dön-
töttek: az év végéig elkészül egy átfogó intézkedési terv. Itthon a kormányzat
annyit tehet, hogy a tavalyihoz hasonlóan elõrehozza és még az idén kifizeti a
termelõi támogatásokat.

Az uniós tejkvóta-rendszer átalakítása és a nemzetközi pénzügyi–gazdasági
válság egyértelmûen válságot okozott a tejtermelõk számára, amely külön-
bözõ szabályozó elemek alkalmazásával az Európai Unióban a megtermelt
nyerstej-mennyiség kezelését garantálja. Ugyanakkor az elmúlt három év-
ben kiderült, hogy egyes tagországok nagyot vesztettek a termelés szaba-
dabbá tételével.

2008-ban került sor a KAP felülvizsgálatára és olyan döntéseire, hogy a Közös
Agrárpolitika egyszerûsítése, bizonyos mezõgazdasági termelési korlátozá-
sok eltörlése eredményeként a gazdálkodók a lehetõ legteljesebb mértékben
tudjanak alkalmazkodni a piac jelzéseihez és az új kihívásokhoz. Ám ez nem
igazán sikerült, mivel a termelés növekedett, az árak olyan nagy mértékben
estek, hogy több 10 milliárd eurónyi – több 1000 milliárd forintnyi – veszte-
ség keletkezett az utóbbi években uniós szinten az ágazatban.

Mivel az unió 2008 márciusában az elkövetkezendõ évekre mind a világpiaci
kereslet, mind az árak tekintetében egyaránt kedvezõnek ítélte a tejtermelõk
kilátásait, a tanács 2008. április 1-jétõl egy éves idõtartamra 2 %-os tejkvó-
ta-emelést szavazott meg, majd a 2009/2010 és 2013/2014 közötti idõszak-
ra további, évi 1 %-os tejkvóta-emelést hagyott jóvá. 2008 novemberében
pedig döntöttek a tejkvóta-rendszer 2015 utáni megszüntetésérõl is.

Magyarországon az uniós tejkvóta-rendszer a csatlakozással lépett érvény-
be, de hazánkban már 1996 óta létezett az uniós kvótarendszer alapjait alkal-
mazó szabályozás.

Hazánk tejkvótája valamivel több, mint 2 millió tonna tej termelését teszi le-
hetõvé évente. Ezt a mennyiséget még egyszer sem sikerült kihasználni, sõt
a magyar tejtermelés a csatlakozás óta folyamatosan csökkent. A
2008/2009-es kvótaév 84 %-os kihasználtságával szemben a 2009/2010-es
kvótaévben 76 %-ra esett vissza. 2009-ben a tejelõ tehénállomány mintegy

12 ezer darabbal, a felvásárolt tej 115 ezer tonnával lett kevesebb a korábbi
évhez viszonyítva.
Félõ, hogy a 2008-tól kezdõdõen évente emelkedõ kvótamennyiséget a hazai
termelõk nem fogják tudni kihasználni, sõt a kvótarendszer 2015-ös teljes
megszüntetésével a tejtermelõk helyzete tovább romolhat. Tovább emelked-
het az importtermékek aránya, felgyorsulhat a termeléscsökkenés, gyengül-
het a versenyképesség, így ellehetetlenülnek a hazai termelõk.
A világgazdasági válság a tejpiacon is éreztette hatását, hiszen a 2007-tõl
2008 elejéig tartó kedvezõ piaci helyzet után a termelõknek drasztikus tejár-
csökkenéssel kellett szembesülniük. Ez a tény a hazai termelõket is érzéke-
nyen érintette, mert az árakban mintegy 40 %-os visszaesés volt tapasztalha-
tó. A tej felvásárlási átlagára a 2008. januári 95 Ft/kg-ról éves átlagban 81
Ft/kg-ra csökkent. A 2009. évi átlagár már csak 60,12 Ft/kg volt. Jelenleg 68
Ft/kg körüli felvásárlási árat kapnak a termelõk, de ez az ár csak közelíti az ön-
költséget.
Tovább folytatódik a vemhes üszõk exportálása – az oroszok 500-550 ezer
forintot fizetnek egy állatért, de azok hazai pótlása több évbe kerül a biológiai
törvényszerûségek miatt –, és takarmánydrágulásra lehet számítani, az im-
porttermékek beáramlása pedig nem csökken.
Van kedvezõ jel is, de nem a magyar piac oldaláról: az itthoni fogyasztás nem
csökken, a hazai termelésû tej és tejtermék iránt nem nõtt érezhetõen a ke-
reslet. A kedvezõbb árak kialakulásáért az utóbbi hónapokban ismét beinduló
nyers tej exportja. Fõként olasz és görög vevõk vásárolnak a termelõktõl, tej-
üzemektõl.
A tavalyi évben az unió – érzékelve a közösségi szintû felháborodást és elé-
gedetlenséget – több intézkedést is hozott, melynek hatására a felvásárlási
árak emelkedésnek indultak, de az aktuális uniós felvásárlási árak még min-
dig messze vannak a termelõk által elvárt 40 cent/kg körüli ártól. A termelõi
áresés ráadásul nem mutatkozik meg a fogyasztói árakban.
A tagállamok agrárminiszterei a közelmúltban tárgyaltak a tejágazat jövõjérõl
és lehetõségeirõl. A megbeszélésen megegyezés született egy év végéig el-
készülõ, átfogó intézkedési tervrõl. A magas szintû munkacsoport által meg-
fogalmazott ajánlások elsõsorban a szerzõdéses kapcsolatok átláthatóságá-
nak növelését, a termelõi alkupozíció megerõsítését, rugalmas piacszabá-
lyozó eszközök – biztonsági háló – létrehozását, és az áringadozás csökken-
tését célozzák.

Magyar Agrárkamara
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Vágányzár
A rendkívüli idõjárás miatt Pincehely–Dombóvár
és Csoma–Szabadi–Baté állomások között meg-
rongálódott a pályaszakasz. A pályaszakasz hely-
reállítása miatt elõreláthatólag augusztus 23-a és
31-e között folyamatos vágányzár lesz érvényben
a vonalszakaszon.
A vágányzár ideje alatt vonatpótló autóbuszok
szállítják az utasokat:
– a személy- és gyorsvonatok utasait Pincehely–
Dombóvár–Pincehely, Kaposvár–Dombóvár–Ka-
posvár között;
– a pécsi IC (Budapest–Pécs) utasait Simontor-
nya–Dombóvár–Simontornya között;
– a Somogy IC utasait Kaposvár–Simontornya–
Kaposvár között.
A Budapest–Pécs között közlekedõ IC-k rendes
üzemmenet esetén dombóvári átszállással közle-
kedõ kaposvári utasainkat a Simontornya és Ka-
posvár között közlekedõ közvetlen vonatpótló au-
tóbuszokkal szállítjuk el.
A közlekedési rend módosulása miatt a Buda-
pest–Pécs viszonylaton a menetidõ kb. 45 per-
ces meghosszabbodásával kell számolni a vonat-
pótló autóbuszos közlekedés miatt.
Az IC-k Pécsrõl korábban indulnak, illetve késõbb
érkeznek Pécsre.
A munkálatok ideje alatt a 360 Ft-os kedvezmé-
nyes IC pót- és helyjeggyel igénybe vehetõ fel-

áras vonatok 140 Ft-os helyjegy váltása mellett
vehetõk igénybe.
A vonatpótló buszokon kerékpárok szállítása nem
lehetséges.
A vágányzár ideje alatt érvényes, módosított me-
netrendek listája 2010. augusztus 9-étõl a
mav-start.hu és a mav.hu weboldalakon elérhe-
tõk.
Az autóbuszos átszállást követõen a kocsik minõ-
sége és komfortja eltérhet attól, amelyben az át-
szállás elõtt az utas utazott. (A komfortcsökkenés
a kocsik minõségi változásából adódik. Például az
átszállás elõtt IC minõségû kocsiban utazott az
utas, ahol volt légkondicionálás, volt minden asz-
talnál 220 V, és átszáll egy olyan kocsiba, ahol
ezek a szolgáltatások nincsenek meg.)
A fenti idõszak alatt a jelenleg is érvényben lévõ
üzletszabályozás alapján történõ visszatérítés ke-
rül alkalmazásra.
Az utasok az üzletszabályzat szerint feláras vona-
tok késésekor nemcsak a pót- és helyjegy árá-
nak, hanem a teljes (pót- és helyjegy árával nö-
velt) menetjegy árának – 30 és 119 perc közötti
késés esetén – a késett vonatra esõ részének 25
%-a, a 120 percet elérõ, vagy azt meghaladó ké-
sés esetén pedig az 50 %-a jár vissza az érintett
utasok számára a benyújtott igények alapján.

MÁV Start Zrt.

Csikkek
a vasúton

Vonatra várva fedeztem föl a látványt: a
peronon van kijelölt dohányzóhely.
Van is ott egy csikkek számára való
edény. Abban azonban csikk alig van.
Ugyanakkor a peron elõtti murvás terü-
let fehérlik a rengeteg csikktõl.

Felháborító a dohányosok viselkedése,
hogy a csikket nem a csikktartóba te-
szik, hanem eldobálják mindenfelé. Rá-
adásul nagyon ügyes takarító kell ah-
hoz, hogy a murvából kiszedegesse a
rengeteg csikket. Ha Hamupipõkét föl
lehetne fogadni a galambjaival, azok ta-
lán meg tudnák oldani a kérdést. Bár
nem biztos, hogy a galambok a csikket is
olyan szívesen szedik, mint a lencsét a
hamuból.

Van egy javaslatom: ha valaki eldob egy
csikket, kötelezzék arra, hogy szedjen
össze az eldobált csikkbõl százat, más-
képp nem szállhat fel a vonatra. Akkor
talán meggondolná, hogy máskor is el-
dobja-e a csikket.

Hargitai Lajos
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Csigapark
Tágas, napfényes, összkomfortos otthont
kínál Sárbogárd központjában a Csiga-
park. Több ezer, földszinti illetve emeleti,
különbözõ fekvésû ingatlan közül választ-
hatnak az érdeklõdõk, ahonnan csodálatos
kilátás nyílik az óváros épületeire, vala-
mint a Csigapark elõtt elterülõ hatalmas
zöld területre. A közvetlen szomszédban
bank és posta, néhány száz méteres körzet-
ben mindenféle szolgáltatás és üzlet meg-
található!

Érdeklõdni a helyszínen lehet. Ár: meg-
egyezés szerint.
Házat hozzanak magukkal!

Hargitai Kiss Virág

Aszfaltozzák az utcákat
A választások közeledtével most leaszfal-
toznak néhány utcát. A szomszédunkban a
Munkácsy Mihály utca is most készül. Lát-
juk, hogy ott is úgy csinálják, mint nálunk, a
Huba utcában: semmi alap, az elegyenge-
tett sáros, törmelékes földre terítik az alig
pár centis aszfaltréteget. Ez addig tart csak,
mint nálunk, a Huba utcában, és másutt is,
ahol már korábban volt látványútépítés.
Most töredezik szét az aszfalt – így porlad-
nak el pár év alatt azok a tízmilliók, amiket
a mi befizetett adónkból szórtak el a
képviselõk a maguk fényezésére, kampány-
idõszakban.

Egy ottani lakos

Nyílt
tér

Van is, nincs is
Az egyik szemük sír, a másik nevet a Mun-
kácsy Mihály utca lakóinak. Megcsinálták
ugyanis végre az utcájukat, új aszfaltbur-
kolatot kapott az eddig murvás, gödrös ut-
ca. Ám arra a rövidke szakaszra (az utca
déli végén, a Munkácsy M. és Rákóczi utca
között), amin Sárszentmiklós központjába
jár be a legtöbb lakó bevásárolni, iskolába,
buszra, nem futotta a költségvetésbõl.
Így a szomszédba ugyan száraz lábbal, ép
jármûvel kelhetnek át az emberek, be Mik-
lósra viszont ugyanolyan körülmények kö-
zött, mint eddig: poros/sáros, kátyús úton.
Vagy kerülhetnek nagyot.
Persze, aki nem arra jár, azt ez nem zavar-
ja. De a tisztelt képviselõket nem is azért
választották az emberek, hogy saját érde-
keik alapján ítélkezzenek a polgárok adó-
forintjainak sorsáról. Bõven jut nem köte-

lezõ dolgokra, amiket szó nélkül megsza-
vaznak. Aztán sajnálkozva közlik, hogy
utakra nincs elég pénz. Hát jusson a min-
denek elõtt álló infrastruktúra-fejlesztésre
is! S nem utolsó sorban, visszatérve a Mun-
kácsy Mihály utcára: ha valamit elkezdtek,
akkor fejezzék is be!

Hargitai Kiss Virág

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

özv. PRIBÉK IMRÉNÉ

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Parlagfû a napraforgótáblában
A Suszterhegyre menet meglepõ látványt nyújt egy napraforgótábla. Benne a parlagfû
magasabbra nõtt, mint a napraforgó. Ez igazából akkor parlagfûtábla. Nem jár ezért
büntetés? – kérdezte egy szerkesztõségünket telefonon hívó polgár.
Sajnos kényszervágásra nincs lehetõség, mert az akkor is kultúrnövény, ha elgazosodott,
s ezért nem büntet a hatóság.

Hargitai Lajos

Nagylókiak
kérdezték

Nagylókon néhány utca még mindig a
kommunista munkásmozgalmi káderek
nevét viseli. Mikor lesz hajlandóság és aka-
rat arra, hogy végre megváltozzanak a régi
utcanevek?

Lóki polgárok


