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42 fogat részvételével rendezték
meg a hintók XV. sárbogárdi verse-
nyét augusztus 20-án az Ifjúsági
parkban, a Sárbogárdi Lovas Egye-
sület szervezésében. Az ünnephez
méltó programban lehetett ré-
szünk, hiszen a lovakhoz, a lovas
sportokhoz való kötõdésünk õsi gyö-
kereinkbõl fakad, s ellenállhatatlan a
késztetés, hogy ellátogassunk egy-
egy ilyen eseményre.

A szervezõk kitettek magukért, így a rend-
kívül magas számú induló ellenére is gör-
dülékenyen zajlottak a futamok. A bírói
teendõket Gosztola Gábor, Gosztola
Józsefné és Nagy Imre látták el.
E megmérettetés a Fejér megyei bajnok-
ság 9. fordulója volt, melyre nemcsak a
környék és a megye különbözõ települése-
inek fogatosai jöttek el, hanem a Balaton
vidéke és Vecsés is képviseltette magát. A
versenyre olyan nagyágyúk is neveztek,
mint Kalamár László, Forró Tibor és Ma-
gyar Zoltán. Utóbbi nyerte tavaly a sárbo-
gárdi vándorserleget, és 2009-ben a Dél-
Dunántúl régiós bajnoka volt. Baranyai
Lászlót se hagyjuk ki a sorból, hiszen a
sárszentágotai hajtó 2008-ban és 2009-ben
is learatta a megyei bajnoki címet.
A szebbnél szebb fogatok versengésének
szüneteiben láthattunk csikósokat, akik
bravúros mutatványokra vették rá enge-
delmes paripáikat, és mesterien pattogtat-
ták ostoraikat (még asszonyverés is volt!).
A színpadon fellépett a Mezõföld Népi

Együttes, valamint hastáncosok. Nagy tet-
szést aratott Forster Józsi hagyományos
népi fogata. Gosztola József és Guti Béla
pedig látványos bemutatót tartottak né-
gyes fogataikkal. Béla bácsi a fiatalokat
meghazudtoló lendülettel, magabiztosan
száguldott végig a pályán.

A gyerekek kedvére mód nyílt pónilovag-
lásra, a Sárréti Íjász Club révén íjászko-
dásra, Szabóné Czuczai Kati és Halasiné
Kriszti kézmûveskedésre várták az érdek-
lõdõket, s voltak vásárosok, frissítõ ételek,
italok, valamint egy csinos kis malacért le-
hetett versengeni.

Eredmények

Akadályhajtás (20 akadály):

1. Kalamár László, Beremendi Építõk, 2.
Forró Tibor, Tabi VSE, 3. Bodnár Csaba,
Ráckevei LK, 4. Taligás Menyhért, Rácke-

vei LK, 5. Ihász Béla, Seregélyesi LK, 6.
Guti Béla, Mezõszilasi LK

Vadászhajtás (12 akadály):
1. Magyar Zoltán, Marcali VSZSE, 2. For-
ró Tibor, Tabi VSE, 3. Semjén Attila, Me-
zõszilasi LK, 4. Zólyomi László, Vecsés
SE, 5. Vida Károly, Sárbogárdi LE, 6. Bo-
kor László, Kálozi LK
Habár helyezést nem ért el, mi mégis kü-
lön gratulálunk a közönség kedvencének,
Bendzsinek (Kiss Nándi kutyája Nagy-
lókról), aki fáradhatatlanul és hiba nélkül
futotta végig a pályát a hintó alatt illetve
mögött.
A Sárbogárdi Lovas Egyesület ezúton is
köszöni minden segítõnek az önzetlen
munkát, és a támogatók felajánlásait.

Hargitai Kiss Virág

Szántóverseny
2010. szeptember 4.

„Edzés” augusztus 31-én
16 órakor és szeptember 2-án
16 órakor Sárszentmiklóson,
a 63-as út mellett, Cece felé,

Rétszilas elõtt, balra.

Lajtos János

06 (30) 520 2552

HintófutamHintófutam
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Az államalapítás ünnepén
Sárbogárd önkormányzata nem rendezett
programokat augusztus 20-án, hanem egy
esti megemlékezésre hívta a város lakóit a
Hõsök terei emlékmûegyütteshez.

Az ünnepségen közremûködött a Sárbo-
gárdi Városi Vegyes Kar Huszics Ven-
delné karnagy vezetésével, valamint a Sár-
bogárdi Fúvószenekar. A Himnusz hang-

jait követõen dr. Makkos Norbert nagy át-
éléssel szavalta el Ady Endre „Magyar ja-
kobinus dala” címû versét, hûen közvetítve
a költõ örökérvényû, szeretettel ostorozó
sorait.
Juhász János polgármester beszédét köve-
tõen átadta a képviselõ-testület által ado-
mányozott kitüntetéseket. Pro Urbe díjat
vehetett át Máté János vállalkozó, díszpol-
gári címben részesült id. Nagy László vál-
lalkozó.
Mivel augusztus 20-a az új kenyér ünnepe
is, a katolikus egyház képviseletében Mé-
száros János helyettes esperes áldotta meg
az alkalomra sütött hatalmas cipót, amit
aztán minden jelenlévõ megkóstolhatott.

Hargitai Kiss Virág

Felavatták a megújult iskolát
Hét végén, a Szent István-napi ünnepség keretében felavatták a
csaknem 500 milliós beruházással felújított, illetve átépített me-
zõszilasi Németh László Általános Iskolát.

A Közép-dunántúli Operatív Program „Közoktatás infrastruktu-
rális fejlesztése” tárgyú pályázatán 439 millió Ft támogatásban ré-
szesítették ezt a programot. Ennek keretében a régi iskolaépüle-
tek teljesen megújultak, és a központi iskolaépület egy új szárny-
nyal is bõvült. Kialakítottak benne több szaktantermet, s minden
osztálytermet a mai kor követelményeinek megfelelõ szinten épí-
tettek át.
Az átadástól függetlenül szeptember 1-jén még nem itt kezdõdik
a tanítás, mert még hiányzik a bútorzat és a szaktantermek felsze-
relése. Várhatóan novemberre a bútorozás és a szaktantermek
felszerelése is megtörténik.
Az iskola elõtti téren, népes vendégsereg elõtt Magyar József pol-
gármester mondott köszöntõt. Az iskola mûvészeti közössége,
kórusa és a lajoskomáromi táncosok mûsora után a református
lelkész megáldotta, a katolikus plébános felszentelte a megújult
iskolát, majd Varga Gábor országgyûlési képviselõ mondott az
eseményt méltató ünnepi beszédet. Az iskola névadójának, Né-
meth Lászlónak a lánya elismerõ szavakkal méltatta a nagy mun-
kát és annak eredményét, a szép, új iskolát.
Az ünnepség keretében „Tiszta, virágos porták” elismeréseket
adtak át, majd ünnepélyesen átvágták a bejárat elõtti nemzeti sza-
lagot, s a vendégek körüljárták az épület folyosóit, termeit.

Hargitai Lajos
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Önkormányzati választások
Független jelöltek

Lapunk elõzõ számában az október 3-ai
önkormányzati választáson pártok, civil
szervezetek képviselõ- és polgármesterje-
löltjeinek listáit közöltem és kommentál-
tam. Mint ígértem, ezen a héten a függet-
len jelöltekkel folytatom a sort.
A független jelöltek jelentõs része eredeti-
leg szeretett volna valamely szervezet szí-
neiben indulni, de ambícióit az adott szer-
vezet valamilyen oknál fogva nem támo-
gatta. Volt olyan is – Csizmadiáné Boros
Edit Gréta esetében –, ahol a jelölõ civil
szervezet, a Civilek Összefogása Sárbogár-
dért Egyesület azért lépett vissza a jelölt-
lista állításától, mert tagságuk jelentõs ré-
sze a sárbogárdi önkormányzattól a jelen-
legi rezsim által kirúgott köztisztviselõk-
bõl áll, akik többsége másutt szintén köz-
tisztviselõként helyezkedett el. Állásuk pe-
dig összeférhetetlen a választáson való
részvétellel. Csizmadiáné ezért független
jelöltként indul a polgármester-választá-
son, s a töbörzsöki körzetben egyéni képvi-
selõjelölt is lett.
Ugyancsak a töbörzsöki körzetben indul
független képviselõjelöltként Juhász Já-
nos, aki egyben polgármesterjelöltként is
gyûjti a cédulákat. Õ azért kénytelen füg-
getlenként indulni, mert sem a Fidesz, sem
más szervezet nem volt hajlandó indítani.
Töbörzsökön független képviselõjelölt-
ként indul Alpek Zoltán Imre is, elmondá-
sa szerint azért, hogy Juhász János esélyeit
csökkentse.
Elõzõ lapszámunkban említettem már,
hogy a 4-es körzetben Rehák Sándor indul
független jelöltként.
A pusztaegresi körzetben függetlenként
indul Sipos Attila. Eredetileg õ is Fidesz-
színekben szeretett volna indulni a Ju-
hász–Nedoba-féle „hatalomleosztásban”.
Függetlenként indul ebben a körzetben
eddigi ismereteim szerint még Magyar
Zoltán, Jencski Zsolt és Bihar Ferenc is.
A 3-as választókörzetben (Kislók, Árpád
utca) Ferencz Kornél indul független je-
löltként. Õ egy ügyes húzással próbálja be-
biztosítani, hogy esélyes legyen a választá-

son. Eddig kislóki képviselõként bomba-
biztos volt a helye a testületben. Most az
Árpád-lakótelepre hajtott rá, hiszen kör-
zetében az a legnagyobb szavazói bázis lett
a két szavazókör összevonásával. A lakóte-
lep évtizedek óta adósságokkal küzd. Töb-
ben próbálták már úgymond „megmente-
ni” a társasházat, sikertelenül. Ferencz
Kornél, bár nincs lakása a lakótelepen, fel-
ajánlotta, hogy ez év végéig elvállalja a la-
kótelepen a közös képviselõi megbízatást,
és kitisztázza õket az adósságból, rendbe
teszi a pénzügyeiket. A kétségbeejtõ hely-
zetben lévõ lakók, mint a fuldokló az utol-
só szalmaszálba kapaszkodtak bele Kor-
nélba, s megelõlegezve neki a bizalmat, a
megváltó ígéretért cserébe a kopogtatócé-
duláik 80 %-át adták oda neki. Kornéllal
beszéltem ezzel kapcsolatban. Azt mond-
ja, hogy õ ezt a kérdést meg tudja oldani, és
valóban teljesíti is a lakóknak tett ígéretét.
Akik ismerik az Árpád-lakótelep ügyeit,
kétkedve tekintenek erre az ígéretre, mert
az igazi változáshoz elsõsorban arra lenne
szükség, hogy a lakók összefogjanak, és
maguk is tegyenek saját érdekükben vala-
mit. Úgy nem lehet változtatni, hogy sokan
nem fizetik a közös költséget, hogy széthú-
zás van, és mástól várják, hogy csodát te-
gyen a sorsuk jobbra fordulásáért. Kevés a
remény, hogy Ferencz Kornél lesz a meg-
váltójuk. Ha nem sikerül a mutatvány, ak-
kor az Árpád-lakótelepen húsvét helyett
elõrehozzák karácsonyra a „megváltó” ke-
resztre feszítését?
Elõzõ lapszámunkban még arról írtam,
hogy Rigó László, aki a helyi Fidesz elnö-
ke, a Fidesz színeiben indul az összevont
Rétszilas–Sárszentmiklós Újfalu körzet-
ben. Lapzárta elõtt, szerdán délelõtt azon-
ban a Fidesz hivatalos közleményt küldött
lapunknak, mely szerint Rigó László mél-
tatlanná vált a Fidesz értékrendjének kép-
viseletére, ezért a Fidesz nem õt fogja
indítani a 7-es választókörzetben.
Rigó László indításával kapcsolatban már
korábban is voltak viták. A Fidesz szimpa-
tizánsai – megelégelve a Juhász János és
hatalmi köre által folytatott politizálást –
teljes tisztújítást szerettek volna Sárbogár-
don. Rigó László azonban a Fidesz helyi

elnökeként nem hullott ki a rostán, és a
7-es választókörben indult a Fidesz színei-
ben. Rigó Lászlóról köztudott volt, hogy
elkötelezett Juhász János mellett. Amikor
a polgármesterjelöltekrõl szavaztak a Fi-
deszben, a végsõkig kitartott amellett,
hogy a Fidesz továbbra is Juhász Jánost in-
dítsa polgármesterjelöltként. A Fidesz
azonban dr. Sükösd Tamás helyi ügyvédet
indította a Fidesz polgármesterjelöltje-
ként.
Aztán elkezdõdött a kopogtatócédulák
gyûjtése, és egyre több helyrõl jelezték,
hogy Rigó László embere nemcsak Rigó-
nak gyûjti az ajánlószelvényeket, hanem a
Fidesz nevében Juhász Jánosnak is. Ez a
hír egyébként már hetek óta terjedt a vá-
rosban. Hét végén borult ki a liszt a Fidesz-
nél, amikorra már túl sok bejelentés érke-
zett, és akkor kérdõre vonták Rigó Lász-
lót, majd megvonták tõle a bizalmat. Rigó
Lászlóval az utolsó ballaszttól is megsza-
badult a Fidesz.
Személyesen én is beszéltem ezt követõen
Rigó Lászlóval. Õ tagadja a vele szemben
felhozott vádakat. Elmondta, hogy mindig
hûséggel szolgálta a Fideszt. Állította,
hogy õ nem gyûjtött senki másnak kopog-
tatócédulát. Nagyon sajnálja, hogy vele
szemben igaztalanul jártak el, és õ akkor is
elindul, de független jelöltként.
Mint megtudtam, független jelöltként in-
dulásával Rigó László automatikusan el-
veszíti a Fidesz-tagságát.
Tapasztalható, hogy a Juhász János által
„kézben tartott” személyek több helyen is
feltûnnek, és próbálnak kampányolni mel-
lette a városban. Juhász Jánosnak nem-
csak a jó fizetésért, hanem azért is létkér-
dés, hogy megválasztják-e újra, mert ha
lenne még egy ciklusa, akkor megkapná a
három letöltött polgármesteri ciklus után
a kiemelt nyugdíjat.
Nem hiszem, hogy Sárbogárdon a polgár-
mesteri szék szociális alapon járna egy em-
bernek. Mert hát mégiscsak választott
tisztség a polgármesterség, s a polgármes-
teri székbe ne egy megélhetési politikus
üljön bele! Vagy nem jól gondolom?

Hargitai Lajos

BEMUTATKOZTAK

A Mozdulj a Városért Egyesület bemu-
tatta képviselõjelöltjeit és polgármes-
terjelöltjét. A kedden este tartott sajtó-
tájékoztatón elmondták, hogy minden
jelöltjüknek összegyûlt a szükséges
mennyiségû ajánlószelvény. Errõl fény-
képes beszámolónkat jövõ heti szá-
munkban olvashatják.

Hargitai Lajos

MEGHÍVÓ
Tisztelt Választópolgárok,

tisztelt Tinódi Lakosok!
2010. augusztus 27-én, pénteken,
este 7 órakor Novák Kovács Zsolt,

a Fidesz képviselõjelöltje
a tinódi presszóban választási fórumot

tart, melynek vendége Önökön kívül
Varga Gábor országgyûlési képviselõ.
Mindenkit szeretettel várunk, aki érdeklõdik

a helyi közélet iránt!
VÁLTOZÁS–MUNKAHELY–ÖSSZEFOGÁS:

FIDESZ

KÖZLEMÉNY
A sárbogárdi Fidesz tudatja minden
sárbogárdi választópolgárral, hogy Ri-
gó László jelenlegi alpolgármester mél-
tatlanná vált a Fidesz értékrendjének
képviseletére, ezért nem támogatjuk
képviselõvé választását a továbbiakban.

Tisztelettel kérünk minden 7. választó-
kerületi lakost, hogy szavazatával a Fi-
desz valódi jelöltjét támogassa 2010. ok-
tóber 3-án.

Fidesz
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Új kenyér régi módszerrel
Az új építménynek számító Tavi Palota tu-
ristaházat sok helyi lakos sem látta még kí-
vül-belül. Most lehetõség nyílt rá. 2010.
augusztus 22-én ugyanis az egész falut
megmozgató, hagyományos kenyérsütést
láthattuk, amit a nyugdíjasklub és a község
képviselõ-testülete itt rendezett meg.
Az idõsebbek megmutatták a kenyérsütés
tudományát, hagyományát. Bevonták a fi-
atalokat is a nehéz fizikai munkának szá-
mító dagasztás elõkészítõ mûveleteibe.
Voltak, akik még sosem láttak teknõben
dagasztani tésztát, szakajtóban keleszteni
adagokat. Az is egy érdemleges esemény
volt, amikor a felfûtött kemencébe külön-

leges lapáttal berakták, illetve kiszedték a
kisült kenyeret. No, meg aztán volt hatal-
mas, bezsírozott, megsózott lángost, amit
csak úgy faltak a fiatalok is.
A többórás munkába többek menet köz-
ben kapcsolódtak be. Jólesõ érzés volt,
hogy a jelenlévõk apraja-nagyja elsajátíta-
ni látszott a nap célfeladatát: a lisztbõl való
kenyérfélék sütését.
Volt itt sok finom sütemény, fõtt kukorica,
kávé stb., amit jóízûen fogyasztott el min-
denki. A több mint száz lelkes résztvevõ,
míg sült a kenyér, addig sem tétlenkedett,
mert elõre is sütöttek kenyeret, hogy a vá-
rakozás perceit, óráit agyonüssék finom

zsíros, lekváros kenyérrel. Így várták az új
búzából készített kenyereket, amikbõl jó-
ízûen falatoztak a kisbabák is.

A Nagylók Petõfi utcájának végében levõ
Tavi Palota turistaház kertjében az új ke-
nyér ünnepe alkalmából falunk népe meg-
ismerte a hagyományos kenyérsütést. Vol-
tak fiatalok, akik azt mondták, hogy szép-
szép, de ennyi idõ ma már nincs a kenyerek
megsütésére. Az általános vélemény az
volt, hogy mindegy annak a kenyérnek,
csak jó búzából és jól süssék meg.

Tauz Józsefné pedagógus

55 év hûség egymáshoz, a nagylóki iskolához
A kedves Olvasót most egy olyan világba invitáljuk, amelyet
ugyan pénzért nehezen lehet megkapni, ám mindenkinek a szívé-
ben megtalálható.
55 évvel ezelõtt 21 nyolcadik osztályos végzõs tanuló, osztályozó-
vizsgájuk után, az évzárón úgy búcsúztak el egymástól, tanáraik-
tól és az alma matertõl, hogy egy életen át visszatérnek ebbe a fe-
lejthetetlen élményeket nyújtó helyre, ötévenként.
Ezek az osztálytársak hûek maradtak mind önmagukhoz, mind
pedig megbecsülésben, szeretetben egybeolvadt osztályközössé-
gükhöz. Az elmúlt ötvenöt évben, s most is egyre fogyva bár, szin-
te órára pontosan érkeztek, az összetartozás szeretetével, kitörõ
örömmel üdvözölve egymást.
Ketten maradtak távol, talán egészségi okokból, tízen lépték át
újból, meghatódva a szeretett iskola kapuját.
Mint kedves ismerõsöket köszöntötte és fogadta õket Dobai Te-
réz tagintézmény-vezetõ 2010. augusztus 21-én.
Szemükkel minden szegletet végigsimogatva járták körbe az isko-
lát, örömmel fedezték fel a felújítás nyomait. A régi lábnyomok
helyén járva egymás után emlékeztek meg tanáraikról, akik szí-
vükhöz nõttek. Név szerint sorolták neveiket: a már 90 éves Botos
László volt az osztályfõnök, Békefi Elemérné, Békefi Elemér, Ta-
kács Magdolna (aki szintén idõskorú), Pásztor Ferenc ig., Iványi
Aranka, Tóth Márta.
Kimentek a temetõbe, ahol elhunyt társaik sírjánál megállva elhe-
lyezték az emlékezés virágait egy-egy könny kíséretében.

Az osztályteremben költötték el ebédjüket, itt is mécsesekkel
adóztak a gondolatban jelenlévõk emlékének.
Ezt követõen a mûvelõdési házba mentek át, ahol a nagyterem-
ben idézték fel régmúlt gyönyörû ifjúságuk ma is élõ emlékeit, a
táncos bálokat, és a szövõdött szerelmeket. Még most is ott zsi-
bong a fülükben az akkori táncok és dalok muzsikája. Ugyanitt te-
kintették meg a Helytörténeti Emlékszobát és a népdalkörösök
próbatermét. Itt is felszakadtak a régmúlt emlékei. A képek és az
elhelyezett tárgyak láttán sorra elevenedtek meg az akkori
Nagylók gyermekkori emlékei.
Ez a nap is feledhetetlenül telt, melynek végén elhatározták, hogy
ezeknek az emlékeknek, találkozásoknak minden soron követke-
zõ idõben résztvevõi lesznek.
Kedves Olvasó! Aki gondolatban is végigkísérte e cikk tartalmi
mondanivalóját, annak nem hiszem, hogy a képzeletvilágban, az
emberi érzelmekben nem melegedett volna fel egy kicsit a szíve.
Olyan megható, s az emberre olyan elementáris erõvel hat a hely
szeretete, egymásnak egy életen át való megbecsülése és az igazi
alma materhez való örök kötõdés!
Én, aki láttam és hallottam õket, megerõsödtem abban, hogy ér-
demes szeretettel, szívbõl és igazán élni a közösségekért. Mint pe-
dagógus, tudom, hogy nemhiába vagyunk az emberpalánták ne-
velõi, alakítói. Mindent el lehet érni, le lehet gyõzni, ha szívünk-
ben szeretet él.

Tisztelettel és szeretettel jegyezte: Tauz Józsefné pedagógus

Tisztelt
Választópolgárok!

Önöknek köszönhetõen a 3-as választókörzetben az ön-
kormányzati képviselõi indulásomhoz nagy számban tá-
mogattak ajánlószelvényeikkel.

A megelõlegezett bizalmukat köszönöm, megválasztá-
som esetén minden erõmmel igyekszem ezt megszol-
gálni.

Ferencz Kornél
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Falunap Alsószentivánon
Néhány év kihagyás után az idén újra rendeztek falunapot Alsó-
szentivánon, az iskola sportpályáján. A felállított színpadon reg-
geltõl folyamatosan mûsorokkal szórakoztatták az érdeklõdõ kö-
zönséget. Sok Alsószentivánról elszármazott család jött haza
messzi földrõl is erre az ünnepre. Tiszteletét tette a falunapon a
Szent Iván nevét viselõ települések egyesületének képviselõje, s a
megnyitón köszöntötte az alsószentivániakat.
Az iskolában kiállítást rendeztek a helyi ügyes kezû asszonyok ké-
zimunkáiból. Gyönyörû horgolt, keményítõvel kiformázott virág-
csokrokat, dísztárgyakat mutattak be, a falakon pedig körben a
faluból Sárbogárdra elszármazott Horváth Nándorné festményei
voltak láthatók.

A falunapot Nagy Lajos polgármester nyitotta meg. Az államala-
pító Szent István napja alkalmából ünnepi köszöntõt mondott
Varga Gábor országgyûlési képviselõ. Õ szegte meg azt a 2 méter
hosszú, gyönyörû kenyeret is, amit Pongrácz József nyugalmazott
pékmester sütött az ünnepre.
Az ünnep alkalmából kitünte-
téseket, jutalmakat adtak át.
A falu díszpolgáraként kö-
szöntötték dr. Szarvas Józse-
fet, aki ugyan 1958. december
20-án a sárbogárdi szülõott-
honban látta meg a napvilágot
dr. Bakács Tamás szülészor-
vos kezei közt, ám ettõl füg-
getlenül alsószentiváninak
vallja magát. Ebben a kis falu-
ban nevelkedett, itt járt iskolába is. Szülei tõsgyökeres szent-
ivániak, s õt is ezer szál köti szülõfalujához. Az orvosi egyetem
után a Szent György Kórház sebész fõorvosa lett, a traumatológia
osztályvezetõ helyettese. A Magyar Kézsebész Társaság vezetõ-
ségi tagja, a Székesfehérvári Öreghegyi Plébánia képviselõ-testü-
letének világi elnöke. A köztiszteletben álló orvos számos más ki-
tüntetéssel is rendelkezik: a Pro Sanitate Emlékérem (2001), a
Székesfehérvárért Emlékérem (2008), a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztje (2010) tulajdonosa. Most az Alsó-
szentiván Díszpolgára kitüntetést adta át részére Nagy Lajos pol-
gármester.

Az egész évi önzetlen munkájáért jutalmat kapott két polgárõr:
Katona Sándor és Bieber Mihály. Ajándéktárgyat kaptak: Mada-
rasi Zoltán, Imre Ferenc, Buruncz János, Varga Zoltán és Kovács
István polgárõrök.

Délelõtt kispályás focibajnokságon mérték össze erejüket helyi és
máshonnan jött csapatok. Elsõ lett a Körte FC. Sárbogárdról jött
a Fanni presszó csapata, akik második helyezést értek el, a
szentiváni Kockahas nevû csapat lett a harmadik. A legjobb játé-
kos díját Fülöp Tibor (Fanni) kapta, a legjobb kapus: Szopori Gá-
bor (Körte FC), a gólkirály: Tábori Tamás (Kockahas).
A fák alatt eközben készülõdtek az esti vacsora fõzéséhez a kitele-
pült szentiváni családok. Itt már régi hagyomány, hogy a zöldben
fõznek közös családi vacsorát, s azt barátaik körében fogyasztják
el. Hogy ezt a szokást érdekesebbé tegyék, a családok közt fõzõ-
versenyt is rendeztek.
Készült, persze, közös faluvacsora is. Nagy bográcsokban rotyo-
gott már késõ délután a pörkölt.
A fõzõversenyre Húsvéthék csapata babgulyást, Hanti és csapata
erdélyi pacallevest, a Csodaszarvas csapat halászlét, Porteleki Ist-
ván Attiláné (azaz Imre Ancsa) ugrószarvas-pörköltet, a Kocka-
has FC részeges vaddisznópörköltet fõzött. Az ítészek elnökének
a Pilisszentiváni Polgárõr és Tûzoltó Egyesület elnökét, Bodnár
Ferencet választották, tagjai lettek: Divéki Balázs, valamint Tö-
rök Lívia.

A fõzõverseny eredménye:
1. Porteleki István Attiláné (Im-
re Ancsa), nyereménye: egy fõ-
zõbogrács;
2. Csodaszarvas csapat, nyere-
ményük: egy üveg agyagpalac-
kos pálinka;
3. Hanti és csapata, nyeremé-
nyük: egy palack minõségi vö-
rösbor;
4. Kockahas FC, nyereményük: egy palack minõségi vörösbor;
5. Húsvéthék csapata, nyereményük: egy palack minõségi vörös-
bor.
A közös vacsora után hajnalig tartó szabadtéri bálon szórakoztak
ifjak és vének.

Hargitai Lajos
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V a d á s z n a p A l a p o n
Második alkalommal rendezték meg Alapon
a vadásznapot. A tavalyi rendezvény is na-
gyon jól sikerült, de az idei a tavalyit is messzi
túlszárnyalta.  Az  alapi  vadászház  udvarán
meghitt, családias hangulatban töltötték a
napot a vadásztársaság tagjai, családjaik és a
sok ide érkezõ vendég. Mivel a rendezvény
nyilvános volt, nagyon sokan jöttek más tele-
pülésekrõl is.
A rendezvény a Bakonykürt vadászkürtösök
nyitányával kezdõdött. Méhes Lajos, a va-
dásztársaság elnökének köszöntõje után
Varga Gábor országgyûlési képviselõ mon-
dott beszédet. Ezt követõen a vadászok em-
lékfalánál koszorúkat helyeztek el.
Az idén is volt vadászmise, mint ahogy tavaly. A fenyõágakkal dí-
szített szabadtéri oltárnál Mészáros János helyettes esperes ce-
lebrált. Kürtszóra négy vadász fenyõágyra fektetett õzbakot ho-
zott be, s letették az oltár elé.
A vadászmise keretében keresztelõre is sor került. Bertók Feri
unokáját tartotta keresztvíz alá a keresztanya, Köõ Imréné.
Kint a szántóföldön agyaggalamb-lövészeten próbálhatták ki tu-
dásukat az érdeklõdõk. Megleshették a fácánosban a madarak
életét, kipróbálhatták a hagyományos íjakat, majd a vadászkutyák
mutatták be gazdájuk kíséretében tudásukat. Megcsodálhatták
az egyik sátorban a szép vadászfestményeket, agancs- és csontfa-
ragványokat, a szépen faragott puskatusokat, sétabotokat.

A színpadon egész nap színes mû-
sorral szórakoztatták a vendége-
ket. Az alapi táncosok mellett fel-
lépett a Ten Dance társastánc-
klub, az Ezüstfolyó Ékkövei és
Szerémi Zoltán, a Németkéri
Nemzetiségi Együttes, Csuti Csa-
ba nótaénekes és a Két Paraszt
banda.

Miközben a mûsor folyt a színpadon, a fák alatt készült vagy har-
minc bográcsban az ebéd. A környékbõl több vadásztársaság is
tiszteletét tette, s mindegyik elkészítette saját receptje alapján
kedvenc vadételét. Kiss Imre a keresztelõi lakomát készítette az
erdõvé sûrûsödött fák árnyékában. Nagy Dezsõ és Tar János hal-
ételekkel kedveskedett vendégeinek. Készítettek halászlét halga-
luskával és csukapörköltet kapros–túrós csuszával. Méhesné Juli-
ka polgármester asszony a sütõtárcsánál szorgoskodott, elõre be-
pácolt hússzeleteket sütött vendégeinek. Varga Gábor és családja
mellett ott ült az asztalnál Méhesék régi barátja, a volt gárdonyi
országgyûlési képviselõ, Ecsõdy László és felesége is.
Este a szabadtéri vadászbálon hajnalig mulatott a közönség. Reg-
gel felé többen lerúgták a szandált, cipõt, és mezítláb táncoltak a
hajnali harmatos fûben.

Hargitai Lajos

A sárbogárdi gazdák meghívják Önt és munkatársait
a sárszentmiklósi határban rendezendõ

területi szántóversenyre.
Idõpontja: 2010. szeptember 4.

A rendezvény helye: Sárbogárd–Sárszentmiklós,
a dunaújvárosi út melletti „külsõ szõlõ” dûlõ

(a település végét jelzõ táblától kifelé a 3. dûlõ, jobb oldalon).

GPS-koordináták:
szélesség – 46,8675854o, hosszúság – 18,6595702o.

Védnök: prof. dr. Birkás Márta.
Megtisztelõ jelenlétére feltétlenül számítunk!

Program
7.30: versenyzõi gyülekezõ, regisztráció, rajtszámsorsolás, versenyzõk el-
igazítása;
8.30: a versenyzõk üdvözlése – Pluhár István, a sárbogárdi gazdák korelnö-
ke; ekeszentelés – Mészáros János tisztelendõ úr; Himnusz; a verseny
megnyitója – Bögyös Zsolt, az MVH FM kirendeltségének vezetõje;
9.00: a verseny kezdete (nyitó barázdakészítés);
9.30: nyitóbarázda értékelése;
9.50: versenyszántás folytatása;
12.00: versenyszántás befejezése.
A szántás befejeztével ebéd, a kukorica-fajtasor bemutatója, gépbemuta-
tó, eredményhirdetés, díjkiosztás következik.
A bemutató résztvevõi: Berkei Zoli, Mezõmag, KITE, Invest, Univer Penta,
BASF, Syngenta, KWS, Saaten Union, Pioneer, RAGT, Limagrain, BÁZIS-
MAG, Monsanto, IKR, Virágchem, Tûzoltóság Sárbogárd, Genezis, Sárbo-
gárd és Vidéke Takarékszövetkezet, AXIÁL, Makhteshim, Cheminova,
Plantaco Kft., Timac Agro.
A rendezvény ideje alatt: szaktanácsadás, mezõgazdasági termelõeszköz-
forgalmazók kiállítása és tanácsadása.
A helyszínen egész nap büfé üzemel (Hotel Kovács).

Információ: Lajtos János, 06 (30) 520 2552,
szantoverseny@citromail.hu.
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Egymás mellett…

„Egymás mellett a Sárbogárdi kistérség-
ben” mottóval tanévkezdõ konferenciát
szervezett hagyományteremtõ szándékkal
az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
2010. augusztus 24-én, kedden, 10 órai
kezdettel. A konferenciára meghívást kap-
tak a közoktatási intézmények vezetõi, pe-
dagógusai mellett a települések polgár-
mesterei is.
A rendezvény elsõ részében a jelenlévõk,
Juhász János köszöntõje után, meghallgat-
ták Horváth Ferencné bevezetõ gondola-
tait a kistérség közoktatási helyzetképérõl,
az intézmények jelentõs szakmai fejleszté-
seirõl.
Ehhez kapcsolódva Imre Mária, a Kö-
zép-Dunántúli Regionális Pedagógiai In-
tézet Projektirodájának szakmai vezetõje
elõadásában – bemutatva az iroda szolgál-

tatásait, feladatait – kitért a további pályá-
zati lehetõségekre is.
Õt követte Györök Ágnes, a Kossuth Zsu-
zsanna Általános Iskola és Elõkészítõ
Szakiskola igazgatója, közoktatási szakér-
tõ, aki a sokakat érdeklõ integrációs peda-
gógiai rendszer mûködtetésérõl és az
EGYMI szolgáltatásairól beszélt a hallga-
tóságnak.
Az elõadások sorát Hargitai Enikõ közok-
tatási szakértõ, az Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat vezetõje zárta a kistérségi
hatókörû korai fejlesztési, logopédiai,
gyógytestnevelési szolgáltatások ismerte-
tésével. A program szekciókban (óvodai,
iskolai, pályázati) megbeszélésekkel foly-
tatódott.

Hargitai Lajos

Tanévkezdés az ÁMK
Sárszentmiklósi

Általános Iskolában

Javító-, osztályozóvizsga:

2010. augusztus 26. (csütörtök)
10 óra

Tankönyvárusítás
(nem ingyenes körbe

tartozóknak):

2010. augusztus 30. (hétfõ) 8 órától

Tankönyvárusítás
(ingyenességre
jogosultaknak):

2010. augusztus 31. (kedd) 8 órától

Tanévnyitó ünnepély:

2010. szeptember 1. (szerda) 8 óra

Elsõ tanítási nap:

2010. szeptember 1. (szerda)

Az Általános Mûvelõdési Központ
Sárszentmiklós a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. alapján pályázatot hirdet

gazdasági ügyintézõ
munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
étkezési térítési díj szedése, pénztár, leltározás,
nyilvántartások kezelése.

Illetmény és juttatások: Kjt. szerint.

Pályázati feltételek: középfokú iskolai végzett-
ség, felhasználói szintû World/Excel használat,
magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: költ-
ségvetési szervnél vagy önkormányzati költ-
ségvetésben, számvitelben megszerzett gya-
korlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: iskolai végzettséget igazoló okirat-
ok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010.
augusztus 27.

Borbarátok
családi napja

Borbarátok és családtagjaik gyülekeztek a
Killer-tónál augusztus 21-én 9.00 órakor
egy kellemes nap eltöltésére. A gyerekek
nagy örömére mindjárt kezdetét vette a
pecaverseny.
A nagyszülõk, szülõk egy része felügyelt a
gyerekekre, míg a többiek hozzáfogtak a
paprikás krumpli elkészítéséhez – krump-
li- és hagymapucolás, aprítás, melyben
Szilveszter János, a borbarátok körének
elnöke jeleskedett. Tudniillik, nem vágta
el az ujját.
A másik kondérban Kovács Zoliék rotyog-
tatták a pincepörköltet. Ne feledkezzünk
meg Killer Gáborról sem, aki nagy szakér-
telemmel látott neki segítõivel a halászlé
elkészítésének.
Közben folyt a verseny a gyerekek között.
Öröm volt látni, amikor kifogtak egy kis
kárászt, hogy milyen élményben volt ré-
szük! Csak remélni tudom, hogy a horgász-
társadalom nagy családja további tagokkal
fog bõvülni.
Délben ebédre hívták a társaságot. Min-
denki ízlésének megfelelõen választhatott
ételt. Meg kell mondani, hogy minden étel
kitûnõen vizsgázott. Különösen a halászlé
vitte el a pálmát. A gasztronómiai nagydí-
jat oda lehet ítélni Killer Gábornak.
Pihenés gyanánt elõkerültek a finomabb-
nál finomabb sütemények, a régi történe-
tek, és megkezdõdött a mesélés. Majd kez-
detét vette a játék: lufifújás durranásig, kö-
télhúzás, zsákban futás, lekvároskenyér-
evés, lisztfújás és pénzkeresés szájjal, az
erõfitogtatóknak meg szkanderezés. Az
elsõ három helyezett nemtõl és kortól füg-
getlenül csokoládédíjazásban részesült.
Úgy váltunk el egymástól, hogy a családi
napot jövõre megismételjük. Köszönet
Killer Gábornak és segítõinek a nagysze-
rûre sikerült napért!

Gróf Ferenc

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

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

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

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.
CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,

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

H Á Z I O R V O S I R E N D E L É S E K
DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

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

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

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

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

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

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

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

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

A III. sz. gyermekorvosi körzet rendelési ideje megváltozott!
Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos az alábbi idõpontokban rendel:
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

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

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

KÖZPONTI ÜGYELET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tömegközlekedés

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

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

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

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



Bogárd és Vidéke 2010. augusztus 26. KÖZÉRDEKÛ / HÍREK, ESEMÉNYEK 9

Dögök a temetõben
Mindeddig ismeretlennek minõsülõ tet-
tes(ek), aki(k)nek a személye azért nem
egészen ismeretlen, a Varga-temetõ sze-
méttárolójába rendszeresen belerak(nak)
dögöket, állati belsõséget, baromfi feldol-
gozásából keletkezõ, nagy mennyiségû tol-
lat, fertõzésveszélyes, veszélyes hulladék-
nak számító állati hulladékot, sõt feltehe-
tõen rapsickodásból származó vaddisznó-
bõrt is. Több esetben nem is a konténerbe,
hanem mellé teszi(k) a hulladékot, ha
nincs hely a konténerben.
A tettes számoljon azzal, hogy amit tesz, az
a nemrégiben megszigorított törvények
szerint börtönnel büntethetõ bûncselek-
ménynek minõsül. Tettével nemcsak kör-
nyezetkárosítást követ el, hanem a veszé-
lyes hulladékkal közveszélyokozást, ke-
gyeletsértést és közbotrányokozást is.
A temetõ kezelõje kéri a lakosságot, hogy
amennyiben ismét próbálkozik a tettes, te-
lefonon hívják a temetõgondnokot a 06
(30) 347 3767-es számon, a rendõrséget a
06 (25) 460 046-os, illetve 460 116-os szá-
mon.

/H/

Fiatal bûnelkövetõk
itt is, ott is

Bolti tolvajt ért tetten a biztonsági szolgá-
lat az egyik sárbogárdi nagyáruházban. Az
elfogott 17 éves lány édességet akart kivin-
ni az üzletbõl fizetés nélkül. Összesen
4.260 Ft értékben gyûjtött össze különbö-
zõ csemegéket.
A biztonsági õr a történtekrõl értesítette a
rendõrséget, majd a járõrök kiérkezéséig
visszatartotta a lányt. A fiatalkorú adatai-
nak ellenõrzése során kiderült, hogy a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányság eltûnés miatt
körözést adott ki ellene.
A lányt a rendõrök elõállították a kapi-
tányságra, ahol megtörtént elszámoltatá-
sa. Törvényes képviselõjét a nyomozók ér-
tesítették arról, hogy a lány megkerült, akit
ezt követõen õrizetbe vettek. A lopási ügy-
ben megindult vele szemben a szabálysér-
tési eljárás.
Súlyos testi sértés kísérlete miatt indult
büntetõeljárás a Bicskei Rendõrkapitány-
ságon egy 19 éves fiatalember és egy 20
éves nõ ellen, akiket a bicskei nyomozók
azzal gyanúsítanak, hogy augusztus 20-án
este tettleg bántalmaztak egy 38 éves asz-
szonyt.
A fiatal nõ szerint a sértettnek viszonya
volt az õ barátjával, akitõl elvett ötezer fo-
rintot, valamint egy telefontöltõt és két
gyûrût. Ezt kérte számon rajta, ami tettle-
gességig fajult. A sértett a bántalmazás so-
rán könnyen sérült.

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

KÉK HÍREKSárbogárdi kerület –
Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

2010. szeptember
A belföldi szállítást is végzik.

Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagy-
hörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsó-
szentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sár-
szentágota, Szabadegyháza:

szeptember 4-5.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977;

szeptember 11-12.: dr. Szénási Károly, Sárbo-
gárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;

szeptember 18-19.: dr. Keszthelyi Gábor, Sár-
keresztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065;

szeptember 25-26.: dr. Földi József, Cece, Köz-
társaság u. 30/a., 06-20-3557-213.

A hatósági állatorvosi ügyelet a
06-30-9563-168 számú telefonon

érhetõ el.

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos
megbízásából dr. Kellner Péter

hatósági állatorvos, dr. Lorászkó Gábor,
a kamara elnöke

Szakrendelések
LABORATÓRIUM:

Tompa Mihály u. 2., hétfõtõl péntekig, 7.30-
14.30-ig. Bejelentkezés: 06 (25) 460 458.

BELGYÓGYÁSZAT:

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

SEBÉSZET:

dr. Elsõ István – csütörtök-péntek: 14–18-ig,
Szfvár, Hunyadi úti rendelõintézet (más na-
pokon a sebészeti ambulancia fogadja a be-
tegeket).

NÕGYÓGYÁSZAT:

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

GYERMEKGYÓGYÁSZAT:

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

FÜL-ORR-GÉGÉSZET:

dr. Bécsi Éva – kedd–csütörtök: 8.30–
14.30-ig, Szfvár, Hunyadi úti rendelõintézet.

SZEMÉSZET:

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

BÕRGYÓGYÁSZAT:

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

REUMATOLÓGIA:

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

TÜDÕGYÓGYÁSZAT:

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

RÖNTGEN:

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

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.

S Z E M É L Y - É S
V A G Y O N Õ R

T A N F O L Y A M

indul Sárbogárdon a
Légió 2000 Security,

szervezésében

2010. szeptember 18-tól.
Részletfizetés, munkalehetõség!
Érdeklõdni telefonon (25/508-980)

vagy személyesen az irodában
(Sárbogárd, Ady E. út 29.)

K A R A T E -
TANFOLYAM
indul kezdõk és haladók részére

a sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskolában

2010. szeptember 6-tól,
hétfõn, szerdán: 18-19 óráig.

Érdeklõdni a helyszínen,
illetve Németh Attilánál –

06 (20) 9270 985
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Strandkézilabda

H á r o m b ó l h á r o m
Az idei nyáron a harmadik tornán vet-
tünk részt egy egyre népszerûbb játék-
ban, a strandkézilabdában. Augusztus
20-án a III. Szent István-kupát rendez-
ték meg Dunaújvárosban a Szalki-szige-
ten.
A kézilabdások mellett ott voltak a röp-
labdások, a labdarúgók, az evezõsök és a
kajakosok is.
A nagyszínpadon fellépõk egész nap szó-
rakoztatták a több ezer érdeklõdõt. Ami
a lényeg, hogy a VAX Sárbogárd ismét
megnyerte a tornát. Fiaink ezúttal is ma-
ximálisan teljesítettek.
Büszkén hallhattuk több ezer emberrel
együtt a hangosbemondót: férfi strand-
kézilabdában elsõ Sárbogárd.
Szép volt, fiúk!

Rehák Sándor

Megváltozott jogszabályok az oktatásban
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény az új országgyûlés megalakulása
óta számos ponton módosult. A 2010/
2011-es tanév új helyzet elé állítja a szülõ-
ket, diákokat és pedagógusokat is. Ezért is
jó, ha tájékozottak vagyunk, hiszen bizo-
nyos döntések meghozatalában vagy gyer-
mekünk iskolai teljesítményének értékelé-
sében felelevenedtek az újak mellett a régi
szabályok is.
A közoktatási törvénymódosítást az or-
szággyûlés 2010. július 5-én fogadta el. A
módosító törvény száma: 2010. évi LXXI.
törvény, megjelent: a Magyar Közlöny 117.
számában.
A szeptembertõl életbe lépõ változások
rögzítik az évfolyamismétlés és a szöveges
értékelés alkalmazásának feltételeit. A
2010/2011-es tanévtõl ismét lehetõség lesz
a második év végén, illetve a további évfo-
lyamokon is arra, hogy a nevelõtestület
szülõi beleegyezés nélkül kötelezze évfo-
lyamismétlésre a diákot. (Természetesen
továbbra is lehetõség van a javítóvizsga le-
tételére az elégtelen év végi osztályzat ese-
tében akármennyi tantárgyból, hiszen a
végrehajtási rendelet – 11/1994. (VI. 8.)
MKM-rendelet – ez irányú szabályozása
egyelõre nem változott.)
A változtatás értelmében azonban lénye-
ges elem, hogy évfolyamismétlésnél kike-
rül a szülõi vétó a jogszabályból (Közokt.
tv. 71. § (1) bekezdés). A tanuló az elsõ év-
folyamon azonban továbbra is csak abban
az esetben utasítható évfolyamismétlésre,
ha a tanulmányi követelményeket az isko-
lából való igazolt és igazolatlan mulasztás
miatt nem tudta teljesíteni.

A módosított törvény rögzíti, hogy az elsõ
évfolyamon félévkor és év végén, a máso-
dik évfolyamon félévkor szöveges minõsí-
téssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiváló-
an, jól, vagy megfelelõen teljesített, illetve
felzárkóztatásra szorul. A módosított tör-
vény alapján azonban az iskolák pedagógi-
ai programjukban saját maguk határozhat-
nak arról, hogy a második év végétõl a ne-
gyedik év félév végéig a szöveges értéke-
lést, vagy a hagyományos osztályozásos
módszert használják-e, esetleg a kettõt
együtt. Iskolaváltásnál azonban, vagy ha
más esetben erre szükség van, az intéz-
mény a szülõ kérésére köteles a tanuló fél-
évi és az év végi minõsítését osztályzattal is
kifejezni. Az iskola által alkalmazott jelö-
lés, értékelés érdemjegyre, osztályzatra
való átváltásának szabályairól továbbra is
az oktatási intézmény helyi tantervébõl le-
het információt szerezni.
Azok az iskolák, amelyek a tanulók telje-
sítményét már a 2010/2011. tanév második
félévétõl osztályzattal kívánják minõsíteni,

értékelni, ez év végéig áttekintik pedagógi-
ai programjukat és – ha e törvény hatályba-
lépésétõl számított hatvan napon belül a
fenntartó hozzájárul a pedagógiai prog-
ram jóváhagyására, bevezetésére vonatko-
zó általános elõírások alkalmazásától való
eltéréshez – a szükséges változtatásokat
átvezetik.
A fenti feltételekkel az idegen nyelvi okta-
tás elsõ évére vonatkozó értékelésben is le-
hetõség nyílik a hagyományos osztályozás-
ra.
A törvénymódosítás harmadik fontos ele-
me a nem szakrendszerû oktatás 5-6. évfo-
lyamon történõ kötelezõ alkalmazására
vonatkozó rendelkezés eltörlése, amelyek
alapján 2008. szeptember 1-jétõl kellett azt
az iskoláknak megszervezniük. A most el-
fogadott új szabályok értelmében kötele-
zõen csak az 1–4. évfolyamon folyik nem
szakrendszerû oktatás. Az 5-6. évfolyamon
nem szakrendszerû oktatás, maximum a
kötelezõ és nem kötelezõ tanórai foglalko-
zások 50 %-ában, csak az iskola döntése
alapján folyhat. A nem szakrendszerû ok-
tatás tehát ezeken az évfolyamokon csu-
pán lehetõséggé válik, amelyrõl az iskolák
szabadon dönthetnek.
A jogszabályok változtatásával még színe-
sebb lesz az egyes oktatási intézmények
között a különbség, mint eddig. Hiszen a
törvény többféle lehetõséget is ad arra,
hogy az iskolák maguk válasszák meg a ta-
nulók teljesítményének értékeléséhez a
módszert, illetve az általuk legjobbnak
ítélt oktatási formát.

Huszárné Kovács Márta
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Az Agárdi Termál csoport
eredményei:

Mezõszilas–Vajta 7-1 (4-0)
Gólszerzõk: Toldi (2), Nagy A. (2), Nagy Z., Szegedi,
Bontovics, illetve Fekete. Kiállítva: Nagy (Mezõ-
szilas).

Adony–Sárosd 2-1 (1-1)
Gólszerzõk: Kármán (2), illetve Gál.

Mezõfalva–Sárszentágota 6-0 (5-0)
Gólszerzõk: Benczik (2), Szepesi (2), Sági (2).

Pusztaszabolcs–Kulcs 4-1 (2-1)
Gólszerzõk: Györök (3), Gábor, illetve Radnó Zs.

Sárbogárd–Aba-Sárvíz 0-4 (0-1)
Gólszerzõk: Kulcsár, Berengyán, Fülöp, Esze.

Seregélyes–Cece SE 4-1 (2-1)
Gólszerzõk: Dvéri Zs. (2), Dvéri K., Kovács N., illetve
Falvai D. (öngól).

Lajoskomárom–Dég 2-3 (0-1)
Gólszerzõk: Cseke, Horváth (öngól), illetve Gulyás,
Kovács, Talkovics.

Pákozd–Sárszentmiklós 4:1 (2:0)
Pákozd, 150 nézõ, vezette: Babai Ferenc.
Pákozd: Hadnagy, Põcze B. (Horváth T.),
Kervarits (Rozs), Rothauszky, Põcze Sz.,
Végh, Takács (Tóth Á.), Kiss (Horváth),
Rózsa, Fáncsi (Tóth B.) Kuczi. Edzõ: Ko-
vács Attila.
Sárszentmiklós: Sipõcz, Emperger (Májer
D.), Szabó, Szarka, Palotás, Huszár, Hala-
si (Gráczer B.), Tóth, Krajcsovics (Arany),
Balogh, Bakos. Edzõ: Masinka László.
Önbizalommal, de kicsit tartva a hazai csa-
pattól utaztunk Pákozdra, mivel az elmúlt
heti eredményük (Baracs legyõzése hazai
pályán) tekintélyt parancsoló volt.
Ahogy felálltunk a mérkõzés kezdetén,
számomra sok dolog érthetetlen volt,
melyrõl a késõbbiek során írok pár sort.
A kezdés után gyorsan kidolgoztunk két
helyzetet, melyeket elpuskáztunk, majd
jött a hidegzuhany a 18. percben, amikor
Rózsa lövését elsõre védte Sipõcz, de a ki-
pattanót Kervarits a hálóba segítette, 1:0.
45. perc: Rózsa jó ütemû indítását Fáncsi
vette, átjátszotta a védõket, és a tehetetlen
Sipõcz mellett a hálóba gurított, 2:0.
A második játékrész elsõ negyedórájában
a hazai csapatot beszorítottuk a kapuja elé,
helyzetet helyzet után hagytunk ki, és
ahogy lenni szokott, az elsõ, félpályán tör-
ténõ átlépésük után Kiss érkezett egy jó
ütemû beadásra, és a hálóba lõtt, 3:0.

85. perc: Tóth egyéni akciója végén éles
szögbõl lõtt a hálóba, 3:1.
88. perc: a félmagasan, erõsen középre lõtt
szögletet Põcze Sz. perdítette a hálóba,
4:1.
A jelentõs számú vendégszurkoló szinte az
egész mérkõzés alatt döbbenten nézte a
mérkõzést, mivel csapatunkból egyetlen
játékos sem volt, aki elfogadható teljesít-
ményt nyújtott volna.
Elemezve a csapatrészeket, megállapítha-
tó, hogy kapusunk a kapott négy gól elle-
nére is jó teljesítményt nyújtott, mert –
valljuk meg õszintén – lehetett volna több
is.
Védelmünkkel kapcsolatban, visszautalva
a korábbiakra, számomra egyszerûen ért-
hetetlen, hogy egy fegyelmezetlen játékos
miatt (jobb oldali védõ), aki nem érkezett
a meccsre, miért kellett felforgatni az
egész védelmet.
Edzõnk megtette azt, hogy az egy lyuk he-
lyett csinált hármat, mert nagyon a jobb ol-
dali védõ posztját akarta megoldani. Így
középrõl Szabó Lacit kivitte jobb oldali vé-
dõnek, Szarkát a helyén hagyta, középen,
míg behozta mellé a bal oldali védõnket,
Palotást, az õ helyére pedig betette Em-
pergert. Így egy lyuk helyett lett három, és
egy, a helyét nem találó védelem.
A középpályánkat sem láttam még ennyire
gyengén játszani, mert sem védekezésben,

sem támadásépítésben nem nyújtottak el-
fogadható teljesítmény. Nem voltak a
visszazárások, a csatárokat pedig nem tud-
ták helyzetbe hozni.
Csatársorunk, mivel nem kapott használ-
ható labdákat, csak néhány helyzetet tu-
dott kidolgozni, de azok is maguk által
szerzett labdákkal indultak.
Ez volt az a mérkõzés, amit nagyon gyor-
san el kell felejteni, és természetesen okul-
ni kell belõle.
Mindettõl függetlenül meggyõzõdésem,
hogy még egyszer nem fog ilyen gyengén
játszani csapatunk, és még sok örömöt fog-
nak szerezni a szurkolóknak.

Ifjúsági mérkõzés:
Pákozd–Sárszentmiklós 4:5

Ez volt az a mérkõzés, melyre még az
ínyencek is csettintenek egyet a nyelvük-
kel, mert egy igazán változatos és helyen-
ként kifejezetten jó játékot hozó mérkõzé-
sen a jobban akaró csapat nyert.
Azt hiszem, az eredmény alakulása el-
mond mindent a küzdelemrõl, mely az
alábbiak szerint alakult 0:1, 1:1, 1:2, 2:2,
3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5. Aki ott volt, mindenki
tapsolt, még a hazai publikum is.
A hét folyamán a Magyar Kupa keretében
Sárbogárdra látogatunk, majd hétvégén is-
mét idegenbe megyünk, Martonvásárra.

Szabó Béla

A Turul Macron csoport
eredményei:

Soponya–Mezõkomárom 2-2 (1-0)
Gólszerzõk: Miklós, Farkas, illetve Inotai (2).

Dunapentele–Besnyõ 4-8 (2-3)
Gólszerzõk: Barkóczi (2), Rácz, Deli, illetve Viola
(3), Lepsényi (2), Farkas (2), Mágocs.

Kisapostag–Hankook 1-0 (0-0)
Gólszerzõ: Buglyó.

LMSK–Perkáta SE 2-0 (0-0)
Gólszerzõk: Sütõ, Csizmadia.

Nagylók–Alap 3-1 (1-1)
Gólszerzõk: Molnár (2), Lendvai, illetve Czaffer.

Szabadegyháza II.–Elõszállás 0-5 (0-1)
Gólszerzõk: Balogh (2), Felföldi, Bor, Kovács.

Zichyújfalu–Nagyvenyim 1-0 (0-0)
Gólszerzõ: Németh Z. Az Agárdi Termál csoport állása:

1. Mezõszilas 2 2 - - 11-1 6
2. Mezõfalva 2 2 - - 9-0 6
3. Seregélyes 2 2 - - 7-3 6
4. Aba-Sárvíz 2 1 1 - 6-2 4
5. Pusztaszabolcs 2 1 1 - 6-3 4
6. Adony 2 1 1 - 4-3 4
7. Sárosd 2 1 - 1 7-2 3
8. Lajoskomárom 2 1 - 1 5-4 3
9. Sárbogárd 2 1 - 1 4-5 3
10. Dég 2 1 - 1 3-5 3
11. Vajta 2 - 1 1 3-9 1
12. Enying 1 - - 1 1-3 0
13. Kulcs 2 - - 2 3-7 0
14. Cece 2 - - 2 2-8 0
15. Rácalmás 1 - - 1 0-6 0
16. Sárszentágota2 - - 2 0-10 0

A Turul Macron csoport állása:
1. Elõszállás 2 2 - 2 7-0 6
2. Besnyõ 2 2 - 2 9-4 6
3. Perkáta 2 1 - 1 3-2 3

LMSK 2 1 - 1 3-2 1
5. Nagylók 2 1 - 1 3-3 3
6. Kisapostag 2 1 - 1 1-1 3
7. Alap 2 1 - 1 3-4 3
8. Dunapentele 2 1 - 1 7-9 3
9. Szabadegyháza II. 2 1 - 1 2-5 3
10. Mezõkomárom 2 - 2 - 4-4 2
11. Zichyújfalu 2 - 1 1 3-2 1
12. Soponya 2 - 1 1 2-5 1
13. Nagyvenyim 2 - - 2 1-4 0
14. Hankook 2 - - 2 0-3 0

Megyei I. osztály állása:
1. Velence 2 2 - - 15-4 6
2. Csákvár 2 2 - - 8-0 6
3. Pákozd 2 2 - - 5-1 6
4. Iváncsa 2 2 - - 4-1 6
5. Kisláng 2 1 1 - 4-3 4
6. Sárszentmiklós 2 1 - 1 5-4 3
7. Kápolnásnyék 2 1 - 1 6-7 3
8. Etyek 2 1 - 1 4-5 3
9. Szabadegyháza 2 1 - 1 3-4 3
10. Bakonycsernye 2 1 - 1 2-5 3
11. Maroshegy 2 1 - 1 2-6 3
12. Polgárdi 2 - 1 1 2-4 1
13. Martonvásár 2 - - 2 1-3 0
14. Pusztavám 2 - - 2 2-5 0
15. Baracs 2 - - 2 0-3 0
16. Káloz 2 - - 2 3-11 0
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„Minden út Rómába vezet”
Kopácsolás zajára ébredtek 2010. augusztus 9-én reggel 6 óra 40
perckor a Templom utca és környékén élõ ágotai emberek. Bon-
tani kezdték ugyanis a templom tetejét. Magas hõfokra emelke-
dett az újjáépítés iránti bizakodás. Mivel településünk egyedüli
mesterségesen kialakított magaslati pontján van ezer év óta a
templom, mindenki figyelemmel kísérhette a felújítás fázisait.
A domb valaha a római kori Pannónia légionáriusainak megfigye-
lõdombja volt. Emberemlékezet óta számon tartott hely, törté-
nelmi pont, „római eredetû”. Mivel a templom és a falu nevében
is szerepel a Szent Ágota titulus, ezért országosan is jelentõs hely-
történeti érdekesség. A kereszténység felvétele óta Magyarorszá-
gon különös egyezõség ez a névazonosság. Szent Ágota a „mam-

mológia” védõszentje. Különös dolog építészeti szempontból,
hogy korábban Csukás Györgyi régész vizsgálata alapján fény de-
rült arra, hogy a szentély XIV. századi építmény.
1753-ban Petresits Lõrinc missziós atya vezetésével, szervezésé-
ben épült újjá a török idõkben lepusztult templom. A második vi-
lágháború borzalmas pusztításai következtében használhatatlan-
ná vált az épület. Az 1960-as években Gábor János plébános kez-
deményezésére bõvítették és újjáépítették. Szentelése 1962-ben
történt meg.
A mostani építés beindulásánál jelen volt Bognár Károly atya, az
ágotai templom gondozója. Évek óta azon fáradozott a hívekkel
közösségben és fáradhatatlanul, hogy felújításra kerüljön a római
katolikus templom.
A Székesfehérvári Római Katolikus Egyházmegye anyagi támo-
gatásával valósulhat meg sok hívõ ember vágya. Ezúton is tolmá-
csolja az egyházközség nevében Bognár Károly atya az egyházme-
gye megértõ és nagyvonalú hozzáállását.
A helyi egyházközségi képviselõ-testület, Takács Béla elnök veze-
tésével, bizakodóan várja a hívek közösségével együtt a templom
teljes felújítását.
Megjegyzésre érdemes, hogy a bontás alkalmával egy papírszelet
került elõ, melyet a korábbi építõk üzenetként hagytak az utódok-
ra.
Bognár Károly atya befejezõ gondolatával zárom cikkemet, me-
lyet a szenteléskor hálaénekként kíván énekelni az ünneplõkkel
együtt: „Bemegyek szent templomodba, Uram, a szent oltár-
hoz…” (SzVU. 253.)

Lejegyezte: Magyar József

Kezembe kerültél!
Amikor megismerkedtünk, már idõs volt,
de még mindig nagyon szép. Õ volt az, aki –
bármirõl lett légyen szó – egy mûvészi csa-
varral mindig fordított a témán. S mindig
ugyanoda lyukadt ki: keserves és gyûlölkö-
dõ panaszba férje ellen. Ez volt a vesszõpa-
ripája.
Pedig valamikor réges-régen, amikor még
fiatal volt és még szebb, mindenki õt iri-
gyelte, amiért ilyen jó partit csinált. Alig ti-
zennyolc évesen ment hozzá a városka
gyógyszerészéhez. Férje oldalán úgy folyta-
tódott az élete, ahogy otthon megszokta,
mint egy szem leány. Agyonkényeztetve,
kiszolgálva. Hiszen volt lány a kinti és a
benti munkára egyaránt. Így volt rendjén.
Neki egy dolga volt: hogy irányítsa õket.
Meg hogy kímélje magát. Talán öt évig tar-
tott ez így.
Aztán nagyot fordult az idõ kereke, és mint
a kámfor, elillant elõször a patika. Annyi
történt, hogy õket kitették onnan. Bent
maradt mindenük, csak már nem az övék
volt. Hiába bizonygatta a férje, hogy a tége-
lyeket is, a mérlegeket is, a pultokat is még
a nagyapja vette. Bizonyíthatta – de minek?
Új tábla került ki, kívülrõl csak ennyi válto-
zott.
Annál nagyobbat változott az õ életük.
Egyik napról a másikra tûnt el a kinti és a
benti lány, lassan eltûntek az ezüstök, a
kristályvázák is. Hiszen valamibõl élni kel-
lett! De nem is ez fájt neki a legjobban. Ha-
nem az, hogy az õ nagylelkû és mindig vi-
dám férje, aki õt mindentõl kímélete, hirte-

len olyan lett, mint a pokróc. Kemény, go-
romba, gyûlölettel teli. Persze tudta, hogy
miért, hiszen megfosztották mindenétõl. A
becsületétõl is. De ezt miért rajta bosszulta
meg, aki semmirõl nem tehetett?
Úgy szakadt rá a három gyermekük és a
megélhetés gondja, mint az ár. Azt se tud-
ta, hol kezdje. De a férje fájt a legjobban
neki, aki belesüllyedt a bánatába, õt meg
dolgoztatta. Ugyanúgy várt el mindent,
mint régebben, a békeidõben, mondván:
– Kiforgattak mindenbõl, de nem én tehe-
tek róla.
Hogy õ sem tehetett? Ez ugyan nem érde-
kelte a férjét! A lehetetlent is elvárta a nyo-
morúságos körülmények között. Hirtelen
õ vált kinti és benti lánnyá, favágóvá, bevá-
sárlóvá és mindenessé.
Így ment ez jó harminc éven át. Az életü-
kön át. Kiszolgáltatva és meggyõzõdése
szerint kizsákmányolva. Sziszegett, lihe-
gett, de nem tudott menekülni. Egyetlen
fegyvere a panasz maradt. Úgy forralta a
bosszút, mint egy méregkeverõ.
– Csak egyszer adhassam vissza a férjem-
nek, amit velem tett! Csak egyszer legyek
olyan helyzetben, hogy a markomba kerül!
Kamatostul adom vissza neki a keménysé-
get, azt, ahogyan velem, ártatlannal bánt! –
Mindig erre készült.
Aztán nagybeteg lett a férje, halálos beteg.
Félelmetes volt arra gondolni: az asszony
talán most kezdi el beváltani bosszúját!
Úgy is indult. El is mondta:

– No, most a kezem közé került! Mindent
kérnie kell, már nem parancsolgathat!
Úgy mondta mindezt, mintha egy legyet
kapott volna el.
Megkezdõdött a visszaszámlálás. Egyszer
csak azt mondta a lelkésznek:
– Amit a múltkoriban felolvasott, azt én
még soha nem vettem észre a Bibliából.
Hogy Isten hosszan tûr és nem áll bosszút,
nem vétkeink szerint bánik velünk, és nem
bûneink szerint fizet nekünk (103. zsoltár
9-10. vers). Isten nagyon a kezébe vett en-
gem! Egyáltalán, hogy jönnék én ahhoz,
hogy bármit is felrójak a férjemnek? Ugye?
Még van néhány hónapja az orvos szerint.
Nem sok. De talán elég arra, hogy úgy sze-
ressem õt, mint régen.
Röviddel utána csendben meghalt a férje.
Az õ kezei között. Mert éjjel-nappal mel-
lette volt és erõsítette. A temetésen pedig
kihallott a hangja, amikor énekeltük Jézus-
ról: „Elõttem oly csodálatos, hogy értem
szállt a földre le. Miattam annyit szenve-
dett, bûnömért annyit vérezve.”
Hát, ennyi történt vele, az Isten kezében!
„A szeretet… nem rója fel a rosszat… Min-
dent elfedez, mindent hisz, mindent remél,
mindent eltûr.” (1Kor 13,5 és 7)
Szeretõ mennyei Édesatyám! Köszönöm
neked, hogy Te nem bûneim szerint fizetsz,
és nem azt adod vissza, amit érdemlek! Kö-
szönöm, hogy kegyelmes és irgalmas vagy
hozzám! Taníts meg arra, hogy kegyelmes
és irgalmas tudjak lenni azokhoz, akik rám
szorulnak, s ne aszerint fizessek nekik, amit
õk tettek velem! Ámen.

Riskóné Fazekas Márta:
Tükör által – színrõl színre
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Emlékezés Sárkeresztúr költõjére

Bella István 70 éve született
Hetven éve, 1940. augusztus 7-én született
Bella István Kossuth- és József Attila-díjas
költõ, mûfordító. Szülõföldjének Sárke-
resztúrt tekintette; bár nem itt született, de
itt töltötte gyermekkorát, s ifjúkora jelen-
tõs részét. Költészetére jelentõs hatást
gyakorolt Sárkeresztúr, a Mezõföld világa.
A II. világháborúban meghalt édesapja ta-
nító volt. Édesanyja özvegyen nagy nehéz-
ségekkel teremtette meg fiának a lehetõ-
séget, hogy tanulhasson, s olyan „mester-
séget” válasszon élethivatásának, amely az
anyagi sikerességgel nem igazán kecseg-
tette.
Már kamaszkorától kezdve irodalmi ambí-
ciók fûtötték, s 14 évesen megjelent Haza-
felé címû verse a Fejér megyei napilapban.
Az érettségit követõen, az anyagi gondok
okán is, egy évig segédmunkásként dolgo-
zott, 1959-tõl pedig az ELTE magyar-
könyvtár szakán tanult tovább, közben a
bokodi erõmû népmûvelõjeként dolgo-
zott. Az államvizsga elõtt abbahagyta az
egyetemet, és az ELTE jogi karának
könyvtárosa lett.
Egyre közelebb került az irodalmi élethez.
1965-tõl a Tiszta Szívvel címû folyóirat
szerkesztõje lett. Verseit sorra közölte az
Új Írás és a Napjaink, amely körül lassan
kialakult az az írói csoport, mely Hetek né-
ven lett ismert a magyar költészetben. A
csoport tagjai számára ugyanúgy fontos
volt a József Attila-hagyomány, mint a
közvetlen elõdöknek tekintett Illyés Gyu-
la, Nagy László és Juhász Ferenc lírája.
1966-ban jelent meg Bella elsõ kötete
Szaggatott világ címmel, amelynek megha-
tározó motívumai a falusi gyerekkor él-
ményvilága, a korai árvaság és a nehéz
sors.
1968-69-ben mûfordítói ösztöndíjjal Len-
gyelországban élt. Hazatérése után a Ma-
gyar Papír címû üzemi lap munkatársa, ez-
zel párhuzamosan 1975-tõl a Papíripari
Vállalat népmûvelõje lett. Közben sorra
jelentek meg kötetei (Az ifjúság múzeu-
ma, Hetedik kavics, Igék és igák), ame-
lyekben erõsen dominált a népköltészeti
formák, elsõsorban a dal jelenléte, az ar-
chaikus nyelvezet, de megmutatkozott ki-
fejezési eszközeiben a modern, XX. száza-
di irányzatok hatása is.
1978-ban az Élet és Irodalom munkatársa
lett, az 1991-ig ott töltött idõszak alatt volt
fõmunkatárs és rovatvezetõ is. A hetvenes
évek végétõl költészetében friss színt je-
lentettek gyermekversei, amelyek több kö-
tetben is napvilágot láttak: A zöld pizsa-
mabéka, Áni Máni naptára, Áni Máni, a
zoknihalász.
Életmûvében a költészet, a szerkesztés és
könyvkiadás mellett jelentõs helyet foglal-
nak el mûfordításai, különösen a finnugor
népek folklórjának és a lengyel irodalom,

például Miczkiewicz munkáinak közvetí-
tése.
Költõi munkásságáért 1970-ben és 1986-
ban József Attila-díjat, 1988-ban Déry Ti-
bor-díjat, 1992-ben Magyar Mûvészetért
Díjat, 2001-ben Kossuth-díjat kapott,
2003-ban pedig elnyerte a varsói Poezja
Dzisiaj nagydíját is. 1996-ban a Magyar
Mûvészeti Akadémia, 2002-ben pedig a
Digitális Irodalmi Akadémia választotta
tagjai sorába.
Budapesten hunyt el 2006. április 20-án.
2008-ban Érd városa és a Magyar Írószö-
vetség róla elnevezett irodalmi díjat alapí-
tott, amelyet fiatal költõknek ítélnek oda.
Bakonyi István mûvészetkritikus megem-
lékezésében így méltatja munkásságát:
„Bella István igazi érdeme, hogy – miként
társai a Hetek elnevezésû csoportban – a
legjobb értelemben vett nép-nemzeti
irányt újította meg sajátos eszközeivel.
Életmûvében az archaikus jellegû nyelvet
ötvözi a vérbeli, XX. századi szemlélettel, s
leghíresebb verseiben (Halotti beszéd,
Testamentom, Sárkeresztúri ének, Szeret-
kezéseink stb.) ezt a szintézist tudja meg-
valósítani. Úgy, ahogy csak a legjobbak
tehetik!” (Megjelent a Bárka magazin in-
ternetes változatában)

Hargitai Lajos

Bella István
Halotti beszéd

néhai Bella István
karpaszományos honvéd

sírtalan sírja fölött
(1975)

Gyere, fiam, menjünk el apámhoz.
Ha elsírjuk róla a havat, ha a földet
elhányjuk róla, talán találunk
kardbordát, csontsípot, csigolyagyöngyet,
s talán találunk a szíve helyén
Északi Fényt, s fekete csöndet.

Gyere, fiam, menjünk el apámhoz.
Az itthoni eget, leheletünket
emeljük szájához, mint a tükröt,
hátha bepáráll, hátha él még,
hátha elfelhõsül a kék ég,
hátha fölül, s hátha ránk ümmget,
csöndbozontú szája ránk mordul,
szakállából, havas hajából,
kifésüli a férget, a földet.

Gyere, fiam, menjünk el apámhoz,
Te, a hadiárvagyöp, én, a hadiárvaföld.
Menjünk – füvekként araszolva,
vakondként a földet púpolva,
menjünk – sírokként hullámolva,
sírbarázdákként ringva, ringlódva,
új temetõként kiáradva,
ó-temetõként kiszáradva,
süppedt sírokként apályolva –

menjünk Donkanyar-apánkhoz,
Voronyezs-Donkanyar-apánkhoz,
Világos-Temesvár-nagyapánkhoz,
Ob-Jenyiszej-öregapánkhoz,
Volga-Káma-szüleapánkhoz,
vén-sír-Atlanti Óceán-apánkhoz,
a Szabadság Szobor-kopjafához,
a Fáklya-ravatali gyertyához,
gyere szanaszét-apánkhoz,
szanaszét-szívû, szavú apánkhoz.

Egyik lábunk Északnak menjen,
másik lábunk Delelõ Délnek,
Balsors-véres-kard kezünket
nyargaltassuk kopjás Keletnek,
Koponyánkat, Gellért hordóját,
gurgassuk keresztes Nyugatnak.

Nincs zöld, hol ne füvelltünk volna,
föld, hol ne röglöttünk volna,
ég, hol páránk ne egesedne,
ág, hol porunk ne leveledne,
eleven ekékkel a tengert,
szántottuk sírokkal a tengert,
fölszántottuk sírral a földet,
eleven sírokkal a földet,
s vetettünk bele élõembert,
búzaunokát, rozsszüléket,
s arattunk láncot, láncos lángot,
üszög-idõt, pipacsigéket.

Gyere, fiam, menjünk el apámhoz.
Gyere velem,
Fiam.
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Hagymás uborka
Hozzávalók: uborka, só, vöröshagyma, borecet, cukor, mustár-
mag.
Az alaposan megtisztított uborkákat forró vízbe tesszük, majd
amikor kihûltek, leszûrjük, héjastul legyaluljuk. A hagymát kari-
kákra vágjuk, majd az uborkával és egy késhegynyi sóval üvegekbe
rétegezzük. A borecetet a cukorral és a mustármaggal felfõzzük,
megvárjuk, amíg kihûl, majd az uborkára merjük. 2-3 nap múlva
zárjuk le, közben mindig töltsünk még rá az ecetes lébõl.

Sajtos-uborkás fasírt
Hozzávalók: 50 dkg darált hús, 20 dkg sajt, 1 vöröshagyma, 3 sa-
vanyú uborka, 1 szikkadt zsemle (vagy 1 szelet szikkadt kenyér),
1 tojás, 1 tojássárgája, 1 kávéskanál õrölt kömény, fél kávéskanál
erõs paprika, só, bors. A bundázáshoz: liszt, tojás, prézli. A sü-
téshez: olaj.
A húst elkeverjük a kis kockákra vágott sajttal. A zsemlét felkoc-
kázzuk, az egész tojást és a tojássárgáját felverjük, hozzáadjuk a
zsemlét, állni hagyjuk, majd a húshoz adjuk. Belekeverjük a kevés
olajon megdinsztelt hagymát és a felkockázott uborkát, fûszerez-
zük. Golyókat formálunk, laposra nyomkodjuk, majd panírozzuk,
és olajon kisütjük.

Túrós-szilvás muffin
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 2 db tojás, 13 dkg cukor, 1 cs. vaníliás
cukor, 12 dkg vaj, 25 dkg túró, 2 ek. tejföl, 12 db szilva.
A szilva kivételével mindent jó alaposan kikeverünk. A kivajazott,
lisztezett muffinsütõben elosztjuk a tésztát, és a tetejére rakjuk a
félbe vágott szilvákat. 190 fokon kb. 25 perc alatt megsül.

Szilvás-mákos kalács
Hozzávalók: 2 dkg élesztõ, 2 dl tej, 1 tojássárgája, 5 dkg olvasztott
margarin, 1 dl víz, 2 ek. cukor, 1 kk. só. Töltelék: kb. 40 dkg liszt,
50 dkg szilva, 15 dkg mák, 3 ek. cukor, 1 dl forralt cukros tej, 2 ek.
olvasztott margarin.
A tejet meglangyosítjuk, beletesszük a cukrot, az élesztõt, olvasz-
tott margarint, a tojássárgáját, sót és annyi lisztet, hogy laza, gyúr-
ható tésztát kapjunk. Cipóvá formáljuk, és letakarva 1 órát kelni
hagyjuk. A töltelékhez a szilvát megmossuk, kimagozzuk, negye-
dekbe vágjuk és 1 ek. fahéjas cukorral megszórjuk. A mákot leda-
ráljuk, hozzáadjuk a 2 ek. cukrot, és összekeverjük. A tésztát, miu-
tán megkelt, kivajazott, közepes méretû tepsibe kézzel elsimítjuk,
szépen sorban rárakjuk a negyedelt cukros szilvát. Ha ezzel meg-
vagyunk, elosztjuk rajta a mákot, és meglocsoljuk az olvasztott
margarinnal. Elõmelegített sütõbe téve, takaréklángon rózsa-
színre sütjük. Még forrón meglocsoljuk a forró, cukros tejjel, és
további 5 percre visszatoljuk a sütõbe szikkadni.

NAGYMAMA RECEPTJEI Fecskesirató
Hajnalban felébredtem, és épp hallottam, ahogy a madarak el-
kezdték napköszöntõ éneklésüket. Olyan kórusban, egyszerre
hangzott fel, mintha valami nagy karmester beintett volna nekik.
Életünk egyik kedves velejárója a madárszó; a vadgalamb roman-
tikus búgása, a rigó füttye, a fecske csicsergése, verebek csivitelése
már pólyás korunk óta tavaszaink, nyaraink hangulati tartozéka.
A szürke háztömbökben lakó városiak talán nem is tudják, hogy
kedélyviláguk komorsága kissé a madárfütty nélkülözésével is
összefügg. Voltaképp mi magunk se tudatosítjuk magunkban ezt
az életajándékot, hiszen a napfénynek, a levegõnek, a virágoknak
sem örülünk úgy, ahogy kellene. Bezzeg Balassi Bálint, elsõ nagy
költõnk, ez a szertelen, életimádó ember versbe foglalta a mada-
rak énekét:

„Holott kikeletkor
Az sok szép madár szól,
Kivel ember ugyan él…”

Igazából én most a
fecskékrõl akarok írni.
Nem tudom, hogy ná-
lunk miért illeti ki-
emelt tisztelet ezeket
az elegáns kis madara-
kat. Üldözésüket, fész-
kük leverését és különösen elpusztításukat írásba nem foglalt
törvény tiltja a magyaroknál.

A házban, ahol gyerekeskedtem, több fecskefészek is volt az eresz
alatt. Kisgyerekként lenyûgözve bámultam ezeknek a mûreme-
keknek az elkészültét, ahogy a csõrükben hozott kis sárgolyókat
sorban egymás mellé rakták a madarak, az embereknek is mintát
adva, hogyan kell hajlékot emelni.

Néhány évvel ezelõtt egy néni dicsekedett, hogy az õ egész nap
nyitott ajtajú, kis parasztkonyhájában bezzeg nincs légy. Csodál-
kozva kérdeztem, hogy miért. Válaszul felmutatott az eresz alatt
szürkéllõ fecskefészekre. Annak kis lakói gondoskodnak a
légyirtásról.

És micsoda mesterei ezek a repülésnek! Bámulatosak azok a hir-
telen fordulatok, gyorsítások, csapongások. Néha olyan magasan
szárnyalnak, hogy alig lehet látni õket, máskor meg szinte súrolják
a talajt. Úgy látszik, élvezik ezt a légi parádét, de közben táplál-
koznak is. Ördöngös röptükben bogarakat kapnak el, és hamm,
lenyelik õket.

Õsz közeledtével valahogy megváltoznak. Még a lakás ajtaján is
beröppennek, tesznek egy kanyart, aztán huss, kifordulnak.
Anyám szerint elbúcsúznak tõlünk a nagy út elõtt. Ez nagyon ha-
tott rám. Csapatostul ültek a villanydrótokra, zengett a környék a
csicsergésüktõl. Aztán kiléptek ez életünkbõl. Egy idõre. Hogy
aztán meghozzák. Tudjuk, „egy fecske nem csinál nyarat”, de ha
mind megjönnek, hát itt a nyár.

Most egy szörnyû észrevétel következik. Magyarországról mintha
mostanában eltûntek volna a fecskék.

Valaki elmondta, hogy vándorlásuk közben az olasz tengerparton
tömegestül pihennek le a fáradt madárkák az e célra kitett uszá-
lyokon. Ügyes emberek hálóval befogják õket, és a nyelvükbõl
aranyat érõ csemegét készítenek gazdag emberek számára. Hát
ez a helyzet mostanában. Hogy nem akad a torkán a gazdag
embereknek ez a nyalánkság!

A kipusztulásnak van egy természeti oka is: a viharos idõjárás. Be-
lesöpri a szárnyasokat a tengerbe, itthon meg ledönti a fészkeket
a fiókákkal együtt.

Végezetül: miért szaporodtak el némely helyen a kibírhatatlansá-
gig a szúnyogok? Bizony a fecskék hiánya miatt is. A természet
bosszút áll.

(L. A.)

SZÍV KÜLDI
SZÍVNEK

Kertünkben termett a képen lát-
ható paradicsom. Gyönyörû szív
alakja van. Elõzõ újságunk cím-
lapján Szent István képe alá
fényképeztem le. Ha a csábos
ígéretek helyett a szívünk szavá-
ra figyelünk, talán jobb lesz a
világ is körülöttünk!

Hargitai Lajos
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A boszorkányvár
II. rész

Hát egy kis idõ múlva jön a boszorkány, az-
tán széjjelönt a vár elõtt a fûbe egy véka
lencsét, s azt mondja:
– No, te legény, egy óra múlva visszajövök.
Ha addig ezt a véka lencsét fel nem szeded,
nem kapod meg a királykisasszonyt.
Elmegy a boszorkány. A legény csak nézte,
nézte a lencsét, s vakarta a fejét, hogy õ
mármost mit csináljon. Hogy szedje fel azt
a sok lencsét? No, de nagy késõre-valahára
szedegetni kezdte a lencseszemeket. Hát
amikor egy óra múlva visszajött a boszor-
kány, a lencsének még a felét sem szedte
fel.
Azt mondja ekkor a boszorkány:
– No, te legény, az elsõ próbát nem tudtad
kiállni. Most gyere velem, próbálj még
egyet.
Azzal elvezette egy folyóhoz, s abba bele-
hajított egy csomó kulcsot.
– Egy óra múlva ismét itt leszek. Ha addig
azokat a kulcsokat a vízbõl mind ki nem
keresed, s elõ nem hozod, akkor nem ka-
pod meg a királykisasszonyt.
Azzal a boszorkány megint elment.
Hej, búsult a legény a lencséért, ahogy bú-
sult, de a kulcsokért majd megölte a bánat.
Hát õ hogy menjen bele ebbe a folyóvízbe,
mikor még úszni sem tud, s elviszi a víz.
Addig búsult, addig törte a fejét ott a par-
ton, hogy eltelt az egy óra, s jött a boszor-
kány, de a legényt éppen ott találta, ahol
hagyta. Még egy kulcsot se hozott ki a
vízbõl.
Mondja ekkor a boszorkány:
– No, te legény, látom, hogy élhetetlen
vagy, nem tudsz semmit. Hanem én nem
bánom, gyere, próbálj még egyszer szeren-
csét, de ha most se tudsz semmire menni,
akkor jaj neked!

Elindultak. A boszorkány bevezette a le-
gényt a boszorkányvárba, ott bevitte egy
szobába, s azt mondta neki:
– No, nézd, itt van három arckép betakar-
va. Egy óra alatt válaszd ki, hogy melyik a
királykisasszony arcképe. Ha nem tudod
kiválasztani, akkor magadra vess!
Elment a boszorkány, ott maradt a legény.
Nézte, nézte a képeket, gondolkozott, tör-
te a fejét, hogy melyik is lehet a királykis-
asszony arcképe. Meg volt ijedve, reszke-
tett, mint a nyárfalevél, mert ha nem tudja
kiválasztani, akkor nagy bajba kerül. Amíg
ott jött-ment, bucsálódott, csak eltelt ismét
az óra, s jött a boszorkány.
– No, te legény, tudod-e, hogy melyik a ki-
rálykisasszony arcképe? – kérdi.
– Hát, ez a szélén való – feleli a legény.
– Dehogy az, dehogy az! Nem az bizony,
hanem a középsõ – mondja a boszorkány.
Ekkor kitakarta a középsõ arcképet, s
megmutatta a legénynek. Aztán nem is
szólt egy szót se, hanem csak hirtelen meg-
csípte a legényt, s úgy kihajította az abla-
kon, hogy csak úgy nyekkent. Úgy meg-
ütötte magát, hogy egy jó darabig fel se tu-
dott állni a földrõl. Nagy késõre-valahára
magához jött, feltápászkodott, s elindult
haza. Mikor hazaért, otthon elbeszélte, mi
minden történt vele.
Azt mondja ekkor János, a kisebbik fiú az
apjának:
– No, édesapám, elmegyek én is szerencsét
próbálni. Hátha ki tudnám váltani a király-
kisasszonyt.
Nem jó szívvel egyezett bele az apja, mert
Jánost erõsen szerette, s félt, hogy még va-
lami baja lesz, vagy pedig elveszti az utat, s
többet sohasem kerül haza. De János ad-
dig kérte az apját, addig könyörgött neki,
addig biztatta, hogy így s úgy, ne féljen,
mert nem lesz semmi baja, jól ügyel, nem

veszti el az utat, hogy az apja utoljára is
beleegyezett s eleresztette.
No, hát feltarisznyálták Jánost is, mint a
bátyját, de talán még jobban, s elindult õ is
a boszorkányvár felé. Ment, mendegélt,
éppen azon az úton, amelyiken a bátyja is
ment.
Hát õ is megtalálta a hangyabolyt. Kérték a
hangyák, hogy segítsen nekik a hangya-
bolyt csinálni, megszolgálják. Segített is jó
szívvel. Amint továbbment, meglátta a ré-
céket. Azok is kérték, hogy vessen nekik
egy kicsi kenyérbelet, mert erõsen meg-
éheztek, s majd õk sem felejtik el. János
nem is kenyérbelet, hanem szép fehér
zsemlét és kiflit adott nekik. Továbbmen-
tében meglátta a méheket. A méhek is
ígérték, hogy majd megszolgálják, ha egy
kicsi lépes mézet ad nekik, mert már rég
nem ettek. Adott bizony János jó szívvel.
Igaz, így elvesztett egy csomó idõt, s nem
ért olyan hamar a boszorkányvárhoz, mint
a bátyja, de õ azt nem bánta, mert egyszer
csak estefelé azon vette magát észre, hogy
a boszorkányvár elõtt van.
(folytatjuk)

Magyar népmese

Tájséta Sárbogárdon
2010. szeptember 18-19.

A Kulturális Örökség Napjai rendezvényeinek keretében
szeptember 18-19-én ingyenes épületlátogató hétvégét szer-
vez a Corvinus Tájépítész Egyetem és az Ökotárs Alapítvány
Sárbogárdon is. Az úgynevezett tájsétát (mely egyben aka-
dályverseny is felnõtteknek és gyerekeknek egyaránt) kerék-
páron és lovas kocsin lehet megtenni. Ennek állomásai: a Táj-
ház, a Sárbogárd környéki tórendszer, beleértve a rétszilasi
tavakat is, a sárhatvani templom, a miklósi könyvtár és a Kin-
cses Sziget (melynek tulajdonosa, Krausz Mónika egyébként
aktív szervezõje a sárbogárdi programoknak). A tájsétát kö-
vetõen bográcsozás, ajándékok, játszóház és kiállítás várja a
résztvevõket és érdeklõdõket, ahol a TÉKA rajzpályázatra
érkezett alkotások is megtekinthetõk majd.
A részletekrõl további lapszámainkban tájékozódhatnak.

Hargitai Kiss Virág

Heti idõjárás
Péntek délután egy újabb hi-
degfront közelíti meg hazán-
kat. A front várhatóan lelas-
sul a Kárpát-medence fölött,
így csak vasárnapra hagyja el
térségünket. Pénteken dél-
után, illetve a szombatra vir-
radó éjszaka még csak szór-
ványosan fordul elõ zápor-
esõ, zivatar, de késõbb több-
felé számíthatunk esõre, zá-
poresõre. Az északnyugati
szél megélénkül, néhol meg-
erõsödik, és csak vasárnap délutántól mérséklõdik. A front mö-
gött tartós nyugati, északnyugati áramlással hûvös, óceáni ere-
detû légtömegek árasztják el a közép-európai térséget, így
hazánkat is. Ezért mind a változékonyság, mind a hõmérséklet
tekintetében beköszönt az õsz.

www.metnet.hu
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Augusztus 28., 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 9.00 Magyar népmesék 9.10
A kis királylány 9.35 A kis Amadeus – Az ifjú Mozart kalandjai 10.05 Amika
10.35 Sarah Jane kalandjai 11.10 Sötét jóslat 11.35 Krónika Alkotóközösség és
Filmalapítvány filmjeibõl 12.00 Hírek 12.05 Szelíd Ben – A fekete arany 13.40
Hogy volt!? – Válogatás 15.00 Tanévnyitó 2010 16.35 A Szent Mihály-kápolna
16.50 Egy éj Velencében 18.05 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Szerencseszombat – a luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolása 20.40 Kennedy
feleségek 22.10 Hírek 22.15 Sporthírek 22.25 Richárd nyomában 0.20 Képzelt
szemtanú – Hollywood és a holocaust 1.15 Koncertek az A38 hajón 2.05 Múze-
umtúra 2.35 12 olasz város – 12 olasz filmrendezõ: Bologna – Ahogy Bernardo és
Giuseppe Bertolucci látja
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Top Shop 10.30 Asztro show
11.25 A dadus 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Majomszeretet 13.40
Forma-1 15.20 Pasifaló 15.45 Traveller – Az utolsó vakáció 16.40 Glee – Sztárok
leszünk 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor 21.00 Tisztítótûz 22.45
Nigthwatch – Éjjeliõr a hullaházban 0.45 Kegyetlen és szokatlan 2.35 Fókusz
Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2-matiné 7.25 Nickelodeon kedvencek 9.00
414-es küldetés 9.30 Szurikáták udvarháza 10.00 Doktorológia Leslie Nielsen
módra 10.25 A világ legerõsebb emberei 11.20 Két testõr 11.50 Babavilág 12.20
A láthatatlan ember 13.25 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.30 Doktorok
15.30 Rejtélyek kalandorai 17.30 Knight Rider 18.30 Tények 19.05 Magellán
19.30 Megasztár 5 21.05 Karate kölyök 2. 23.20 A nagy balhé 1.30 Ezo.tv 2.25
Kalandjárat 2.50 Teleshop 3.50 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 20.53
Zene 21.04 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 29., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.10 Katolikus krónika 9.40 Az
ember itt 9.50 A sokszínû vallás 10.05 Evangélikus magazin 10.30 Metodista if-
júsági mûsor 10.40 Csodát termõ hit 11.05 Gyóni Géza 11.30 Az utódok remény-
sége 12.00 Hírek 12.10 TS – Sport 7 12.40 Kul-túra 2010 13.10 Szerelem szicíliai
módra 14.55 Hogy volt!? – Válogatás 16.00 Körhinta Fesztiválkalauz 16.30 Egy
önéletrajz vázlata 18.00 Panoráma 18.30 Már egyszer tetszett 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.00 Az ezeregy éjszaka meséi 20.55 Zimmer Feri 22.30 Kul-
túrház 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.40 Pokoli nász 1.20 TS – Motorsport 1.50
Panoráma 2.15 Múzeumtúra
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Trendmánia 10.40 Asztro
show 11.40 MeneTrend 12.00 Híradó 12.15 A dadus 13.15 Magyar autó-
sport-magazin 13.30 Forma-1 16.15 Butch Cassidy és a Sundance kölyök 18.30
Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Star Wars II.: A klónok támadása 22.50 Nappali
rémálom 0.40 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2-matiné 8.00
Nickelodeon kedvencek 10.00 414-es küldetés 10.30 TV2-matiné 11.20 Stahl
konyhája 11.50 Kalandjárat 12.25 Száguldó vipera 13.25 Monk – Flúgos nyomo-
zó 14.25 Sheena, a dzsungel királynõje 15.25 Crusoe 16.25 A tûzjáró 18.30 Té-
nyek 19.00 Napló 20.05 Malac a pácban 21.45 Frizbi Hajdú Péterrel 22.45 A ki-
rályság 23.45 Azfeszt: Rock’n’roll zenei fesztivál 0.15 A John Malkovich menet
2.10 Ezo.tv 3.05 Napló 3.55 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 Református is-
tentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22
Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05
Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04
Esti séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli
mûsorából

Augusztus 30., 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 16.00 Körzeti híradók 16.15
Hírek 16.25 Vízilabda Eb 17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Hír-
adó 19.50 Sporthírek 20.00 Kékfény 21.00 A vágy hálójában 22.35 Hétfõ este
23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.20 Memento 23.25 Egy önéletrajz vázlata 1.00
Nappali 2.05 Varsó – Tegnap és ma
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

14.20 Jack, a villám 16.15 A szerelem rabjai 17.25 112 – Életmentõk 18.30 Hír-
adó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Dr. Csont: Ítélethirdetés
22.20 A rejtély 23.20 Poker After Dark 2009 0.15 Reflektor 0.35 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 10.30 Teleshop 11.55 Perlekedõ szere-
lem 13.30 Kvízió 15.00 Szentek kórháza 16.00 Egy tini naplója 16.30 Elbûvölõ
szerelem 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Édes négyes 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 1.45 Bazi nagy pizza 3.20 Szentek kórháza 4.05
Magellán
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 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Kabaré-
klub 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 31., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Párizsi
jó barátok 9.50 Kékfény 10.45 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kár-
pát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm
14.35 Ez történt ma reggel 16.00 Körzeti híradók 16.15 Hírek 16.25 Vízilabda Eb
17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Önök kérték! 21.00 Szeretõk és titkok 22.40 Kedd este 23.10 Hírek 23.15 Sport-
hírek 23.20 Memento 23.30 Egy önéletrajz vázlata 0.05 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.30 Amelia Earhart – Az utolsó repülés 16.15 A szerelem rabjai 17.25 112 –
Életmentõk 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Castle 22.15 Döglött akták 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55
Szégyen és gyalázat
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 11.50 Hóból is megárt a
sok 13.30 Kvízió 15.00 Szentek kórháza 16.00 Egy tini naplója 16.30 Elbûvölõ
szerelem 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Édes négyes 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.20 XXX 23.45 A médium 0.35 Tények este 1.05 Ezo.tv 4.30
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

Szeptember 1., 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 11.20 Sírjaik hol domborulnak? 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35
Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Kormányváró 15.05 Ez történt ma
reggel 16.00 Körzeti híradók 16.15 Hírek 16.25 Vízilabda Eb 17.50 Mindig zöl-
debb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Lovas a sötét-
ben 21.05 Elveszett bizalom 22.40 Szerda este 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek
23.20 Memento 23.30 Patyomkin páncélos 0.40 Nappali 1.15 Sírjaik hol
domborulnak? 1.50 A hangszerkészítés mesterei: A klarinét
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.30 Soha többé Halloween! 16.15 A szerelem rabjai 17.25 112 – Életmentõk
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Rendõrakadémia 2. 23.15 Helix – Újralõve 1.05 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 10.30 Teleshop 11.45 Füles 13.30
Kvízió 15.00 Szentek kórháza 16.00 Egy tini naplója 16.30 Elbûvölõ szerelem
17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Édes négyes 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.20 Szelle-
mekkel suttogó 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.45 Ed Tv 3.40 Szentek kórháza
4.25 Két testõr
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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A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, 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 28., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 S.bogárd–Aba foci
13.00 Lapszemle 15.00 Koszorúcska Cecén 2010 júliusa (ism.) 19.00 Lap-
szemle 20.00 Kálozi Napok II.

Augusztus 29., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Koszorúcska Cecén 2010
júliusa (ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Pécsi ref. énekkar Sárbogárdon
(45’), Jurtanap Hantoson (40’), Repülõsnap 2010 19.00 Heti híradó 20.00
Kósa Károly: Erõ a Bibliában

Augusztus 30., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Kálozi Napok II. 13.00 He-
ti híradó 15.00 S.bogárd–Aba foci 19.00 Heti híradó 20.00 Alapi Vadász-
nap 2010 – Bertók Ferenc felvétele

Augusztus 31., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Kósa Károly: Erõ a Bibliá-
ban 13.00 Heti híradó 15.00 Alapi Vadásznap 2010 – Bertók Ferenc felvé-
tele 19.00 Heti híradó 20.00 Augusztus 20-a Sárbogárdon (30’),
Mága-koncert (15’), Mentõtisztek (15’), Megújult szilasi iskola (55’), Tan-
évkezdõ konferencia Miklóson (60’)

Szeptember 1., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Augusztus 20-a Sárbo-
gárdon (30’), Mága-koncert (15’), Mentõtisztek (15’), Megújult szilasi is-
kola (55’), Tanévkezdõ konferencia Miklóson (60’) 13.00 Heti híradó 15.00
Alsószentiván ünnepe (42’), Cecei projektzáró (47’), Mozdulj a Városért fó-
rum (46’) 19.30 Lapszemle 20.00 Fogathajtás Sárbogárdon I., futball

Szeptember 2., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Fogathajtás Sárbogár-
don I., futball 13.00 Lapszemle 15.00 Augusztus 20-a Sárbogárdon (30’),
Mága-koncert (15’), Mentõtisztek (15’), Megújult szilasi iskola (55’), Tan-
évkezdõ konferencia Miklóson (60’) 19.00 Lapszemle 20.00 Kósa Károly:
Erõ a Bibliában

Szeptember 3. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Alsószentiván ünnepe
(42’), Cecei projektzáró (47’), Mozdulj a Városért fórum (46’) 2010 13.00
Lapszemle 15.00 Kósa Károly: Erõ a Bibliában 19.00 Lapszemle 20.00 Au-
gusztus 20-a Sárbogárdon (30’), Mága-koncert (15’), Mentõtisztek (15’),
Megújult szilasi iskola (55’), Tanévkezdõ konferencia Miklóson (60’)

***

Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról
a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõ-
sök 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.

Szeptember 2., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Párizsi
jó barátok 9.50 Üdítõ 10.45 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Slovenski utrinki 14.05 Rondó 14.35 Ez tör-
tént 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 Vízilabda Eb
21.30 Érettségi 23.00 Csütörtök este 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.40
Memento 23.50 Teadélután 1.00 Nappali 2.10 Chaplin, a katona

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Itthon 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te vagy az
életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ 14.30 A
Rainbow Warrior elsüllyesztése 16.15 A szerelem rabjai 17.25 112 – Életmentõk
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Hetedik érzék
23.15 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 11.45 Lucy 13.30
Kvízió 15.00 Szentek kórháza 16.00 Egy tini naplója 16.30 Elbûvölõ szerelem
17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Édes négyes 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.20 Mint a kámfor 23.50 Bostoni halottkémek 0.45 Tények
este 1.15 Ezo.tv 2.10 Gyilkos cápák 2. 3.35 Szentek kórháza 4.20 Segíts maga-
don!

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

Szeptember 3., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 80 kert
nyomában a Föld körül 11.10 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kár-
pát expressz 12.55 Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok 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 Éli a sze-
relmet 22.35 Péntek este 23.00 Hírek 23.05 Sporthírek 23.15 Memento 23.25
Teadélután 0.30 Nappali 1.20 A halottak helye

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Menetrend 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.30 Fél kettõ
14.35 Wendy Wu: A harcos tini 16.15 A szerelem rabjai 17.25 112 – Életmentõk
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: A helyszí-
nelõk 22.20 Vámpírnaplók 23.20 Smith: Veszteség 0.30 Reflektor 0.45 Itthon
1.10 Alias 2.00 Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.45
Fenyvesvölgyi kalandok 5. 13.30 Kvízió 15.00 Szentek kórháza 16.00 Egy tini
naplója 16.30 Elbûvölõ szerelem 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Édes né-
gyes 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 23.20 Shark – Törvényszé-
ki ragadozó 0.20 Bajnokok Ligája magazin 0.50 Tények este 1.20 Ezo.tv 2.15
4400 3.55 Szentek kórháza 4.10 Alexandra pódium 4.35 Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30
Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 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 If-
júsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Redõnyök: 06 (30) 507 3344.
Matrózblúz eladó. 06 (20) 405 7366.
Családi házas ingatlan albérletbe kiadó, egyben eladó
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. Tele-
fon: 06 (30) 986 2623. (1288546)

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.
(0897222)

Káros szenvedélyektõl mentes, két gyermekes házas-
pár eltartási szerzõdést kötne ottlakással. Olcsó albér-
letet keresünk Sárbogárd+15 km-es körzetében. 06
(70) 3315 127. (0897198)

Gyermekfelügyeletet, bevásárlást, házimunkát vál-
lalok. 06 (70) 4567 368. (0897194)

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

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

4500 m2-en gazdálkodásra alkalmas, 140 m2-es gaz-
dasági 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, da-
ráló+takarmánykereskedés (Sárszentmiklóson) el-
adó. 06 (30) 255 9806. (0897096)

Központban albérlet kiadó. 06 (30) 354 4825. (0897092)

Árpád-lakótelepen szép lakás kiadó, 22.000 Ft/hó.
06 (70) 313 6917.

Árpád-lakótelepen albérlet kiadó. 06 (30) 499 3968.
(08972406)

Heti kétszeri alkalomra, 8-13 óráig rendes, leinformál-
ható bejárónõt keresünk. Szõnyeginé Kállai Krisztina,
06 (30) 242 8698.

Sárbogárdon lakás kiadó. 06 (70) 332 1397.

Minõségi használtruha-üzletünkben minden ruha
50-60 %-os akcióval kapható augusztus 25-tõl szep-
tember 15-ig (Csendes fagyizó mellett).

Festõmunkát vállalok. Törzsök Tibor 06 (70) 5222
370.

Gázkonvektorok eladók, 1 db parapetes, 4 db kémé-
nyes (FÉG). Érdeklõdni: 06 (70) 363 0835. (0897298)

ROMET motor, 3 fiókos fagyasztószekrény, kislány-
kerékpár és 2 db JAMO hangfal eladó. Érdeklõdni: 06
(70) 374 2545. (0897297)

Az M6-os autópályán, Dunaújvárosnál az OMV töltõ-
állomás nõi és férfi munkatársakat keres. Jelentkezni:
hétfõtõl péntekig, 10-17 óráig. Telefon: 06 (30) 385
0414, 06 (30) 505 6561. (0897295)

Veszprémben 1,5 szobás lakás az Egry-lakótelepen
kiadó. 06 (70) 3385 153. (0897328)

Staffordshire terrier keverék kiskutyákat elajándé-
koznék. 06 (20) 277 3032.

Gyakorlattal rendelkezõ szakácsot keresünk sárbo-
gárdi munkahelyre. Telefon: 06 (70) 542 6731.

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

JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul

2010. szeptember 3-án, 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!

Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Bella István Általános Iskola
Európa Educatio non-profit Kft.

Mezõföld Gimnázium és Szakiskola

Tanuljon nálunk, velünk,
legyen több általunk!

Az Európa Educatio Kft. változatos képzési palettával, több oktatási helyszí-
nen várja iskoláiba, tanfolyamaira a tudásra éhes, bizonyítványra vágyó fel-
nõtteket.

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

Jelentkezési feltétel: befejezett általános iskola vagy szakiskola, vagy
szakmunkásképzõ a gimnáziumba. A felzárkóztató szakiskolába be nem fe-
jezett általános iskolát végzett, aki még nem töltötte be a 23 életévét.

Fontos tudnivalók a gimnáziumról:

* diákigazolvány igényelhetõ, * a tanítás heti 2 alkalommal, 15 órakor kez-
dõdik, * a 10. évfolyamon az oktatás ingyenes.

Fontos tudnivalók a felzárkóztató szakiskoláról:

* családi pótlék igényelhetõ, * egyszerre kapja meg az általános iskolai ta-
nulmányait és a szakiskola 9–10. évfolyamos bizonyítványát.

Beiratkozás: 2010. augusztus 23–27. között a Mészöly Géza Általános Is-
kolában.

Iskolarendszeren kívüli tanfolyami kínálat (OKJ-s képzések) teszi teljessé
a palettát valamennyi helyszínen:

pénzügyi, számviteli ügyintézõ, mérlegképes könyvelõ (vállalkozói szakon),
mérlegképes könyvelõ (államháztartási szakon).

Érdeklõdni lehet: Toldi Lászlónénál a 06 30 226 6951-es telefonon, illetve
Gurics Gabriella tanfolyamszervezõnél a 06 30 201 7659-es telefonon.

Válassza ki lakóhelyéhez legközelebbi helyszínünket!
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50 éve együtt

Papp Béla és felesége, született Bereck Teréz a hé-
ten ünneplik egybekelésük 50. évfordulóját. 1960.
augusztus 27-én kötöttek ugyanis házasságot Sár-
bogárdon. Az együtt megélt fél évszázad alatt szá-
mos próba elé állította õket a Sors. Az örömök
mellett a gondokból is kijutott – de hogy kiállták a
próbákat, azt e szép évforduló is bizonyítja.
Frigyük gyümölcseként két lányuk született: Ág-
nes és Krisztina, valamint két unokájuk, Anna és
Máté.
Az aranylakodalmat családjuk körében ülték meg
az elmúlt hétvégén.
Kívánjuk, hogy még sokáig éljenek együtt, boldo-
gan, jó egészségben, tevékenyen!

Hargitai Kiss Virág

Nyílt
tér

Visszakerül-e a vasúti óra?
Tatarozták a sárbogárdi vasútállomást. A meszeléshez levették az elõcsarnok óráját. Az-
tán ezt nem tették vissza, csak a másikat. Vártam, hogy biztosan javítani vitték, vagy
egyéb az ok, de mindeddig nem tették még vissza. Pedig már nagyon megszoktuk sok év
alatt, régi hagyományt õriz. Jó lenne, ha visszakerülne a helyére, mert a vonathoz sietõ
utasoknak ez mutatta a pontos idõt. Jó volt tudni, hogy hány perc van még az indulásig,
vagy mennyit késik a vonat.

Lendvai Gábor

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

özv. LEKNER MIHÁLYNÉT,
édesanyánkat utolsó útjára elkísérték, és
mély gyászunkban velünk együtt éreztek.

Gyászoló család

„Lelkünknek teljességes
S vágyott békességét
Adja meg az Isten.”

Ady Endre

Kérdezték

A tyúkokat is vitte
a víz

Pusztaegresen aszfaltozták a Baross utcát.
Miért nem a jóval forgalmasabb Ady utcát,
vagy a Széchenyi utcát aszfaltozták inkább,
amik sokkal fontosabbak lettek volna?
Amikor nyáron volt az esõzés, a Széchenyi
utcánál homokzsákokkal kellett védekez-
ni, mert normális út, rendes vízelvezetés
híján vitte le az utat, s még a tyúkokat is el-
sodorta a víz. Miért nem kérdezték meg az
itteni lakosok véleményét? Miért csak az
egy-két emberükre hallgattak, amikor er-
rõl döntöttek az önkormányzatnál?

Pusztaegresi lakosok

Fûrészelés Szent
István ünnepén?

Hét végén az ünnep „tiszteletére” a szom-
szédunk hajnalban éktelen fûrészelés zajá-
val ébresztett bennünket. Tudják, ugye,
hogy milyen hangja van a Stihl fûrésznek!?
No, meg egyébként is. Éppen a magyarok
legnagyobb ünnepén dolgozni?
Az egész heti éjszakai mûszak, korán kelé-
sek után pedig jólesett volna a családunk-
nak a pihenés.
Bosszantó, hogy nem volt tekintettel a kör-
nyékbeliek nyugalmára az érintett úriem-
ber. Legközelebb tisztelje meg embertár-
sait azzal, hogy nem csap zajt pihenõna-
pon!

Egy Petõfi utcai lakos

Gyalázat
Szégyelljük a Himnuszt! – ezt a keserû
megállapítást kellett tennem augusztus
20-án, a városi ünnepen. Nem csak itt nem
„divat” énekelni nemzeti imánkat; számos
iskolában, rendezvényen is tapasztaltam
már ugyanezt, s már nem elõször teszem
szóvá a lap hasábjain.

Régen egészen korán megtanították a szü-
lõk, pedagógusok a gyerekeknek a Him-
nuszt és a Szózatot, a magyarság két zenei
szimbólumát. Tanáraink keményen ránk
szóltak, ha azt látták, hogy valaki némán
ácsorog a nemzeti énekeink alatt.
A huszadikai ünnepségen én is legszíve-
sebben rápirítottam volna azokra a tisztes
urakra, hölgyekre és azokra a fiatalokra,
akik csukott szájjal nézték, amint a kórus
teli tüdõbõl énekli: „Isten, áldd meg a ma-
gyart”.
Minek jön el az ilyen ember ünnepelni?
Hogyan ünnepel egyáltalán? Vagy csak
kötelességbõl jön? Szégyen, gyalázat!
Az ünnep szónokai az összefogást hirdet-
ték – a közös éneklés, ami rendkívüli egy-
beforrasztó erõvel bír, mégis elmaradt.
Ha valakit netán a saját hangja zavar, és
azért nem mer énekelni, azt bátorítanám:
a szívbõl szóló ének sosem lehet hamis,
amiatt sosem kell szégyenkezni senki
elõtt! Ez nem a Megasztár, kérem!

Hargitai Kiss Virág


