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Évnyitó az új aulában

Ha nem is veheti egyelõre teljesen bir-
tokba a Petõfi Sándor Gimnázium

felújítás alatt lévõ épületét az iskola népe,
az évnyitót (a szeszélyes idõjárásra tekin-
tettel) a második emeleten lévõ új aulában
tartották meg. A helyiség befogadóképes-
ségének próbatétele is volt ez az alkalom,
de átment a vizsgán.
Az évnyitót Dombi Zoltánné osztálya fog-
lalta ünnepi keretbe egy kis mûsorral. Föl-
olvasták az új osztályok névsorait is, akik-
nek osztályfõnökei: Horváthné Szabó Ju-
dit (5. c), Sallai Szilvia (9. d) és Huszár Ká-
roly (9. b).
A felsorakozott osztályok és a szülõk elõtt
Boda János igazgató elsõként az építkezés
jelenlegi állásáról beszélt. Jó ideje várnak
egy közbeszerzési eljárás lefolytatására, s a
befejezõ munkálatok elvégzésére, ami a
fenntartó tulajdonoson, a megyei önkor-
mányzaton múlik. A tehetetlen várakozás
nagy-nagy türelmet kíván az iskola dolgo-
zóitól és tanulóitól egyaránt. Az elsõ fél-
évet még biztosan szûkös körülmények kö-
zött kénytelenek tölteni.
Boda János szólt arról is, hogy a diákok egy
pillanatra sem ücsöröghetnek kényelme-
sen a babérjaikon, mert utána nehéz fel-
venni újra a tanulás ritmusát.

Ingyenes tankönyv

Idén a normatíva értékéig voltak csak in-
gyenesek a tankönyvek, az a fölé esõ össze-
get ki kellett fizetniük a szülõknek, ezt
szabta meg az iskolának a fenntartó. Volt
osztály, ahol nem érte el a tankönyvcso-
mag ára a normatívát, az így fennmaradt
összeggel a többi osztály költségeit csök-
kentették.
Egy szülõi panasszal kapcsolatban az igaz-
gató tájékoztatta szerkesztõségünket: a
normatíva fölé esõ összeget kivétel nélkül
mindenkinek ki kellett fizetnie, de volt
olyan, akinek kérésre fizetési haladékot
adtak.

Hargitai Kiss Virág

Munka után
jólesik a pihenés

Vasúti kábeleket vágott le két tolvaj Sza-
badegyháza és Pusztaszabolcs között szer-
da hajnalban. Míg az elvégzett „munka”
után megbízóikra vártak, elaludtak. He-
lyettük azonban a rendõrök ébresztették
õket.

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyele-
tére csütörtökön hajnalban érkezett a be-
jelentés, miszerint a Szabadegyháza–Pusz-
taszabolcs közötti vasútvonalon a rendszer
kábelszakadást jelzett, és amikor a kábele-
ket ellenõrizték, a sínek mellett két fekvõ
férfire figyeltek fel.

Kiderült, hogy a 30 éves dunaújvárosi férfi
és a 17 éves, szintén dunaújvárosi fiú meg-
bízás alapján vágta le a kábeleket 180 mé-
ter hosszan, majd rakta zsákokba. Megbí-
zóik szállították ki õket Perkátáról Sza-
badegyháza külterületére az éjszaka, és azt
beszélték meg velük, hogy reggel jönnek
értük, akkor kapnak fejenként 5.000 Ft-ot.
A fiatalemberek azonban a várakozás köz-
ben, az összegyûjtött kábelekkel teli zsá-
kokra hajtva fejüket, elaludtak. A bejelen-
tést követõen így találtak rájuk a járõrök,
és állították elõ õket a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányságra. A kábeleket a rendõrök le-
foglalták, így a 250.000 Ft-os lopási kár
megtérült.

A sárbogárdi nyomozók mindkét személyt
lopás elkövetése miatt gyanúsítottként
hallgatták ki, majd ezt követõen õrizetbe
vették õket. Megbízóikat még keresik.

(A Kék hírek folytatása a 8. oldalon.)

KÉK HÍREK
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Bemutatjuk

A Mozdulj a Városért jelöltjei
Múlt héten kedden mutatta be a Mozdulj a
Városért Egyesület képviselõjelöltjeit és pol-
gármesterjelöltjét a Két Kovács fogadó külön-
termében az egyesület elnöke, Fodor János.

Fodor János tájékoztatta a sajtó jelenlévõ
képviselõit, hogy polgármesterjelöltjük és
valamennyi körzetben indított képviselõ-
jelöltjük megkapta a választópolgároktól
az induláshoz szükséges ajánlószelvények
többszörösét. Reményeik szerint ez meg-
mutatkozik majd a választási sikerekben
is.
Fodor János: A múlt héten megjelent a he-
lyi sajtóban egyesületünk választási prog-
ramja. Az vezérelt bennünket a program
összeállításakor, hogy tegyünk félre min-

dennemû pártoskodást, és kifejezetten a
város érdekében, az itt élõk életkörülmé-
nyeinek, közérzetének és hangulatának a
javítása érdekében fogalmazzunk meg re-
ális és teljesíthetõ feladatokat, amik végre-
hajtásáért az egyesület vezetõsége, de el-
sõsorban a jelöltjei és a polgármesterjelöl-
tünk lenne felelõs. Nyilvánvaló, hogy ez
csak akkor következhet be, ha ezt a válasz-
tók a szavazás során úgy értékelik. Szeret-
ném nyomatékosan kijelenteni, hogy az
egyesületünk nem fedõszerve semmiféle
politikai szervezetnek, történetesen az
MSZP-nek. Azt soha nem tagadtuk, és
nem is fogjuk tagadni, hogy nagyon sokan
az egyesület tagjai közül és a támogatók
közül baloldali beállítottságú emberek, de
kifejezett pártpolitikai intézkedéseket
nem vagyunk hajlandók elfogadni, magun-
kévá tenni és végrehajtani. Én azt hiszem,
hogy ezt maga a program is világosan tar-
talmazza, és szeretném, ha a város lakossá-
ga is így fogadná el tõlünk.

Resch Gábor polgármesterjelölt és a 3. vk.
képviselõjelöltje: Sokan ismernek ebben a
városban, de legalább ennyien vannak,
akik csak a nevemet hallották, vagy legfel-
jebb leírva látták a helyi újságokban. 46 éve
élek Sárbogárdon, és mindenki tudja ró-
lam, hogy meggyõzõdéses sváb gyerek va-
gyok. Édesapámat az idõsebb korosztály
nagyon jól ismeri a gimnázium énektaná-

raként. Az ÁFÉSZ-nál dolgoztam a 80-as
években. Nagyon szerettem azt a munkát,
de a rendszerváltás azt hozta, hogy hosszú
éveket dolgoztam úgy, hogy itt éltünk Sár-
bogárdon, itt volt a család, itt maradtam az
énekkarban, de a munka elszólított. Elsõ-
sorban mezõgazdasági kereskedelemmel
foglalkoztam, méghozzá vezetõ beosztás-
ban mindenhol. Az idõsebb agrárosok na-
gyon jól tudják, hogy Nádudvar és a Vörös
Csillag téesz mit jelentett valamikor az or-
szágban. Ez a cég átalakult részvénytársa-
sággá, és ott vezérigazgató-helyettesként
dolgoztam, majd azt követõn egy nemzet-
közi multicégnek, Európa egyik legna-
gyobb mûtrágyagyártójának voltam a ma-
gyarországi cégvezetõje. Három éve hagy-
tam fel ezzel a munkával, és azóta gazda-
sággal és életpálya-tervezéssel foglalko-
zom. Mellette befektetõként, vállalkozó-
ként tevékenykedtem, inkább a háttérben,
mint a felszínen. Sárbogárd az elmúlt 20
évben ment lefelé a lejtõn. Ennek egyik
oka az volt, hogy a város vezetése a pártos-
kodással, ellenségeskedéssel olyan helyze-
tet teremtett, hogy egyszerûen képtelen
volt a város fejlõdni. Ennek a városnak
nem a meglévõ tortáját kell tovább szele-
telni, hanem végre el kell kezdeni ezt a tor-
tát bõvíteni, hogy egyre nagyobb legyen.
Két évvel ezelõtt, amikor lehetõség nyílt
arra, hogy egy pályázaton talán ipari par-
kot létesítsünk Sárbogárdon, inkubátor-
házzal, nagy pályázatokkal, abban a pro-
jektben is részt akartam venni. Ha polgár-
mesterként bizalmat kapok, akkor olyan
egységet szeretnék teremteni a képvise-
lõ-testületben, amelyik adja az alapokat
ahhoz, hogy növekedjünk. Ha ezt az egysé-
get nem sikerül megteremteni, akkor a vá-
rosnak a fejlõdése halálra van ítélve.

1. vk. Csibrik Péter (Töbörzsök): A város-
ban 29 éve lakom, tûzoltóként dolgozom
itt. Két gyermekem van. Nagyon örültem
annak, amikor megkeresett a Mozdulj a
Városért Egyesület, hogy legyek a töbör-
zsöki körzetben jelöltjük. A tûzoltóság
mellett én is foglalkozom életpálya-terve-

zéssel, hitelek, biztosítások, befektetések
kötésével. Kilenc éve mûvelem ezt az üz-
letágat. Végzettségem gazdasági informa-
tikus. Nem tartozom egyik párthoz sem, a
város polgáraiért kívánok dolgozni. A fõ

célom a munkahelyteremtés, mert vélemé-
nyem szerint Sárbogárdnak a legnagyobb
problémája az, hogy nincs munkahely.
2. vk. Varga Istvánné: 49 éves vagyok, itt
születtem Sárbogárdon. Férjemmel és há-
rom felnõtt gyermekemmel itt élünk Tinó-
don. A tinódi öntevékeny csoportot több
mint 10 évig vezettem, rendezvényeket

szerveztem. Onnan ismerem az emberek
baját, gondját. Szeretném õket képviselni.
Céljaim között szerepel elsõsorban a vízel-
vezetés, az útépítés, a Hatvani, Mányoki,
Asztalos utca, a temetõ rendbetétele. Ját-
szóteret szeretnék létrehozni, célul tûztem
ki a virágosítást és a focipálya rendezését,
karbantartását, mivel ott szoktak lenni a
rendezvényeink. Közmunkások segítségé-
vel végeztetném el a kaszálást, hóeltaka-
rítást az idõsebb, egyedülálló embereknél.

4. vk. Etelvári Zoltán: Úgy gondolom, ne-
kem nem nagyon kell bemutatkozni Sár-
bogárdon, mert sokan ismernek. 63 éves
vagyok, nõs. A közéleti munkában Sárbo-
gárdon 30 éve veszek részt. Meggyõzõdé-
ses baloldali vagyok, de nem kommunista.
A baloldaliság nekem a tisztességet, a be-
csületet, a munka szeretetét, az elesettek,
emberek segítését jelenti. Mindig a kisem-
berek mellett voltam, vagyok és maradok,
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és ezeket az értékeket képviselem ezután
is. Sárbogárdon ami fejlõdés volt az elmúlt
nyolc évben, az jelentõs mértékben az álta-
lam szorgalmazott ötlettel valósult meg.
Kezdõdött a ravatalozók építésével. Sze-
retném folytatni továbbra is a virágosítást,
a parkosítást. Szeretnék az idõsekkel töb-
bet foglalkozni, segíteni a jövõ nemzedé-
ket fölnevelõ pedagógusok munkáját.
Nem igaz, hogy Sárbogárdon nincs pénz.
Pénzhiányra való hivatkozással az utóbbi
négy évben egyszerûen nem dolgozott a
sárbogárdi képviselõ-testület. Nem voltak
pályázataink. Nagy sikerként éltem meg,
hogy a civilekkel összefogva megakadá-
lyoztuk a Hõsök tere és a kultúrház ledó-
zerolását. Nagyon köszönöm azt a megle-
põen sok ajánlócédulát, amit kaptam.
5. vk. Hegedûsné Bereczk Erzsébet: Itt
születtem Sárbogárdon 47 évvel ezelõtt.
Azóta is itt élek és dolgozom, gyermekeim-
mel, szüleimmel, testvéremmel együtt.

Egy helyi mezõgazdasági cég értékesítési
elõadójaként dolgozom. Nem nagyon vet-
tem részt eddig a közéleti tevékenységben.
A gyermekeim felnõttek, most jött el szá-
momra az idõ, hogy tenni tudjak a közössé-
gért, amelyben benne élek reggeltõl, a haj-
nali újságkézbesítéstõl, napközben a mun-
kahelyemen, este abban az utcában, ahol
élek. És minden vágyam, hogy Sárbogárd-
nak az a választókerülete vagy az az utcája,
ahol én nap mint nap járok, végre megvál-
tozzon. 22 éve élek a Damjanich utcában.
Azóta változás azon a környéken nem volt.
Szeretném, ha észrevennék, hogy ott is él-
nek fiatalok, középkorúak, nõk, férfiak,
idõs, beteg emberek. Mindent megteszek
azért, hogy az elkövetkezõ években a kör-
nyezetem megváltozzon. A balesetmentes
közlekedés érdekében kerékpárutakat

kell építeni a városrészek között. Naponta
kerékpárral közlekedek Sárbogárd és
Sárszentmiklós között, tudom, hogy mi-
lyen életveszélyes nap mint nap, reggel és
este 6-6 km-t megtenni. Szorgalmazom az
anyák munkába állása érdekében az óvo-
dai és bölcsõdei helyek további bõvítését.
A lakosság egyetértésével és összefogásá-
val élhetõbbé kell tenni Sárbogárdot.
6. vk. Fekete László: Választókörzetem-
ben, Miklóson és a Papföldön járva az fo-
galmazódott meg bennem, hogy azért a te-
rületért nagyon sokat lehet tenni. Én to-
vábbra is miklósinak vallom magam. Az el-
múlt 20 év újkori politikája egy kicsit
messze került tõlem. A helyi televízió ka-
meráin keresztül azt tapasztaltam, hogy a

testületbe négy évvel ezelõtt 16 eredendõ-
en tiszta szándékú, jó indulattal teli képvi-
selõ került be, akik, mire munkára került a
sor, több idõt fordítottak magyarázkodás-
ra, védekezésre, ellentámadásra, egyéni
céljaik megvalósítására, mint a gondok és a
problémák megoldására. Úgy láttam, hogy
ez nincs rendjén. Vannak eredmények,
szép célkitûzések, de ami az elmúlt 4 évben
történt, sok-sok sárbogárdi polgár számá-
ra kevés volt. Mit tudok én, mi, ezen vál-
toztatni? Amikor megkerestek, nagyon
szimpatikus volt számomra ez az egyesü-
let. Ha meg tudja valósítani a közösen
megfogalmazott programot az itt lévõ 8
képviselõ közül bármelyik, akkor azt mon-
dom, hogy ezzel az üggyel nyertünk. De ha
a Mozdulj a Városért Egyesület a mostani
választás utáni idõszakban már nem tesz
semmit, akkor igaz lesz azoknak a vélemé-
nye, akik azt mondták, hogy az országos
választáson elbukott MSZP elõcsapata
volt ez az egyesület. Tehát nekünk nyol-
cunknak, illetve azoknak, akik az egyesület
tagjai, meg kell mutatni ebben a 4 évben,
hogy valóban a városért akarunk tenni. Az
is célom, ha képviselõ leszek, hogy sem én,
se a többi képviselõ ne adjon a helyi sajtó-
nak olyan témát, amely a bohóckodás és a
vidámság kategóriájába tartozik.

7. vk. Fülöp Gyõzõ: 39 éves sárszentmiklósi
lakos vagyok. Szüleim, nagyszüleim is tõs-
gyökeres sárszentmiklósiak voltak. Szak-
mámban szobafestõként dolgozom, és a
Mezõföld Gimnázium utolsó évét kezdem
meg szeptemberben itt Sárbogárdon, és jó
reménységem van a jövõ évi érettségivel

kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ha
valakit felkérnek egy egyesületben arra,
hogy képviselje a szervezetet, illetve ve-
gyen részt egy ilyen mozgalomban, tehát
hogy valóban megmozduljon a városáért,
nagy tisztességnek ad helyet. Én elfogad-
tam az egyesület megbízását képviselõ-je-
löltként. Ha megnyerem a választókerüle-
tem polgárainak a bizalmát, meg tudom
ígérni, hogy igen, ebben lehet változtatni.
Az embereknek nagyon elege van a párt-
háborúból, elege van abból, hogy ki hova
tartozik. Sárbogárdon vannak olyan embe-
rek, akik akarnak és tudnak is tenni a váro-
sért.
8. vk. ifjú Õri Gyula: 26 éves vagyok, na-
gyon fiatal, 3 kisgyermek édesapja. Szüle-
tésem óta Pusztaegresen lakom. Mindenki
azt kérdezi tõlem, hogy miért a városért

mozduljunk, miért nem Pusztaegresért.
De hát mi is a város tagjai vagyunk, és sze-
retném elérni, hogy úgy is kezeljenek min-
ket.
Fodor János: Összegezve azt lehet monda-
ni, hogy valamennyi jelöltünk agilis, tettre
kész, megfontolt, és szeretném kihangsú-
lyozni, hogy a környezetükben valameny-
nyien megbecsült emberek. Munkájukkal,
az eddigi életükkel rászolgáltak arra a bi-
zalomra, amivel az egyesület õket úgy-
mond felruházta, de még fontosabb, hogy
rászolgáltak arra a bizalomra is, amit majd
a választóktól a körzeteikben fognak kap-
ni. Aki ezt a 8 embert hitelesnek tartja, és a
Mozdulj a Városért Egyesület közzétett
választási programját reálisnak és végre-
hajthatónak tartja, szavazzon a mi jelöltje-
inkre!

Lejegyezte: Hargitai Lajos
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MEGHÍVÓ
2010. szeptember 4-én, szombaton

ÉRSEK ENIKÕ,
a Fidesz képviselõjelöltje

választási fórumot tart

Nagyhörcsökön, az óvodában 16 órakor,
Sárhatvanon, a kultúrházban 17 órakor,

Pusztaegresen, a kultúrházban 19 órakor.
Fórumainak vendége Önökön kívül

Varga Gábor országgyûlési képviselõ és
dr. Sükösd Tamás, a Fidesz sárbogárdi polgármesterjelöltje.

Mindenkit szeretettel várunk!
VÁLTOZÁS – MUNKAHELY – ÖSSZEFOGÁS: FIDESZ

MEGHÍVÓ
2010. szeptember 3-án, pénteken

ERÕS FERENC,
a Fidesz képviselõjelöltje

választási fórumot tart

a Jónás presszóban 18 órakor,

majd ezután a klubban 19 órakor.

Fórumainak vendége Önökön kívül
Varga Gábor országgyûlési képviselõ

és dr. Sükösd Tamás, a Fidesz sárbogárdi polgármesterjelöltje.

Mindenkit szeretettel várunk!

VÁLTOZÁS – MUNKAHELY – ÖSSZEFOGÁS: FIDESZ

Változás
a Fidesz-listán

Mint lapunk elõzõ számában írtuk, Ri-
gó Lászlót nem indítja helyi képvise-
lõ-jelöltként a 7-es választókörzetben a
Fidesz, azzal az indoklással, hogy mél-
tatlanná vált a Fidesz értékrendjének
képviseletére. Azóta döntés született,
hogy a 7-es (Rétszilas–Sárszentmiklós
Vasút utcai választókörzetben) dr. Sü-
kösd Tamás indul, aki egyúttal a Fidesz
polgármesterjelöltje is. A 4-es választó-
körzetben (honvédségi lakótelep és
környéke) Nagy Tibor látszerész lesz a
Fidesz jelöltje.

Hargitai Lajos

Fidesz-fórum Tinódon

Egyfajta kampánynyitóként a Fidesz is megkezdte jelöltjei bemutatását. Ennek elsõ
helyszínén, a tinódi presszóban mutatta be Varga Gábor polgármester a tinódi körzet-
ben induló Novák Kovács Zsoltot, és dr. Sükösd Tamást, a Fidesz polgármesterjelöltjét.

/H/

Nyilatkozat
Jelen állás szerint úgy tûnik, hogy vi-
szonylag sok polgármesterjelölt van, ez
pedig a választás során megoszthatja a
szavazatokat, így ez akár még a jelenlegi
polgármesternek is kedvezhet. Szerin-
tünk ez nem szolgálja a város érdekét,
ezért a közjó érdekében a KAPOCS
Egyesület azt a döntést hozta, hogy
visszalépteti Nochta Pál Attilát a pol-
gármester-jelöltségtõl. Ezzel együtt
megköszönjük mindazok segítségét,
akik ajánlószelvényüket eljuttatták
hozzánk.

Nochta Pál,
a KAPOCS Egyesület polgármesterjelöltje

Közlemény
Tájékoztatom a választópolgárokat,
hogy az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 50/A § (4) bekez-
dése szerinti részletes jelentést Sárbo-
gárd Város Önkormányzatának hon-
lapján, a www.sarbogard.hu-n 2010.
szeptember 2-án közzéteszem.

Juhász János polgármester
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Zûrök az Árpád-lakótelepen
Lapunk elõzõ számában írtunk arról, hogy Ferencz Kornél megkapta az Árpád-lakótelep lakóinak ajánlószelvényeinek 80 %-át, mert
ígéretet tett arra, hogy segít rendbe tenni a lakótelep zûrös gazdasági ügyeit.

De hogyan is történt, hogy jutottak idáig a lakótelepiek?
Az Árpád-lakótelep ügyeivel lapunkban nem elõször foglalko-
zunk. Mondhatnánk, hogy állandóan napirenden van az itt kelet-
kezõ sok megoldatlan kérdés.
Valahogy mindig is átok ült ezen a lakótelepen. A bajok már ak-
kor kezdõdtek, amikor egy társaság átvette a szovjetektõl a laká-
sokat, azokat úgy ahogy felújította, majd értékesítette magánsze-
mélyeknek. Sokan már eleve spekulációs céllal vásároltak itt oly-
kor több lakást is, s nem lakni jöttek ide, hanem bérbe adták a la-
kás(oka)t. A bérlõk állandóan cserélõdtek, a tulajdonosok meg
nem igazán törõdtek a közös ügyek megoldásával. A lakók a lero-
hadt infrastruktúra miatt állandó csõtörésektõl, beázásoktól
szenvedtek. Nem volt megoldva az egyedi vízfogyasztás, hõfo-
gyasztás mérése. A fûtésrendszer olyan volt, hogy egyes lakások-
ban majd megsültek, másokban majd megfagytak a lakók. A ka-
zánház is kész csõdként lógott a társasház nyakán. Jó néhány
közös képviselõ botrányok közepette volt kénytelen távozni.

Sokáig tisztázatlan volt a lakótelephez tartozó földterület tulaj-
doni helyzete is. Volt benne önkormányzati és társasházi tulaj-
donrész is. Az önkormányzat, persze, fölösleges teherként pró-
bálta magáról lerázni a lakótelepen emiatt keletkezõ vitás ügye-
ket. Sok olvasónk emlékezhet még arra, hogy a félbemaradt
szennyvízcsatorna-felújítás miatt évekig tátongott egy hatalmas
gödör az egyik ház mögött. Csoda, hogy nem fulladt bele egy arra
bócorgó kisgyerek.
Na, és a játszótér és a parkolók! Állandóan visszatérõ probléma
volt, hogy az önkormányzat területén lévõ parkolóban magasabb
volt a gaz, mint a bent álló autók. Ez éppen szemben volt a közte-
rület fenntartását a városban jó pénzért végzõ KÖZÉV irodáival.
Az irodaablakon kitekintve Kornélt akkor még nem zavarta az
embermagasságú gaz és a rendezetlen árkok? Na, és a hajdan
szép, bekerített sportpályát is ellepte mára a gaz teljesen. Ott már
nem lehet focizni, csak számháborúzni. (A fotót lásd a Bogárd és
Vidéke június 17-ei számában. Szerk.)
A problémák miatt számos lakó nem fizette a közös költséget. So-
kan emlékezhetnek még az egyik közös képviselõ, Háner Jani
gázolajbizniszére, s a Juhász Árpi után 2007-bõl maradt 1,7 milli-
ós tartozás sorsa is máig tisztázatlan. Úgy tûnik, hogy a most le-
mondott közös képviselõ bicskája is beletört a lakótelep gazdasá-
gi ügyeibe.

Két lakó keresett fel a napokban,
hogy elmondják, hogyan jutottak odáig, hogy Ferencz Kornélba
vessék minden bizalmukat.
A cérna végképp május 13-án szakadt el, amikor a vízmû felszólí-
totta a társasházat, hogy fizessék ki a másfél milliónál is több víz-
és csatornadíj-tartozásukat. A lakók azon háborodtak fel, hogy õk
a vízdíjat befizették a közös képviselõnek. A közös képviselõ vi-
szont arra hivatkozott, amikor kérdõre vonták, hogy sokan nem
fizettek, azért van a nagy tartozás. Hiába kérték a lakók ekkor hi-
vatalosan is, nem hívta össze a közgyûlést május 31-éig, mert an-
nak nem adtak megfelelõ jogi formát. A 16-os, 23-as, 24-es épület
lakói ezt követõen már jogi szakember segítségével aláírásgyûj-
tésbe kezdtek, és felszólították a közös képviselõt, Grúz Gabriel-
lát, hogy augusztus 28-ára hívja össze a közgyûlést, és szeptember
15-ei hatállyal mondjon le a közös képviselõi tisztségrõl.
Ezt megelõzõen került kapcsolatba egy közvetítõ személyen ke-
resztül Ferencz Kornél a lakókkal. Az augusztus 28-ai lakógyûlés
összehívásához is õ adott nekik az ilyen ügyekben jártas szakem-
berén keresztül jogi segítséget.
Augusztus 25-ére elõkészítõ megbeszélést hívtak össze a lakók.
Ezen nemcsak Ferencz Kornél, hanem egy másik ritka vendég,
Juhász János jelenlegi polgármester is megjelent. (Úgy tûnik,
kampányidõszakban fokozódik a polgármester érdeklõdése a la-
kótelep problémái iránt.) Ekkorra már levágták a gazt is a parko-
lóban Kornél emberei, s még az árkokban is rendet csaptak a köz-
munkások. Ezen a megbeszélésen Ferencz Kornél egy neki feltett
kérdésre válaszolva nyilatkozott, hogy december 31-éig elvállalja
a közös képviselõi feladatot, és rendbe teszi a társasház ügyeit.
Ennek fejében megkapta a kopogtatócédulákat a lakóktól, akik
most bíznak abban, hogy Kornél valóban képes lesz megtenni azt,
ami eddig még senkinek sem sikerült.
Grúz Gabriella az augusztus 28-ai közgyûlésen lemondott. A köz-
gyûlés ezután felszólította, hogy 2004. augusztus 28-áig visszame-
nõleg számoljon el. Jegyzõkönyvben is rögzítették, hogy ügyész-
ségi elszámoltatást kérnek a társasház ügyeivel kapcsolatban.
A többi a jövõ könyvében van megírva...

Hargitai Lajos
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Mentõtisztek
Leskó Diána és Rózsa József mentõtisztek nemcsak a munkában,
hanem a magánéletben is egy pár. A két fiatal nemrég költözött
Sárbogárdra az ország két „végébõl”, hogy gyarapítsák a mentõk
helyi csapatát. József Attila úti szolgálati lakásukban beszél-
gettünk.

– Mikor érkeztetek Sárbogárdra?
Diána: – Július 19-én kezdtünk a mentõállomáson, elõtte két hét-
tel költöztünk ide.
– Honnan jöttetek?
József: – Kecskemétrõl.
Diána: – Miskolc mellõl.
– Hol találkoztatok össze?
Diána: – Nyíregyházán, ahol mentõtiszt szakra jártunk a fõisko-
lán. A második évben fordult komolyabbra a kapcsolatunk.
– Dolgoztatok ezelõtt valahol?
József: – A mentõknél nem; itt kezdtünk. Elõtte nyári munkáink
voltak.
– Milyen volt belecsöppeni a „való világba”, ebbe a munkába?
Diána: – Nehéz. Az iskolában sok mindent megtanultunk elmé-
letben, gyakorlatban, de nekem mentõtisztként az a legnehezebb,
hogy egyedül kell dönteni. Az ápoló meg a sofõr azt várják, hogy
irányítsam õket, közben a beteget a legjobb tudásom szerint el
kell látni. Ez a döntéshelyzet nehéz, ezt nem lehet megtanulni az
iskolában.
– Az elsõ napokban nem állt mellettetek valaki a mentõben, hogy se-
gítsen, ha nagyon bizonytalanok vagytok?
József: – A fõiskolai évek alatt, a gyakorlaton igen – minden hét-
végén gyakorlat volt. Itt 2-3 napot töltöttünk Székesfehérváron,
megismertük a betegutakat, utána Sárbogárdon egybõl helyt kel-
lett állni. A tudásunk, magabiztosságunk, talpraesettségünk meg-
van ehhez a munkához.
– Miért választottátok ezt a hivatást?
József: – Középiskolában tetszett meg, pedig sosem voltam még
betegként mentõautóban. Az tetszett, hogy mi mentjük meg egy
beteg életét. Az orvosi egyetemet túl nehéznek találtam.
Diána: – Menet közben aztán kiderült, hogy van olyan nehéz ez a
pálya, mint az orvosi. Kemény az iskola. Ezt mutatja az is, hogy
mennyien indulnak, és mennyien végeznek. Nem csak arról szól a
mentõzés, hogy szirénázva megyünk; sokaknak ez menõ dolog, de
valójában óriási felelõsség. Én egyébként teljesen véletlenül csöp-
pentem bele ebbe a szakmába. Nem vettek föl az orvosira, és egy
barátom ajánlotta a kétéves mentõ-szakápolói képzést. Azt elvé-
geztem, beleszerettem a mentõzésbe, és továbbmentem mentõ-
tisztire.
– Most még együtt tudtok dolgozni, de amint Jocó kézhez kapja a
diplomáját, már lehet, hogy csak futva találkoztok egymással.
Diána: – Nehéz lesz, az biztos, de negyedórára vagyunk egymás-
tól, ha valamelyikünk dolgozik is. Ha feltöltik a mentõtiszti helye-
ket, akkor könnyebb lesz. Ha meg lesz gyerek, akkor valamelyi-
künk mindig vigyázni tud rá.
– Hogy tetszik Sárbogárd?

Diána: – Nekem nagyon tetszik, mert én is egy kis községbõl jöt-
tem. Persze, furcsa volt elõször ez a lapos vidék. Miskolcon ott a
Bükk. De láttunk már szép helyeket, amikor mentõvel jártuk a
környéket, ahova szívesen elköltöznénk.
József: – Nekem a lapos Kecskemét után már a kisebb dombok is
felüdülést jelentenek. Nagyon tetszik Sárbogárd. Kecskemét
nagyváros, de én kertvárosi részen laktam, csendes környéken,
nem is voltam nagyon „városozó”. Itt mindenki ismer mindenkit.
Pozitív tapasztalataink voltak az ügyeink intézésekor – segítõké-
szek, kedvesek az emberek, az üzletekben is nagyon közvetlenek.
Diána: – A mi munkánk eléggé fárasztó, úgyhogy amikor hazaé-
rünk, nem az az elsõ gondolatom, hogy hova menjünk el bulizni,
hanem hogy mikor tudok már lefeküdni, mert másnap kelni kell.
Szellemileg megterhelõ ez a munka.
József: – De fizikailag is, mert cipekedni kell, és a száguldó men-
tõautóban az egyensúlyozás megterheli a lábat, a testet. 12 óra
után – akkor is, ha csak egy-két eset van – kidõlünk.
– Milyen a csapat?
Diána: – A kollektíva a legjobb! Ellensúlyozza azt, hogy az állo-
más nem a legmodernebb. A fiúk kezdettõl fogva segítõkészek. És
nagyon jó a humoruk! Le a kalappal a fiúk elõtt, mert amíg nem
volt mentõtiszt, addig egyedül csinálták ezt a munkát. Sokszor õk
segítenek nekem is a tapasztalatukkal. Szeretek bemenni dolgoz-
ni.
– Szabadidõtökben hová szerettek eljárni, kikapcsolódni?
József: – Az elmúlt egy hónap alatt nem nagyon volt szabadidõnk.
Sárbogárdot se ismerjük még annyira, nincs se biciklink, se au-
tónk. De szeretjük a természetjárást.
Diána: – Az egyik kolléga javasolta a szervezett túrákat, úgyhogy
oda el fogunk menni. Nyáron a Balatonon voltunk, és a környéket
néztük meg a családdal.
– Hosszú távra tervezitek az ittlétet?
Diána: – Nem szeretnénk még egyszer 300 km-t költözni. Nem
mondom, hogy ebben a lakásban maradunk, habár nagy szeren-
cse, hogy kaptunk lakást is pályakezdõként. Családi ház szerepel a
tervek közt; keresünk magunknak egy szép kis falut a környéken,
és reméljük, addigra az állomást is felújítják.
József: – És minden álmunk teljesül.
– Azt kívánom nektek, hogy maradjatok közöttünk sokáig, kössetek
sok barátságot, és szülessenek gyermekeitek!

Hargitai Kiss Virág

ZÁSZLÓALJ-TALÁLKOZÓ
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.

A képen
látható

kiskutya gazdát
keres.

Érdeklõdni
Nagy Sándoréknál

lehet:

Sárbogárd,
Tinódi út 42.
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Programzáró Alapon
A kompetencia alapú nevelés pályázat
óvodai programzáró rendezvényét hétfõn
tartották az alapi kultúrházban. Öt telepü-
lés közösen pályázott egy évvel ezelõtt e
nevelési program megvalósítására. A
program zárására és értékelésére került
most sor.
A programzárón kiállításon bemutatták a
tevékenységek keretében készült munká-
kat.
Az óvodások nyitó mûsora után a meghí-
vott vendégeket köszöntötte Méhes Lajos-
né polgármester. A program végrehajtását
értékelte Nagyné Láng Judit közoktatási

szakértõ. Elismeréssel nyilatkozott az öt
település példaértékû munkájáról. Ezt kö-
vetõen ismertették a programban szerzett

tapasztalatokat az egyes intézmények
szakemberei: Alapról Barabás Józsefné,
Zuppon Andrea, Alsószentivánról Meny-
hárt Istvánné, Nagy Jánosné, Cecérõl Mé-
száros Istvánné, Vajtáról Berek Istvánné,
Holik Helga.

Hargitai Lajos

Polgárõrnap Alapon
Hétvégén rendezték harmadik alkalom-
mal az alapi polgárõr-találkozót. Erre az
alapi és alsószentiváni polgárõrök mellett
több civil szervezetet is vendégül láttak.
Eljött a Margaréta nyugdíjasklub, a mo-
derntáncosok, valamint az Alapi Ápo-
ló–Gondozó Intézet lakói és dolgozói.

A kora délután kezdõdõ rendezvényt min-
den közösség saját mûsorával tette ese-
ménydússá. A táncosok mûsora után be-
mutatkoztak az intézet lakói egy tréfás da-
rabbal. A polgárõrök alkalmi énekes cso-
portba álltak össze.

A nyugdíjasklub a közmunkások életébõl
összeállított bohózattal aratott nagy sikert.
Nem kisebb tetszést aratott a férfiak és
nõk lábszépségversenye. A gyõztes lány és
a gyõztes fiú egyaránt egy-egy szexis comb-
fixet nyert, amit a nyílt színen fel is kellett
próbálniuk. Óriási üdvrivalgás támadt,
amikor a közben megszólaló zenére még
táncra is perdültek. A táncba azután be-
kapcsolódott a nézõközönség is.

Míg a teremben folyt a mûsor, kint nagy
bográcsokban készült a babgulyás és a pör-
költ, amit az esti vacsorán közösen fo-
gyasztottak el. A vacsora után táncmulat-
ságon szórakozott a társaság. Volt tombo-
la is.
Sokan hoztak süteményt, bort, édességet, s

készült egy nagy dobostorta is, amit az est
fénypontjaként fölvágtak és közösen elfo-
gyasztottak.
A rendezvényt sok vállalkozó és magán-
személy támogatta. A szervezõ alapi pol-
gárõrök ezúton is megköszönik a sok
támogatást.

Támogatóik voltak:
Méhes Lajos, a vadásztársaság elnöke, Alap
Község Önkormányzata, T-mobile (Sárbo-
gárd), Fruzsi ajándékbirodalom (Sárbo-
gárd), Vianni üzlet (Sárbogárd), Irka pa-
pír-játékbolt (Sárbogárd), CBA (Sárbo-
gárd), Tóth pékség (Sárbogárd), Zuppon
Lajos vállalkozó (Alap), Köõ Imre és Köõ
Imréné vállalkozók (Alap), Szatócs 97 Bt.
(Alap), Kati virágbolt (Dunaföldvár), Vá-
mosi Zoltán vállalkozó (Alap), Körmendi
Attila vállalkozó (Alap), dr. Sükösd Tamás
ügyvéd (Sárbogárd), Idei József vállalkozó
(Alap), Tóth Noémi (Alap), Kovács Mihály
vállalkozó (Alap), Duska József vállalkozó
(Alap), Menõ-Manó (Sárbogárd), Ács Ta-
más (Alap), Strasszer Bálint vállalkozó
(Alap), Kovács Mária (Mezõszilas), Tóth
Istvánné vállalkozó (Alap), Szalai Istvánné,
Domján pékség (Sárbogárd), Takács Ferenc
méhész (Pusztaegres), 350 Ft-os bolt (Sár-
bogárd), Demeter Alajos vállalkozó, 100
Ft-os bolt (Örkényi Zoltánné, Sárbogárd),
Totó-Lottó (Tenke Józsefné, Sárbogárd),
Csillag Virág (Sárbogárd), Horváth Lajos –
Virágbolt (Sárbogárd), Orova Kft. (Sárbo-
gárd), Huszár József órás (Sárbogárd), Alapi
vadásztársaság, Takács József vállalkozó
(Alap), Májer Kft. (Simontornya), Sáfrány
Pékség (Sárbogárd).
Köszönet a szervezésben részt vett polgár-
õrök munkájáért.

Hargitai Lajos
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2010. szeptember 7-én
(kedden) 9 órakor ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:
1. Tájékoztató a Sárbogárdi Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóság megelõzõ és mentõ tûzvé-
delmi tevékenységérõl, gazdálkodásáról, mû-
ködésének személyi és tárgyi feltételeirõl.
2. Kedvezményes teremhasználatról döntés.
3. A Labdarúgó Sport Club Sárbogárd kérelme.
4. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl
szóló 3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosítása.
5. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/
2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosí-
tása.
6. A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló
41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet mó-
dosítása.
7. A képviselõ-testület bizottságainak beszá-
molója az éves munkáról.
8. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról
és a tartalék alakulásáról.
9. A Sárbogárd–Sárszentmiklós 5403. helyrajzi
számú, Széchenyi u. 58. szám alatti veszélyes
lakóház és pince bontása.
10. A IV. sz. háziorvosi körzet feladatellátása.
11. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjó-
léti Intézményfenntartó Társulás társulási meg-
állapodásának módosítása.
12. Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat 2011. évre.
13. Önkormányzati lakások bérleti díja.
14. A Sárbogárd Város Önkormányzatának tu-
lajdonát képezõ mezõgazdasági és egyéb föld-
területek további hasznosítása.
15. A sárszentmiklósi Béke utcai játszótér felújí-
tása eszközök pótlásával.
16. Jelentés a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról.
17. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
18. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés 2010. évi
adományozása (szoc. eü.).
2. A bölcsõdevezetõi munkakörre beérkezett
pályázat elbírálása.
3. Bejelentések.

Juhász János polgármester

Vasat a sertésteleprõl
A Káloz–Belmajorhoz tartozó tanyáról is-
meretlenek vasat lopnak – érkezett a beje-
lentés szerda délelõtt a Sárbogárdi Rend-
õrkapitányságra.
A járõrök azonnal a helyszínre siettek,
majd a Káloz–Belmajort és a 6307-es szá-
mú utat összekötõ úton ellenõrzés alá von-
tak egy platós tehergépkocsit. A jármû át-
vizsgálása során a raktérben 10-12 mázsa,
különbözõ méretû, horganyzott trapézle-
mezt találtak. Ugyan a gépkocsiban tartóz-
kodó három férfi azt állította, hogy a vas-
hulladékot hatezer forint, valamint egy
üveg bor és egy üveg ásványvíz fejében
hozhatták el a teleprõl, mindez nem nyert
alátámasztást, amikor a nyomozók a telep
tulajdonosát és az ott dolgozó biztonsági
õrt ezzel kapcsolatban tanúként kihallgat-
ták.
Így a három – 32, 25 és 24 éves – kálozi férfi
lopás elkövetése miatt gyanúsítottként ke-
rült kihallgatásra.
A vashulladékot a rendõrök lefoglalták,
így a 48.000 Ft-os lopási kár megtérült. Je-
lenleg mind a három gyanúsított bûnügyi
õrizetben van.

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

Így telt a vasárnap…
Aba–Kincses-dûlõbe egy hétvégi ház betö-
rése miatt riasztották a rendõröket vasár-
nap kora reggel. A szemle megállapítása
szerint a tettesnek nem sikerült bejutnia az
épületbe, hiába bontotta ki a tetõt. Egy
szomszédos ingatlanról viszont cefrét vit-
tek el ismeretlen tettesek. A lopási és ron-
gálási kárról a tulajdonos késõbb nyilatko-
zik.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Jóslás helyett lopás
Három nõvel szemben folytat lopás elkö-
vetése miatt büntetõeljárást a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság. A 83 éves szigetszent-
miklósi, az 51 éves dunaújvárosi és a 35
éves fóti nõt egy 30.000 Ft-os lopással és
egy lopási kísérlettel gyanúsítják a sárbo-
gárdi nyomozók.
Az eddig beszerzett adatok alapján megál-
lapítást nyert, hogy július 26-án a trió leg-

idõsebb tagja bekéredzkedett dolgát elvé-
gezni egy 79 éves kislóki asszonyhoz (míg
két társa a ház elõtt várta a kocsiban), majd
ezt követõen megkérte az idõs nõt, hogy
mutassa meg neki a tenyerét, hogy jósoljon
belõle. Közben megtakarított pénze után
érdeklõdött, és amikor a sértett elõvette
30.000 Ft-ját, azt és egy darab papírt elkért
tõle, és annak látszatát keltette, hogy a
bankjegyeket becsomagolja. Ezt követõen
a köteget az ágyon található párnára tette,
majd közölte az asszonnyal, hogy az ágyat
simogassa meg, és így szerencséje lesz. Ezt
követõen beült társai mellé az autóba,
majd elhajtottak. A sértett csak visszatérve
a lakásba vette észre, hogy a párna alatt
lévõ papír üres, abból hiányzik a pénze.
Megállapítást nyert az is, hogy a három
asszony még szintén ugyanezen a napon
egy rétszilasi házba is bement, s amíg az ott
lakó idõs férfi a vécén tartózkodott, a ház-
ban kutatást végeztek. Mivel azonban
megzavarták õket, üres kézzel távoztak a
házból.
Szemtanúknak sikerült feljegyezniük an-
nak a szürke Suzukinak a rendszámát,
amivel a tolvajok elmenekültek. Messzire
azonban nem jutottak, mert a bejelentése-
ket követõen a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság ügyelete értesítette a környezõ ka-
pitányságokat a keresett autóról, és a ben-
ne ülõ három nõrõl, így a triót Mezõfalván
elfogták a rendõrök.
Mind a hármat gyanúsítottként hallgatták
ki a lopási ügyekben. A 35 éves nõ elõzetes
letartóztatásban van, a 83 éves asszony há-
zi õrizetben, míg az 51 éves nõ szabadlá-
bon védekezik.
Mint az az eljárás során kiderült, a hármas
korábban az ország több településén is kö-
vetett el hasonló módon bûncselekménye-
ket. A sárbogárdi nyomozók ugyanis fel-
vették a kapcsolatot más megyei rendõr-
hatóságokkal, ami alapján terhelõ adatok
merültek fel arra vonatkozóan, hogy a hár-
mas lopásokat követett el Várpalotán,
Gyöngyösön, Gyömrõn, Mosónmagyaró-
váron, Rétságon, valamint Szentendrén is.
Azonban valószínûsíthetõ, hogy ezeken
kívül jártak még más településeken is.
Ezért kérjük, hogy akinél a képen látható
három személy járt, és sérelmére hasonló
bûncselekményt követett el, vagy azt meg-
kísérelte, az jelentkezzen a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságon a 25/460-046-os,
vagy 25/460-116-os telefonszámon.
Segítségüket elõre is köszönjük!

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

KÉK HÍREK

Idõpontváltozás
Értesítjük a kedves túratársakat, hogy a
szeptember 11-ére tervezett túra a Sö-
tét-völgybe szeptember 18-án lesz lebo-
nyolítva. Az indulási idõ változatlanul 6
óra, a megszokott helyekrõl.
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Projektzáró Cecén
A cecei és az alapi iskolák kö-
zösen pályáztak a kompetencia
alapú nevelés–oktatás prog-
ramjának kidolgozására. Az
erre nyert pályázat programzá-
ró rendezvényét augusztus 25-
én tartották Cecén, a kultúr-
házban.

Varga Gábor, Cece község pol-
gármestere köszöntõje után
Király László, a cecei iskola
igazgatója foglalta össze az
egyéves program eseményeit.
Az alapi iskola részérõl Bau-
erné Kaszás Veronika számolt
be az elért eredményekrõl.
Gyakorlati példaként az alapi
gyermekek tartottak néptán-
cos bemutatót. A kenyérsütés-

hez kapcsolódó hagyományok-
ból készültek egy összeállítás-
sal.
A program tematikája a négy
õselem (víz, föld, tûz, levegõ)
különbözõ megnyilvánulásaira
épült. Az ehhez kapcsolódó
programokról korábban olvas-
hattak már lapunkban. Erre

szervezõdtek sportrendezvé-
nyek, mûvészeti bemutatkozá-
sok, e témákhoz kapcsolódóan
voltak kirándulások, rajzpályá-
zat és sok minden egyéb. A cél,
hogy a gyerekek érdeklõdésé-
hez közel álló módon segítsék

õket a tudás megszerzésére. A
program során készült rajzok-
ból, tárgyakból, dokumentu-
mokból kiállítást is rendeztek.
A program ugyan lezárult, de a
pályázat követelménye, hogy a
programot 5 évig folytatni kell.
Ehhez igazodva dolgozzák át
az iskolák a pedagógiai prog-
ramjukat a következõ évekre.

Hargitai Lajos
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Kézilabda

Miért indul két csapat a férfiaknál?
Megfelelõ méretû pálya és az erõnket
meghaladó költségek hiánya miatt az NB
II-ben való indulást nem tudtuk vállalni,
így a 2010-2011-es idényben a VAX férfi
kézilabdázói a megyei bajnokságban foly-
tatják tovább a versenyzést, ahova két csa-
pattal neveztünk. Az NB II-bõl szûkítés
miatt kikerült Mór, illetve a már jól ismert
DAC (Dunaújváros) hasonlóan két-két
csapattal indul.
Ez nem jelenti az egyesületeken belüli kü-
lönválást, hanem a több játéklehetõség,
még több mérkõzésen való részvétel remé-
nyében hozhat fejlõdést a fiatalok számá-
ra, annál is inkább, mivel idén nem indul a
megyében ifjúsági bajnokság. Ez azt jelen-
ti, hogy 23 igazolt játékosunk mindegyike
sokkal több szerephez juthat az õszi, illetve
tavaszi szezonban játszandó 26-26 meccs
során.
Az I. és a II. csapatok között teljes körû
lesz az átjárhatóság, tehát például a tavaly-

elõtti és tavalyi megyei gólkirályaink, ifj.
Bodoki György és Balogh Viktor is fognak
játszani a II. csapatban, alkalomadtán pe-
dig fiatalabb, kezdõ játékosok is helyet
kaphatnak az I. csapatban.
Tesszük ezt azért is, hogy ne nagyarányú
gyõzelmek (pl. Sárbogárd–Ercsi 43-17),
esetleg vereségek (pl. a kezdet kezdetén
Dunaferr–Sárbogárd 51-26) szülessenek,
hanem kiegyensúlyozott, szoros, izgalmas
mérkõzéseken szurkolhassunk együtt.
Amennyiben érmet tudunk szerezni, az
mind a 23 versenyzõnk nyakában ugyan-
úgy fog csillogni.
A sorsolás úgy hozta, hogy az elsõ megmé-
rettetés éppen hazai pályán lesz, Sárbo-
gárd I. és Sárbogárd II. csapata küzd egy-
mással szeptember 4-én, szombaton, 18
órai kezdettel.
Köszönjük támogatóink: a városi önkor-
mányzat, Gréta Bútorbolt, Ferta Gumi

Kft., Légió 2000 Security, OMV Sárbo-
gárd, Sárbogárd és Vidéke Takarékszövet-
kezet, Wolf Security, id. és ifj. Pluhár Ist-
ván, illetve magánszemélyek.
Felhívjuk a sportbarátok figyelmét, hogy
egyesületünket a mérkõzéseken megvál-
tott belépõjeggyel, valamint pártolójegyek
vásárlásával támogathatják, mely össze-
gekbõl a megemelkedett bírói költségeket,
terembérletet és az utazásokat finanszí-
rozzuk.
Pártolójegyek kaphatók: a Gréta Bútor-
boltban, az Atlanta Sportboltban, a Rehák
lottózóban, valamint a Garázs presszóban.
Elsõ mérkõzésünk tehát szeptember 4-én,
szombaton, 18 órakor kezdõdik.
Várjuk kedves szurkolóinkat! Hajrá, Sár-
bogárd!

Tisztelettel:
Bodoki György, az egyesület elnöke

SÍC – hírek eredmények

Katona Dorottya
magyar bajnok!

A hétvégi két napon versenyzõink – „öregek”, serdülõk és gyer-
mekek – a debreceni Hajdú Íjász Klub által rendezett íjászverse-
nyen, míg felnõtt és ifi versenyzõink az ausztriai Graz városában
rendezett FITA teljes távú versenyen vettek részt.
A szombati napon az íjász GP 3. fordulóján Gilicze Ferenc és
Gilicze László veteránok – amit a jövõ héttõl már mesterek kor-
csoportjának neveznek – indultak. Korcsoportjuk rangsorolóját
Gilicze Ferenc nyerte, míg a kieséses versenyben Gilicze László
volt eredményes.
Helyezésük: 1. helyezett Gilicze László, 2. helyezett Gilicze Fe-
renc, míg a 3. helyen Németh Károly, a Bp. Spartacus versenyzõje
végzett.
Vasárnap a serdülõk és gyermekek országos bajnokságára került
sor, amelyen Katona Dorottya serdülõ lány, valamint Stadler Ba-
lázs és Batári Balázs gyermekek vettek részt.
Helyezésük: a serdülõ lány kategóriában teljes távon a magyar
bajnok címet Katona Dorottya szerezte meg, 50-40-30-20 méte-
ren 1. helyezés, azaz összetett magyar bajnok!
A fiúk mezõnyében Stadler Balázs 20 m-en és 10 m-en 2. helyet,
míg összetettben országos 3. helyezést ért el.
Batári Balázs 20 m-en 6. helyezett, 10 m-en 5. helyezett, összetett-
ben 5. helyezett.
A Grazban rendezett FITA nemzetközi íjászversenyen – teljes tá-
von – indult három versenyzõnk.
Lovász Balázs az ifjúsági fiúk mezõnyében megnyerte a versenyt,
azaz 1. helyezést ért el.
Felnõtt férfiversenyzõink: Bola József az 5. helyen, míg Széplaki
Zoltán a 11. helyen végzett.

Sárréti Íjász Club, Gilicze László

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).
(Részletek a múlt heti újságban.)

Teremfoci-bajnokság
2010. szeptember 4-én, szombaton, 18 órakor teremlabdarúgással kap-
csolatos megbeszélést tartunk. Kérjük a csapatok képviselõinek megjele-
nését!

Az LSCS vezetõsége

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a képviselõ-testület és szervezi szervezeti
és mûködési szabályzatáról szóló, többször módosított 10/2007. (III. 19.)
önkormányzati rendelet 55. §-a alapján a képviselõ-testület rendes üléseit
éves munkaterve alapján tartja, melynek tervezetét december 31-éig kell a
képviselõ-testület elé terjeszteni.
A munkaterv-tervezetének elkészítéséhez a város lakosságától is javasla-
tot kell kérni olyan napirendi pontokra vonatkozóan, amelyek az önkor-
mányzat feladat- és hatáskörébe tartoznak.
A javaslatnak tartalmaznia kell: a napirend címét, elõadóját, tárgyalásának
javasolt idõpontját, azoknak a bizottságoknak a megjelölését, amelyek az
elõterjesztést elõzetesen megvitatják.
Kérem, amennyiben napirendi pont tárgyalására vonatkozó javaslata van,
azt 2010. október 22-éig szíveskedjen papíralapon, vagy e-mailben
(szervezes@sarbogard.hu) a polgármesteri hivatal szervezési csoportjá-
hoz eljuttatni.

Juhász János polgármester
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Az Agárdi Termál csoport eredményei:

Kulcs–Mezõszilas 9-1 (4-0)

Gólszerzõk: Fehér R., Fehér K., Morva
(4), Mészáros, Radnó, Hadnagy, illetve
Gyarmati.

Sárszentágota–Lajoskomárom 1-3 (1-1)

Gólszerzõk: Magyar F., illetve Reichardt
(2), Cseke.

Cece–Pusztaszabolcs 0-6 (0-2)

Gólszerzõk: Kovács B. (2), Kovács J. (2),
Györök, Schrick. Kiállítva: Király (Cece).

Sárbogárd–Seregélyes 1-2 (0-1)

Gólszerzõk: Böhm, illetve Dvéri Zs., La-
dányi. Kiállítva: Szabó (Sárbogárd).

Sárosd–Aba-Sárvíz 2-1 (1-0)

Gólszerzõk: Majláth (2), illetve Fülöp. Ki-
állítva: Kulcsár (Aba).

Vajta–Mezõfalva SE 0-3 (0-1)

Gólszerzõk: Tórizs, Szilva, Cseke.

Dég–Rácalmás 5-1 (3-0)

Gólszerzõk: Semenszki, Sörös, Tóth, Mol-
nár, Talkovics, illetve Hepp. Kiállítva: Tal-
kovics, illetve Karda.

Enying–Adony 1-3 (0-1)

Gólszerzõk: Buruncz, illetve Török, Králl,
Bokor.

Martonvásár–Sárszentmiklós 3:0 (1:0)
Martonvásár, 200 nézõ, vezette: Nagy
László István.
Martonvásár: Guth, Provodka, Kõvári,
Berczi, Hermann, Sipos, Sirmán (Neu-
vert), Csapó (Lizák), Bobory, Bánfalvi
(Lepsényi), Schaffer. Edzõ: Patkós Csaba.
Sárszentmiklós: Sipõcz, Szabó G., Szabó
L., Szarka, Palotás, Huszár, Tóth, Balogh,
Krajcsovics (Grászer G.), Bakos (Král),
Májer. Edzõ: Masinka László.
Az elmúlt héten nyújtott játékunk után
kissé félve utaztunk Martonvásárra, mely
csapat a bajnokságban még nyeretlen volt,
így a gyõzelemben bíztunk.
Mint az összeállításból is kitûnik, a „leg-
jobb kezdõnkkel” léptünk pályára, de már
az elsõ percekben látszott, hogy csapatjá-
tékunk nem az elképzelések szerint alakul,
így egy mellettem álló hazai szurkoló kije-
lentése igazán találó volt: „két rossz csapat
játszik egymás ellen”.
Ez a játékrész szinte helyzet nélkül telt el,
de a 46. percben a 16-os vonalán labdát ve-
zetõ Schaffer elé Krajcsovics rossz ütem-
ben lépett be, eltalálta a lábát, így a játék-
vezetõ büntetõt ítélt (teljesen jogosan),
melyet Bobory értékesített, 1:0. Erre szok-
ták mondani: lélektani gól.
A második játékrész elején elkezdtünk a
földön játszani, és vezettünk néhány veszé-
lyes támadást, de mint ahogy lenni szokott,

miután ezek kimaradtak, a hazai csapat a
70. percben büntetett, mikor Schaffer 17
méterrõl leadott lövését Sipõcz csak kiütni
tudta, és a lepattanóra védõink nem rea-
gáltak, berobbant Csapó, aki a hálóba lõtt,
2:0.
Azután csapatunk teljesen át lett szervez-
ve, átálltunk a háromvédõs játékra, de pró-
bálkozásaink erõtlenek voltak, a kapu elé
még beérkeztek a labdák, de nem volt ér-
kezõ.
A 83. percben Berczi lépett ki egy jó ütemû
kiugratás után védõnket átjátszotta, és jó
érzékkel lõtt el Sipõcz mellett, 3:0.
Az igazat megvallva, a játék képe alapján
erõsen túlzó a különbség, mert ez inkább
egy döntetlenes meccs volt, de a hazai csa-
pat jobb arányban értékesítette a helyzete-
it, így megérdemelten tartotta otthon a
három pontot.
A mérkõzés után többedmagammal ele-
meztük a mérkõzést, és igazából nem talál-
tuk az okát a vereségnek. A többség a vé-
delem lassúságának és a középpálya gyen-
ge munkájának tudta be, de ismét kihang-
súlyozom, nekem az összkép nem áll össze,
mert bármelyik poszton játszót értékel-
tem, semmivel nem volt rosszabb, mint az
ellenfele, de mégsem akar összeállni a csa-
pat. Talán hibának azt mondanám, hogy
nem azt játsszuk, amit az elõkészületi mér-

kõzéseken (amikor a földön rövidpasszos
játékot produkálunk), hanem ívelgetünk,
ami a csapatunk magasságát figyelembe
véve már az elrúgás pillanatában halott öt-
let.

Ha ki lehet emelni e mérkõzés után vala-
kit, az Tóth, mert nagy akarással játszott,
sok labdát szerzett, voltak szemet gyönyör-
ködtetõ egyéni megoldásai. De mint tud-
juk, egy fecske nem csinál nyarat.

Ifjúsági mérkõzés:
Martonvásár–Sárszentmiklós 0:0

Erre az eredményre szokták azt mondani:
lehetett volna fordítva is, de azt nyugodt
szívvel kijelenthetem, hogy az igazán fiatal
csapatunk közelebb állt a gyõzelemhez,
csak az a kis szerencse hiányzott. Az ifi csa-
pat számára szokatlan poszton, belsõ vé-
dõként mutatkozott be Gráczer Bence, és
nyugodt szívvel kijelenthetem: nagyszerû
teljesítményt nyújtott társával, Aimannal
együtt.

Hétvégén az idei évben feljutott Szabad-
egyháza csapatát fogadjuk, mely igencsak
vitézkedik a bajnokságban. Ezért, vala-
mint csapatunk elmúlt hetekben nyújtott
játéka miatt sem merek tippelni.

Szabó Béla

A Turul–Macron csoport eredményei:
Besnyõ–Zichyújfalu 0-4 (0-2)

Gólszerzõk: Káplár (2), Németh (2).
Mezõkomárom–Perkáta 0-1 (0-0)

Gólszerzõ: Bogó.
LMSK–Nagylók SE 0-4 (0-3)

Gólszerzõk: Simon, Lendvai, Bakos, Nyi-
kos.

Nagyvenyim–Soponya 1-1 (1-0)
Gólszerzõk: Bata, illetve Simon.

Elõszállás SE–Kisapostag 5-0 (2-0)
Gólszerzõk: Kiss, Lelki, Felföldi, Harasz-
tia, Bognár.

Alap–Szabadegyháza II. 8-1 (3-0)
Gólszerzõk: Major (3), Czaffer (2), Kisari,
Szabó, Madarasi, illetve Horváth.

Hankook–Dunapentele 0-0 Az Agárdi Termál csoport állása:
1. Mezõfalva 3 3 - - 12-0 9
2. Seregélyes 3 3 - - 9-4 9
3. Pusztaszabolcs 3 2 1 - 12-3 7
4. Adony 3 2 1 - 7-4 7
5. Sárosd 3 2 - 1 9-3 6
6. Lajoskomárom 3 2 - 1 8-5 6
7. Mezõszilas 3 2 - 1 12-10 6
8. Dég 3 2 - 1 8-6 6
9. Aba-Sárvíz 3 1 1 1 7-4 4
10. Kulcs 3 1 - 2 12-8 3
11. Sárbogárd 3 1 - 2 5-7 3
12. Vajta 3 - 1 2 3-12 1
13. Enying 2 - - 2 2-6 0
14. Rácalmás 2 - - 2 1-11 0
15. Cece 3 - - 3 2-14 0
16. Sárszentágota 3- - 3 1-13 0

A Turul–Macron csoport állása:
1. Elõszállás 3 3 - - 12-0 9
2. Zichyújfalu 3 2 1 2 7-2 7
3. Alap 3 2 - 1 11-5 6
4. Nagylók 3 2 - 1 7-3 6
5. Perkáta 3 2 - 1 4-2 6
6. Besnyõ 3 2 - 1 9-8 6
7. Dunapentele 3 1 1 1 7-9 4
8. LMSK 3 1 - 2 3-6 3
9. Kisapostag 3 1 - 2 1-6 3
10. Szabadegyháza II. 3 1 2 - 4-4 3
11. Mezõkomárom 3 - 2 1 4-5 2
12. Soponya 3 - 2 1 3-6 2
13. Nagyvenyim 3 - 1 2 2-5 1
14. Hankook 3 - 1 2 0-3 1

A megyei I. osztály állása:
1. Velence 3 3 - - 22-6 9
2. Csákvár 3 3 - - 16-0 9
3. Iváncsa 3 3 - - 7-1 9

Pákozd 3 3 - - 7-1 9
5. Kisláng 3 2 1 - 7-3 7
6. Szabadegyháza 3 2 - 1 8-5 6
7. Martonvásár 3 1 - 2 4-3 3
8. Sárszentmiklós 3 1 - 2 5-7 3
9. Kápolnásnyék 3 1 - 2 6-10 3
10. Etyek 3 1 - 2 4-8 3
11. Maroshegy 3 1 - 2 2-8 3
12. Bakonycsernye 3 1 - 2 3-10 3
13. Polgárdi 3 - 2 1 2-4 2
14. Baracs 3 - 1 2 0-3 1
15. Pusztavám 3 - - 3 4-12 0
16. Káloz 3 - - 3 3-19 0
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HATVAN ÉVE BÚCSÚHELY
ALSÓSZENTIVÁN

Augusztus 22-én, Szûz Mária Szeplõtelen
Szíve búcsúnapján Spányi Antal megyés-
püspök volt az alsószentiváni búcsújáró
hely vendége, s õ celebrálta az ünnepi
szentmisét is abból a nevezetes alkalomból,
hogy a legsötétebb kommunista terror és
vallásüldözés idején, hatvan évvel ezelõtt,
1950-ben érkezett Alsószentivánra a Szent
Szûz szobrának hû másolata Fatimából.
A zarándokhelyre nemcsak a közelbõl, ha-
nem messzebbrõl is évente több alkalom-
mal, Mária-búcsúnapokon ide zarándokol-
nak a hívek.
Az évforduló alkalmából az egyházközség
méltó megemlékezést tartott ünnepi mû-
sorral és a gyerekek számára meghirdetett
rajzversennyel.

A megyéspüspök atya szentbeszédében elmondta, hogy az elmúlt
idõszak kegyelmét, vigasztalását, imameghallgatását köszönik
meg idén ezen a Shvoy Lajos püspök atya által alapított Má-
ria-kegyhelyen. Fatima története hasonlóan alakult: a keresz-
tényellenes környezet sem tudta megakadályozni, hogy az en-
gesztelésnek egy csodálatos lelkülete induljon Portugáliából.
Szent István király óta tudjuk, hogy Mária közbenjárása hathatós:
a magyarság túlélte a történelem viharait.

Alább idézem püspök atya mondatait:
„Amikor Mária akaratát keressük, akkor Szent Fia akaratát ke-
ressük. Merjünk a hétköznapok keretein túllépni, és történelmi, s
még inkább üdvtörténeti léptékben gondolkodni.
Az engesztelõ élet: keresztény méltóság. Nem üres szó, nem vala-
miféle teher, hanem méltóság. Járjunk közben magunkért, sze-
retteinkért, a magyarokért, az emberiségért, az Anyaszentegy-
házért. Imádkozzunk a pápáért, a papokért és a hívek közösségé-
ért. Imádkozzunk papi hivatásokért, újakért és a már meglévõ-
kért, akár a Prohászka Imaszövetség közösségében.
Imádkozzunk a családokért, hiszen a családokban tud az egyház
élete valójában továbbhagyományozódni, mint ahogy példa erre a
fatimai gyermekek esete is. Imádságainkkal erõsíthetjük a bajban
lévõket, nehézséggel küzdõket. Mária élete során ezt tette, ebben
példát mutatott, és rajtunk keresztül is szeretné folytatni ennek a
lelkületnek a megélését.”
Kallós Péter plébános atya szép szavakkal köszönte meg a püspök
atya látogatását a búcsújáró helyen.
Ez alkalomra megnyitották a kegyhely Mária-múzeumát is. Az itt
található gazdag gyûjtemény a hívek adományaiból évrõl évre
számtalan kegytárggyal gyarapodik.

Hargitai Lajos

Térfigyelõ kamerák a falvakban
Az utazó bûnözõknek, betörõknek remélhetõen nehezebb lesz
ezután a helyzete Sárbogárd környékén. Alap, Cece, Vajta, Sár-
egres településeken pályázati pénzbõl térfigyelõ kamerarend-
szert építettek ki annak érdekében, hogy a települések közbizton-
ságát ezzel növeljék. A kamerák által rögzített képeket a rendõr-
ség bizonyítékként fel tudja használni a bûncselekmények feltárá-
sakor.

Az 5,5 milliós összegbõl Alapon négy, Cecén hat, Vajtán és
Sáregresen két-két kamerát helyeztek ki a faluban, Cece központ-
tal. A kamerarendszer átadására a múlt héten került sor Cecén.
Varga Gábor, Cece polgármestere az átadáskor elmondta, hogy
Cece és környéke különösen sokat szenvedett a helyi és az utazó
bûnözõk károkozó tevékenysége miatt. Reméli, hogy a térfigyelõ

kamerák segítenek a bûnmegelõzésben és a bûncselekmények el-
követõinek elfogásában is.
Méhes Lajosné, Alap polgármestere hangsúlyozta, hogy települé-
sük már eddig is sokat tett a falu közbiztonsága érdekében. Ala-
pon jól mûködõ polgárõrség van, a polgárõrök a rendõrséggel
összehangolt járõrözéssel sokat tesznek a bûncselekmények meg-
elõzése érdekében. Nagy örömükre szolgál, hogy ezzel a techni-
kai eszközzel tovább csökkenthetõ a bûncselekmények száma.
Sáregresen és Vajtán sok az idõs, nyugdíjas. Bizony e települése-
ken kárukra több bûncselekményt elkövettek az utóbbi években.
Várják e két település lakói is, hogy a kamerák fölszerelésével na-
gyobb lesz a közbiztonság a faluban.

Hargitai Lajos



Bogárd és Vidéke 2010. szeptember 2. KÖZÖSSÉG 13

Tanoda program
Sárkeresztúron

Sárkeresztúron a nagy számú cigány lakosság miatt is sok a hátrányos hely-
zetben élõ gyermek. A hátrányos helyzet leküzdésére a sárkeresztúri iskola
és a bodajki Jobb Otthon Alapítvány közösen pályáztak uniós forrásra, s fej-
lesztõ programok indítására nyertek 22 millió Ft-ot. Ebbõl finanszírozzák a
gyerekek felzárkóztatási programját.

Ismerkedésként a nyáron tábort szerveztek Bodajkra a sárkeresztúri gyere-
kek számára. Múlt héten, pénteken pedig a sárkeresztúri kultúrházba hívták
össze a programban résztvevõ szakembereket, a családokat, és ismertették,
hogy az év során milyen lehetõségekkel tudják segíteni a gyerekeket. Az is-
kolai hátrányok leküzdésére délutánonként szerveznek foglalkozásokat. A
gyerekek egyéni fejlõdését segítõ szakemberek támogatják, s testre szabot-
tan adnak indító lökést a középiskolába, illetve a felsõoktatásba készülõk-
nek.
Törekednek arra, hogy a gyerekek érdeklõdéséhez illeszkedjenek a fejlesztõ
programok.

Hargitai Lajos

Ismét
búcsúztunk

A nyár végén, augusztus 20-án egy felemelõen szép
ökumenikus istentiszteleten köszöntöttük államalapí-
tó Szent István királyunkat és az új kenyeret. Az idén a
református gyülekezet adott otthont a közös imádság-
nak.
A négy év legemelkedettebb hangulatú ünnepségén
Bognár Károly atya István király példáján keresztül
szólt hozzánk: merjünk döntéseket hozni életünk nagy
kihívásaiban úgy, hogy tartjuk a kapcsolatot Istennel a
mindennapi imádságon keresztül.
Donatin Tamás tiszteletes úr hangsúlyozta: az új ke-
nyér és István király ünnepe is már jelképpé emelke-
dett a magyarság elõtt, a mindenkor szükséges meg-
újulás jelképévé.
A két prédikáció között a kamarakórus énekelt, majd a
kenyér megáldása elõtt Tamás tiszteletes úr gitárkísé-
rettel énekelt egy dalt a „Jézus Krisztus szupersztár”
címû filmbõl.
A szeretetvendégségen ki-ki kellemesen beszélgetett a
finom sütemények kóstolgatása mellett.
Négy éve, polgármester úr javaslatára felkértük az ak-
kori egyházi vezetõket, hogy ezen a napon hagyományt
teremtve ünnepeljünk a templomokban, közösen re-
formátusok és katolikusok. Nagy örömünkre akkor,
hosszú idõ után, örömteli hajlandóság mutatkozott a
két felekezet vezetõi között az együttmûködésre.
Az elsõ alkalom óta lelkészváltás történt a református
egyház élén, de a jó kapcsolat megmaradt. Fiatal se-
gédlelkész került a református gyülekezet élére, aki
nagy lelkesedéssel, kitartással és az egyház iránti mély
elkötelezettséggel látott neki a munkának: felrázni a
szunnyadó lelkeket. Munkáját siker koronázta, hiszen
Sárkeresztúron is egyre többen jártak istentiszteletre.
Kezdõ lelkészként olyan mély gondolatok fogalma-
zódtak meg benne, hogy még az idõsebb presbiterek is
elismerõen beszéltek róla. Tamás tiszteletes úr azon-
ban nem csak az egyház berkein belül vívta ki az embe-
rek tiszteletét, hanem a község többi lakója elõtt is. Te-
vékeny részese volt a község életének. Hivatásba lépé-
sének kezdetétõl fogva vezette a kamarakórust, sze-
replõje volt a község rendezvényeinek. Tette ezt szí-
vességbõl, örömmel.
Sajnos az idei ökumenikus istentisztelet egyben búcsú
is volt Sárkeresztúr lakóitól. Donatin Tamás tiszteletes
úr megválni kényszerült a közösségtõl.
Borzasztóan felháborító az, amikor egy Istent szolgáló
közösségbe is befészkeli magát a Sátán irigység, gyûlöl-
ködés, képmutatás, gáncsoskodás formájában.
Mi egy olyan embert ismerhettünk meg itt Sárkeresz-
túron Tamás tiszteletes úr személyében, aki õszinte,
egyenes, véleménye és hite mellett kitartó ember, és
aki tisztelettel viselkedik embertársai irányában. Na-
gyon sajnáljuk távozását, és azt, hogy elsõ felügyelõ lel-
késze és felettesei meg nem értése, negatív hozzáállá-
sa, toleranciájának hiánya erre a lépésre késztették õt.
Kívánjuk, hogy új szolgálati helyén, Kõszegen Isten ál-
dása kísérje életét és szolgálatát, gyülekezetét, egyhá-
zát szolgáló javaslatai, tettei ne ütközzenek falakba, és
ne csak Istentõl, hanem szolgatársaitól is kapjon segít-
séget, támogatást és megértést.

Kovács Györgyné

A Violin Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény

Sárbogárdi Zeneiskolája

beiratkozást tart a következõ idõpontokban:

* Zeneiskola (Sárbogárd, József A. u. 10.)

Választható tanszakok: szolfézs – elõképzõ, furulya, zongora, szintetizá-
tor, hegedû, klarinét, trombita, tenor, ütõ, gitár.

Beiratkozás és órabeosztás: 2010. szeptember 6., 14–18 óra.

* Sárszentmiklósi Általános Iskola

Zenemûvészeti ágon választható tanszakok: szolfézs – elõképzõ, furulya,
zongora, klarinét, trombita, tenor, ütõ.

Beiratkozás és órabeosztás: 2010. szeptember 2., 14–17 óra.

Az oktatás szeptember 8-án kezdõdik.

Érdeklõdni lehet: tel./fax: 06-(25) 400 440, e-mail: violin@vnet.hu.

Szeretettel várjuk a régi és leendõ növendékeinket!
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Zöldségleves oroszosan
Hozzávalók: 20 dkg vegyes leveszöldség, 30 dkg borjú-, vagy
marhahús megdarálva, só, bors, 1 egész tojás, petrezselyemzöld,
6 dkg vöröshagyma, 2 dkg zsír, 1 fej saláta, 2 dl tejföl, 1 kemény
tojás, egy citrom, 10 dkg sertés-, vagy marhamáj.
A megtisztított zöldséget apró kockára vágjuk, majd a pirított vö-
röshagymával együtt 2 liter vízzel felfõzzük. Kevés sóval, borssal
ízesítjük. A zöldséget lassú forrás közben fõzzük puhára. Közben
elkészítjük a húsgombócokat egy tálban. A húst legalább két-
szer-háromszor átdaráljuk, az apró darabokra vágott májjal
együtt. Ügyeljünk arra, hogy a darálás alatt a máj jól elkeveredjen
a hússal. Két egész tojást, sót, törött borsot, finomra vágott zöld-
petrezselymet adunk hozzá, és jól kidolgozzuk. Vizes kézzel dió
nagyságú gombócokat formálunk, és a levesbe fõzzük. A levesnek
lassan, gyöngyözve szabad csak forrnia. A gombócokat lassú,
gyöngyözõ forrással 15-18 percig fõzzük, azután a finom metéltre
(hajszálvékonyra) vágott fejes salátát adjuk még a leveshez, és
ezzel együtt még egyszer felforraljuk. Tálaláskor kevés tejföllel,
citromlével ízesítjük.

Orosz hússaláta
Hozzávalók: 2 közepes szem (kb. 15 dkg) burgonya, 1 alma, 10
dkg ecetes uborka, 15 dkg sertéssült, vagy maradék fõtt hús, 2 fõtt
tojás, 1 tubus majonéz, kevés só, bors, 1 kk mustár, 1 citrom leve,
1 kk porcukor.
A burgonyát fõzzük meg héjában, hûtsük le, hámozzuk meg, és
gyufaszál vékonyságúra metéljük. A meghámozott, kimagozott
almát, az uborkát és a húst ugyanígy metéljük. A fõtt tojásokat fe-
lezzük el, és szeleteljük fel. A majonézt sóval, borssal, citromlével
és a porcukorral keverjük el. Utána a metéltre vágott hozzávalók-
kal keverjük össze. 1-2 órát hagyjuk érlelõdni.

Orosz kocka
Hozzávalók: Tészta 1.: 1 dl olaj, 1 dl víz, 6 db tojássárgája, 30 dkg
porcukor. Tészta 2.: 1 cs sütõpor, 6 db tojásfehérje habbá verve, 30
dkg liszt. Krém: 1 cs habfixáló, 0,5 liter tej, 2 dl tejszín, 1 vaníliás
pudingpor, 20 dkg teavaj, vagy sütõmargarin, rum, 20 dkg porcu-
kor, csokoládémáz.
A tészta1. hozzávalóit habosra keverjük fehéredésig, majd a tészta
2. hozzávalóit is hozzáadjuk. A tésztát 3 részre osztjuk, az egyikbe
csapott evõkanál kakaóport teszünk. Sütõpapírral bélelt tepsiben
egymás után megsütjük a 3 lapot. A tejjel a pudingot keményre
fõzzük, majd kihûtjük. A teavajat, vagy sütõmargarint a porcu-
korral kikeverjük, majd a kihûlt pudinggal és a fixálóval kemény
habbá vert tejszínnel összekeverjük. A tészta tetejét rummal meg-
kenjük. Megtöltjük a tortát, majd a tetejére csokimázat készítünk.

NAGYMAMA RECEPTJEI Kedves Tanárnõ!
Az új tanévhez minden jót kívánok! Ebbe a „minden jót”-ba sok
minden beletartozik. Például kedv és erõ a munkához. Kedvvel
csak azt lehet végezni, amiben érzem a siker reményét. Remény-
telenül munkálkodni, ez inkább kínlódás. Ha tehát kedvet kívá-
nok, akkor reményt is. Nem kis dolog. Néztem Magát, amint az
osztálya élén állt az évnyitó ünnepélyen, amely természetesen a
Himnusz eléneklésével kezdõdött. Sajnos az adott osztályból
egyetlen száj sem nyílott ki nemzetünk himnuszának megszólalta-
tására. Figyeltem: minden száj csukott maradt. Néma tüntetés?
Dehogy! Nevelési feladat! Van remény? Kell, hogy legyen!
Tudjuk, hogy bizonyos életkorban a fiatalok irtóznak attól, hogy
énekhangokat bocsássanak ki a torkukon. Mutálnak, szégyellik,
kamaszos gátlásokkal küszködnek szegények. Meg egyszerûen
nem vesznek maguknak fáradságot arra, hogy énekeljenek. Mu-
száj törekednünk arra, hogy a kölykök uralkodni tudjanak ezeken
a gátlásokon meg flegmaságon, és igenis méltóztassanak legalább
halkan eldudorászni ezt a szép éneket. Érezzék kötelességüknek.
Tegyenek hitet amellett, hogy vállalnak valami közösséget azzal a
néppel, amelybe beletartoznak. Ha a fiatalok tömegeiben nem
mozdul meg most valami, akkor becsukhatjuk a kaput, és kiírhat-
juk, hogy ELADÓ. „Nem sokaság, hanem lélek s szabad nép tesz
csuda dolgokat” – írta nagyjából a Himnusz keletkezése idejében
Berzsenyi Dániel. Lélekre van szükség most, s alighanem na-
gyobb mértékben, mint Berzsenyiék idejében. Mert nagyobb a
baj.

A magyar Himnusz tényleg egy fantasztikusan erõs szöveg és eh-
hez méltó dallam egyedülálló egysége. Büszkék lehetünk rá.
Energiasugárzó központ, megmozdítja a lelket, de csak akkor, ha
értjük is, és élünk vele. Mi mást kívánna Kölcsey a magyaroknak
elsõsorban, mint amit én is kívántam a tanárnak: jó kedvet? Õ is
tudta, hogy a jó évhez jó kedv kell. Napjainkban ez még inkább
hiánycikk a magyaroknál, mint a költõ korában.
A jó kedv mellé bõséget is kér a vers. Egy vidámságban, remény-
kedésben, bõségben élõ népet képzel el Kölcsey itt a Duna és Ti-
sza völgyében. Szép, szívvidító látomás egy olyan nép számára,
amely századok véres harcai és viszontagságai során „megbün-
hödte már a multat s jövendõt”.
Se kedv nincs, se bõség. Lehet, hogy tényleg már csak az Isten ál-
dása segíthet? De miért segítene, ha az érdekeltek maflán hallgat-
nak, amikor igenis hangosan, szárnyaló dallammal fölerõsítve
kellene megzengetni a könyörgést? Énekszó kell. Kell az ének. A
Himnusz is és sok más ének. A fiatalok Kodály országában nem
szeretnek, nem tudnak énekelni. Rusnya a torkuk. Ki más segít-
het itt, mint Önök, kedves tanárnõ?

(L. A.)

Heti idõjárás
Az idõszak elején többször erõsen megnö-
vekszik a felhõzet, és szórványosan, szom-
baton átmenetileg többfelé fordul elõ esõ,
záporesõ. A jövõ hét elején csökken a csa-
padékhajlam, egyre több napsütés várható. Fokozatosan erõsö-
dik a nappali felmelegedés, a déli megyékben egyre többfelé
meghaladhatja a csúcshõmérséklet a 25 fokot.

www.metnet.hu
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A boszorkányvár
III. rész

Megkilincselte szépen a kaput.
– Ki vagy? Mit akarsz? – kérdezte belül va-
laki.
– Én ennek s ennek a szegény embernek a
kisebbik fia vagyok, s azért jöttem, hogy ki-
váltsam a királykisasszonyt – feleli János.
– Hát gyere csak holnap jókor reggel, ak-
kor szerencsét próbálhatsz – mondja belül
valaki.
Erre eljött János a kaputól, leült a fûbe,
elõvette a tarisznyáját, falatozott, s aztán
lefeküdt a vár oldalába. Jókor reggel, még
virradatkor ott volt ismét a kapuban. Erre
kijött a boszorkány, elhintett neki is a fûbe
egy véka lencsét, s megmondta, hogy egy
óra alatt szedje fel, mert másként nem
kapja meg a királykisasszonyt.
Elmegy a boszorkány, s ott marad János
nagy szomorúan. Már most mitévõ le-
gyen? Hogy szedje fel azt a sok lencsét?
Hát amint ott szomorkodnék, halljatok
csak csodát, úgy jöttek a hangyák, mintha a
szemüket kivették volna. Egy óra sem telt
belé, mind egy szemig felszedték a lencsét,
aztán elmentek. Volt is öröme Jánosnak,
alig bírt magával! Amikor aztán a boszor-
kány egy óra múlva visszajött, csak elcso-
dálkozott, de hiába, a lencse ott volt az
utolsó szemig a zsákban.
Ekkor a boszorkány elvitte Jánost a folyó-
vízhez, beleszórta a sok aranykulcsot a víz-
be, s megmondta neki, hogy ha egy óra
alatt a kulcsokat mind elõ nem teremti, ak-
kor hiába jött a leányért.
Nagyon megbúsulta magát János. Bu-
csálódott, hogy most már mit csináljon.
Hát amint szaporán jön-megy a parton,
halljatok csak ide, jönnek nagy hápogva a
récék, s lebuknak a vízbe. Egy szempillan-
tás alatt mind kihozták a kulcsokat, odaad-
ták Jánosnak, s azzal úgy oda lettek, mint-
ha a föld nyelte volna el õket. A boszor-
kány egy jó fertályóra múlva érkezett meg.
János nem szólt semmit, csak odaadta neki
a kulcsokat. Erre így szólt a boszorkány:

– No, János, immár két dolgot megcsinál-
tál, még csak egy van hátra. Ha az is sike-
rül, akkor ott van, vigyed a királykis-
asszonyt, de ha meg nem tudod csinálni,
vége az életednek!
Erre bevezette Jánost a boszorkányvárba,
s éppen abba a szobába vitte, amelyikbõl a
bátyját úgy kihajította. Megmutatta neki is
a három betakart arcképet, s meghagyta,
hogy egy óra alatt válassza ki a királykis-
asszony arcképét, mert ha nem, jaj neki.
No, hát félt eddig János, ahogy félt, de
most már igazán megszeppent. Mondaná,
hogy a középsõ, de hátha a boszorkány el-
cserélte! Aztán melyik felõl tette? Jobb-
ról-e? Balról-e? Hej, most bizonyosan itt
hagyja a fogát! De amint így tépelõdik, be-
repülnek a méhek az ablakon, odarepül-
nek a középsõ képre, s nem is mozdulnak
arról egy darabig. Megismerte János, hogy
ezek az õ méhei, akiknek lépes mézet
adott. Gondolta magában, hogy ezek bizo-
nyosan segíteni akarnak rajta, s azért szál-
lottak arra a képre, mert az a királykis-
asszony arcképe. Úgy is volt. A méhek el-
repültek, jött a boszorkány, s kérdezte
Jánostól, hogy melyik a királykisasszony
arcképe.
– Hát a középsõ – felelte János.
– No, eltaláltad – mondta a boszorkány, s
meg is mutatta Jánosnak a királykis-
asszony arcképét. – Ördögöd van neked, te
János, hogy mindent így meg tudtál csinál-
ni. Hány királyúrfi, herceg, báró, gróf és
mindenféle ember próbált már a királykis-
asszonyért szerencsét, de azt még egy sem
tette meg, amit te. De ha már így van, én
sem akarlak megcsalni. Ott van a királykis-
asszony, vigyed, amerre neked tetszik.
Bezzeg volt öröme Jánosnak, majd kiug-
rott a bõrébõl. Örömében olyan zsukát
járt, hogy még a boszorkány sem állotta
meg kacagás nélkül, pedig annak nem is áll
jól a kacagás.
Elvezette Jánost annak a szobának az ajta-
jához, amelyikben a királykisasszonyt tar-

totta bezárva. Kinyitotta az ajtót, s meg-
mondta a leánynak, hogy János minden
próbát kiállott érte. Most már elereszti,
mehet haza.
A királykisasszony azt sem tudta, mit csi-
náljon örömében. Úgy ugrált, táncolt,
mint egy bárány, madarat lehetett volna
fogatni vele.
Aztán elindultak, mendegéltek, s útköz-
ben sokat beszélgettek. Hát addig mende-
géltek, addig beszélgettek, hogy egészen
megszerették egymást. Nem is csoda! Szép
volt a királykisasszony, de ügyes szál le-
gény volt János is. Egyszer csak azt mondja
a királykisasszony:
– No, János, te szabadítottál meg a rabság-
ból, ezért nem is leszek senki másnak a fe-
lesége. Én a tied, te az enyém, ásó, kapa s a
nagyharang válasszon el egymástól.
Mikor hazaérkeztek, az öreg király is erõ-
sen megörvendett. Mindjárt vendégséget
hirdetett. Meglett a nagy esketés, utána
nagy dínomdánom. Ott volt Jánosnak az
apja is. A király Jánosnak adta fele király-
ságát, holta után pedig az egészet. János
pedig a feleségével ma is él, ha meg nem
halt.
Vége

(Magyar népmese)

azsag – seprû, fertályóra – negyedóra,
zsuka – román tánc

Sárszentmiklósi
SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL

2010. szeptember 11-én
A felvonulás déli harangszóra a Gabona elõl veszi kezdetét a következõ útvonalon: Gabona–Ho-
moksor–Vezér (tánc)–Magyar–Kazinczy (tánc)–Rákóczi–Széchenyi sarok (tánc)–63-as–Ma-
gyar–Miklós–Tisza–Rákóczi (tánc)–Munkácsy–Elõd vezér (tánc)–Huba–Lehel–Semmelweis
(tánc)–63-as–Vörösmarty (tánc)–Arany János–Szabadság–Erkel Ferenc (tánc)–Táncsics–
Egressy Béni–Deák Ferenc (tánc)–Jókai (tánc)–László– Arany János (utolsó tánc).

A bál este 8 órakor kezdõdik a klubkönyvtár udvarán.

Megbeszélés: 2010. szeptember 3. 18 órától.

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

Kislóki falunap
Szeptember 10–13-áig rendezik

a kislóki falunapot.
Pénteken 18 órakor lesz a megnyitó. Utána
Rozgonyi Tibivel utcabál.
Szombaton 8 órától kispályás focibajnokság,
20 órakor Desperado-koncert, utána utcabál a
Turi duóval.
Vasárnap 8 órától fõzõverseny, 10 órától szü-
reti felvonulás, 18 órától Postás Józsi, utána
utcabál Örsi Pityuval.
Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk!
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Szeptember 4., 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 A kis királylány 9.30
Thomas, a gõzmozdony 9.55 Amika 10.25 Sarah Jane kalandjai 10.55 Sötét jós-
lat 11.25 Ázsia vadonjai 12.00 Hírek 12.05 Szerelmi kém 13.40 Halhatatlanok
Társulata: Lõcsei Jenõ 14.35 Hogy volt!? – Válogatás 16.55 Egy lány elindul
18.10 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 Szerelem és egy 45-ös 0.05 Nõi szerepeim: Portré 0.55
Koncertek az A38 hajón 1.50 Bölcsõdal
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 A fantasztikus négyes 10.35
Asztro show 11.30 Pasifaló 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Nász-nap
13.45 Sue Thomas – FBI: Üdv az FBI-nál 14.45 Tengeri õrjárat 15.45 Traveller –
Az utolsó vakáció 16.40 Merlin kalandjai: A sárkány hívó szava 17.40 Glee –
Sztárok leszünk 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor 21.00 Féktelenül
23.15 Az éneklõ detektív 1.25 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2-matiné 8.10 Nickelodeon kedvencek 10.10
414-es küldetés 10.45 Szurikáták udvarháza 11.10 Két testõr 11.40 Babavilág
12.10 Így készült a Karate kölyök címû film 12.30 A láthatatlan ember 13.30 A ki-
választott – Az amerikai látnok 14.30 Doktorok 15.30 Rejtélyek kalandorai 17.30
Luxusdoki 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.30 Megasztár 5 21.05 Karate kölyök
3. 23.10 Baljós sejtés 0.35 Ezo.tv 1.30 Kalandjárat 1.55 Teleshop 2.55
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 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 5., 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! 9.15 Katolikus krónika 9.40 A
sokszínû vallás 9.50 Református magazin 10.20 Metodista ifjúsági mûsor 10.25
Fordulópont 10.40 A bibliafordító Luther 11.05 Mai hitvallások 11.30 Az utódok
reménysége 12.00 Hírek 12.05 TS – Sport 7 12.35 Ázsia vadonjai 13.10 A csodá-
latos Mrs. Pritchard 14.10 Hogy volt!? – Válogatás 15.55 Körhinta Fesztiválkala-
uz 16.25 Vízilabda Eb 18.00 Panoráma 18.30 Már egyszer tetszett 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.00 Kern karmester 21.10 Túl a barátságon 23.25 Hírek
23.30 Sporthírek 23.40 Kultúrház 0.35 A harmadik világháború 1.55 TS –
Motorsport 2.25 Panoráma
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Trendmánia 10.45 Asztro
show 11.40 MeneTrend 12.00 Híradó 12.15 Magyar autósport-magazin 12.30
Forma-1 magazin 12.55 Tuti gimi 13.50 A Grace klinika 15.45 Navarone ágyúi 2.
– Az új különítmény 18.30 Híradó 19.00 Tökéletes célpont: Veszélyes próbaút
20.00 Star Wars III. – A sithek bosszúja 22.45 Heti hetes 0.00 Sárkányok harca
1.40 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2-matiné 7.30
Nickelodeon kedvencek 9.30 414-es küldetés 10.00 TV2-matiné 10.50 Stahl
konyhája 11.20 Kalandjárat 11.50 Száguldó vipera 12.50 Monk – Flúgos nyomo-
zó 14.50 Sheena, a dzsungel királynõje 15.50 Crusoe 16.50 Botcsinálta golfpa-
lánta 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Szakíts, ha bírsz 22.05 Frizbi Hajdú Péter-
rel 23.05 A királyság 0.00 A Kaptár 1.35 Így készült a Kaptár – Túlvilág címû film
2.05 Ezo.tv 3.00 Napló 3.50 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 Görög katolikus
szent liturgia 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 20.56 Zene 21.04 Rádiószínház 21.54
Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Szeptember 6., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Buda-
pest 10.00 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30
Kárpát expressz 13.00 A Kárpát-medence zenéje 13.30 Roma Magazin 14.00
Domovina 14.30 Átjáró 15.00 Fejezetek a magyar vasutak történetébõl 15.20
Magyarok cselekedetei: Vasúton 15.30 Szülõföldjeink 16.25 Híradó 16.35 Körze-
ti híradók 16.50 Teadélután 17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Kékfény 21.05 Hétfõ este 21.35 Viharfelhõk 23.05
Osztálytársak 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Ma reggel 1.50 A
Kárpát-medence zenéje
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
14.40 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.15 A szerelem rabjai 17.20 112 – Élet-

mentõk 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Dr.
Csont 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 10.20 Teleshop 11.25 Glamour 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 A mocsár átka 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 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Kaba-
réklub 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történe-
tei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Szeptember 7., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kék-
fény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 A
Kárpát-medence zenéje 13.30 Srpski Ekran 14.00 Unser Bildschirm 14.30 Átjáró
15.00 Tudástár 2010 15.30 Értékek akadémiája 16.25 Hírek 16.35 Körzeti hír-
adók 16.50 Teadélután 17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.35 Félszemû Jack
22.50 Osztálytársak 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.35 Ma reggel 1.35 A Kár-
pát-medence zenéje 2.00 Chaplin: Egy éjszaka a varietében
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 Jópofa kofa: Az új fõnök 15.00 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.15 A sze-
relem rabjai 17.20 112 – Életmentõk 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 Castle 22.20 Döglött akták 23.20 XXI. század – A le-
gendák velünk élnek 23.55 Elszabadult indulatok 1.40 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.55 Táncos lábú ka-
maszlányok 13.30 Kvízió 15.00 Szentek kórháza 16.00 Egy tini naplója 16.30 El-
bûvölõ szerelem 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Édes négyes 20.10 Ak-
tív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 XXX 2. 23.25 A médium 0.25 Tények este 0.55
Ezo.tv 1.50 Anarchisták 3.15 Szentek kórháza 4.00 Babavilág
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 8., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
A Kárpát-medence zenéje 13.30 Hrvatska krónika 14.00 Ecranul nostru 14.30
Kormányváró 15.00 Médiaguru: Ember kamerával 15.30 Arctalan árnyak 16.25
Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.50 Teadélután 17.50 Mindig zöldebb 18.40
McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Két zsaru egy pár: Nászút
szolgálatban 1. 21.05 Szerda este 21.35 Félszemû Jack 22.45 Múlt-kor 23.15 Hí-
rek 23.20 Sporthírek 23.35 Ma reggel 1.35 A Kárpát-medence zenéje 2.00
Chaplin: Az áruházi felügyelõ
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
14.20 Jópofa kofa: Micsoda csoda 14.50 Celeb vagyok, ments ki innen! 16.15 A
szerelem rabjai 17.20 112 – Életmentõk 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 Rendõrakadémia 3. 23.10 Születés 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 11.55 Sárkányszív 2. –
Egy új történet 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 Szellemekkel suttogó 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.45 A mesterlövész
3.10 Szentek kórháza 3.55 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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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.

http://www.observer.hu

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖR-
ZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON,
SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendsze-
rén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az
EMW hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frek-
vencián.
Szeptember 4., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Fogathajtás Sár-
bogárdon I., futball 13.00 Lapszemle 15.00 Alapi Vadásznap 2010
– Bertók Ferenc felvétele 19.00 Lapszemle 20.00 Alsószentiván
ünnepe (42’), Cecei projektzáró (47’), Mozdulj a Városért fórum
(46’)
Szeptember 5., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Alapi Vadásznap
2010 – Bertók Ferenc felvétele 13.00 Heti híradó 15.00 Augusztus
20-a Sárbogárdon (30’), Mága-koncert (15’), Mentõtisztek (15’),
Megújult szilasi iskola (55’), Tanévkezdõ konferencia Miklóson
(60’) 19.00 Heti híradó 20.00 Mária-búcsú Alsószentivánon
Szeptember 6., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Alsószentiván ün-
nepe (42’), Cecei projektzáró (47’), Mozdulj a Városért fórum
(46’) 13.00 Heti híradó 15.00 Fogathajtás Sárbogárdon I., futball
19.00 Heti híradó 20.00 Pisti a vérzivatarban (ism.)
Szeptember 7., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Mária-búcsú
Alsószentivánon 13.00 Heti híradó 15.00 Pisti a vérzivatarban
(ism.) 19.00 Heti híradó 20.00 Testületi ülés
Szeptember 8., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés
13.00 Heti híradó 15.00 Projektzáró (56’) és Polgárõrnap Alapon
(42’), Évnyitó a Mészölyben (15’), Sárszentmiklóson (22’), a gim-
náziumban (25’), Sárkeresztúr az egyenlõ esélyért (20’) 19.30
Lapszemle 20.00 Fogathajtás Sárbogárdon II., Kézilabda
Szeptember 9., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Fogathajtás Sár-
bogárdon II., Kézilabda 13.00 Lapszemle 15.00 Testületi ülés
19.00 Lapszemle 20.00 Mária-búcsú Alsószentivánon
Szeptember 10. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Projektzáró (56’)
és Polgárõrnap Alapon (42’), Évnyitó a Mészölyben (15’),
Sárszentmiklóson (22’), a gimnáziumban (25’), Sárkeresztúr az
egyenlõ esélyért (20’) 13.00 Lapszemle 15.00 Mária-búcsú
Alsószentivánon 19.00 Lapszemle 20.00 Testületi ülés

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A
Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalun-
kon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mû-
sorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A
mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorvál-
toztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke
szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház
mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha gondjuk van a vétellel,
kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000, TV
Network EMW Kft. — 1289.

Szeptember 9., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 A Kár-
pát-medence zenéje 13.30 Együtt 14.30 Átjáró 15.00 Magiszter 15.30 A vízilab-
da Puskása: Film a 75 éves Kárpáti Györgyrõl 16.25 Hírek 16.35 Körzeti híradók
16.50 Teadélután 17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.05 Már egyszer tetszett 21.05 Csütörtök este 21.35 Ellopott
élet 23.25 Szélesvászon 23.55 Hírek 0.00 Sporthírek 0.15 Ma reggel

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 14.40
Celeb vagyok, ments ki innen! 16.15 A szerelem rabjai 17.20 112 – Életmentõk
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Esti showder
Fábry Sándorral 23.10 Kemény zsaruk 0.15 Reflektor 0.30 Infománia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.55 Az életen
túl 13.30 Kvízió 15.00 Szentek kórháza 16.00 Egy tini naplója 16.30 Elbûvölõ sze-
relem 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Édes négyes 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.20 S.O.S. szerelem 23.30 Bostoni halottkémek 0.30 Tények
este 1.00 Ezo.tv 1.55 Gyilkos cápák 3. 3.30 Szentek kórháza 4.15 Segíts
magadon!

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 10., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Gaudi
és Barcelona – város a XX. század hajnalán 10.05 Nappali 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Operettalbum 13.30 Körzeti magazinok
14.20 Közlekedõ 14.30 Átjáró 15.00 Hon-védelem 15.25 Sírjaik hol domborul-
nak? 15.55 Sorstársak 16.25 Híradó 16.35 Körzeti híradók 16.50 Teadélután
17.50 Mindig zöldebb 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05
Üdítõ 21.05 Péntek este 21.35 Kísért a volt nejem 23.05 Villanófényben: Müller
Péter beszélget Hernádi Judittal 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Ma reggel
1.50 Operettalbum

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
14.30 Jópofa kofa: Duma teszi a mestert 15.00 Celeb vagyok, ments ki innen!
16.15 A szerelem rabjai 17.20 112 – Életmentõk 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05
Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: A helyszínelõk 22.20 Vámpírnaplók 23.20
Smith: Nyom nélkül 0.20 Reflektor 0.35 Itthon 1.00 Alias 1.45 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 Kaszakõ
13.30 Kvízió 15.00 Szentek kórháza 16.00 Egy tini naplója 16.30 Elbûvölõ szere-
lem 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Édes négyes 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 23.20 Shark – Törvényszéki ragadozó 0.20 Bajno-
kok Ligája magazin 0.50 Tények este 1.20 Ezo.tv 2.15 4400 3.55 Szentek kórháza
4.15 Alexandra pódium 4.40 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 13.22 A kékszakállú herceg vára 13.30 A Hetednapi
Adventista Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15
Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 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
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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal el-
adó Ifjúsági 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. Telefon: 06 (30) 986 2623.
(1288546)

Árpád-lakótelepen lakás eladó vagy kiadó. 06
(30) 289 4557. (0897243)

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

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

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

4203 m2 területen fekvõ, ipari árammal telep-
hely, daráló+takarmánykereskedés (Sárszent-
miklóson) eladó. 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.
Üvegezés 3-5 mm-ig, katedrál, tükör! 06 (70)
226 1533. (08972401)

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

Heti kétszeri alkalomra, 8-13 óráig csendes, le-
informálható bejárónõt keresünk. Szõnyeginé
Kállai Krisztina, 06 (30) 242 8698.

Festõmunkát vállalok. Törzsök Tibor 06 (70)
5222 370.
Az M6-os autópályán, Dunaújvárosnál az OMV
töltõállomás nõi és férfi munkatársakat keres.
Jelentkezni: hétfõtõl péntekig, 10-17 óráig. Tele-
fon: 06 (30) 385 0414, 06 (30) 505 6561. (0897295)

Staffordshire terrier keverék kiskutyákat el-
ajándékoznék. 06 (20) 277 3032.
Helyismerettel, jogosítvánnyal rendelkezõ piz-
zafutárt keresünk Sárbogárdra. Telefon: 06 (70)
542 6731.
Konvektor eladó. 06 (30) 209 9371.
Szeptember 13-án újra nyit a Baby Mami.
Lakás kiadó. 06 (70) 332 1397.
Árpád-lakótelepen 4. emeleti, felújított lakás
eladó. 06 (20) 451 1128. (0897450)

1 ha föld eladó. 06 (30) 292 3308. (0897448)

Pénzügyi szolgáltatások értékesítéséhez (nem
biztosítások) munkatársakat keresek. Követel-
mény: minimum érettségi. Fix fizetés+jutalék.
Jelentkezését az allas.201075@freemail.hu-ra
várom.
Eladó Rover 414 SI érvényes mûszakival. 06
(30) 301 6321.
Választási malacok eladók. 06 (20) 367 2785.
(0897445)

Tûzifa rendelhetõ: akác 2100 Ft, tölgy 1800 Ft.
Telefon: 06 (20) 454 8979. (0897444)

Sárszentmiklóson, Nefelejcs utcában családi
ház eladó. 06 (30) 9392 157. (0897443)

Sárbogárdon kis házat vagy félházat keresek
idõs néni részére kb. 3 millió forintig. Albérlet
(szoba, konyha, fürdõszoba) is érdekel hosszú
távra. 06 (30) 822 3844. (0897441)

Targoncavezetõi engedéllyel rendelkezõ raktá-
ros munkatársat keresünk. C-kategóriás jogosít-
vány elõny. Önéletrajzot kérünk. Krencz Nagy-
ker, Sárbogárd, Ady E. út 50.
Bortartály, mûanyag, 200 literes, beton szõlõ-
oszlopok eladók. 06 (20) 9623 437. (0897439)

Alapon, Fõ út 174., családi ház eladó. 06 (20)
314 8994. (0897434)

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

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

06 30 444 1602

VIRÁGHAGYMA-VÁSÁR!
Virághagymák MÁR kaphatók 275 Ft-tól!

Gazdabolt és Faiskola,
Sárbogárd, Ady E. út 224.,

telefon: 06 25 462 214

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

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!

06 30 440 5790

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

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

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz– és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy elõre tervezett karbantartási munkák miatt

Sárbogárdon,

az Attila, Dobó és Gagarin utcákban

szeptember 8-án, 900-1400 óra között

idõszakos vízhiány lesz.

Kérjük, hogy érintett fogyasztóink a várható kellemetlenségekre készüljenek fel, gondoskodja-
nak elõre háztartásuknak elegendõ vízmennyiségrõl. A munkák befejeztével a kifolyókból rövid
ideig nem a megszokott tisztaságú víz folyik, mert vas- és mangánoxidot tartalmaz. Az ezt okozó
anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható, mely az egészségre nem ártalmas. Javasoljuk,
hogy mosásra csak ülepítés után használják a vizet, nehogy ruháik elszennyezõdjenek.

Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük fogyasztóink türelmét és megértését.

FEJÉRVÍZ ZRT.



Bogárd és Vidéke 2010. szeptember 2. HIRDETÉS / PROGRAMAJÁNLÓ 19

A B A N A P O K
Szeptember 3-4-5-én rendezik az Aba Napokat

parádés programokkal, több helyszínen.
Szeptember 3-án, pénteken, 17 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó. Ezen az estén a Nagyszínpadon 20.30-tól a Republic játszik, s 22.30-kor
a Vagamundo tûzzsonglõrök tartanak látványos bemutatót.

Három napon át ki-ki érdeklõdése szerint választhat a Zenepavilon, Kultúr elõtti tér, a Közösségi ház, a Fórum színpad, Fórum liget,
Vakegér, Hörpintõ, Tök Király Étterem helyszíneken folyó programok közt. Na, és eközben az „Ízek utcáján” ezerféle árus kínálja a vendégek-
nek ételét, italát.

Lesz itt népmûvészeti vásár, bor- és pálinkakóstoló, faluebéd, egzotikus táncosok stb.

Mindhárom napon lehet Cseh Tamásra emlékezõ filmeket nézni Bereményi Géza válogatásában a kultúrban.

Szombaton lesz a Nagyszínpadon a Pa-Dö-Dö, Király Viktor, Müller Péter Sziámi és Elsõosztályú Vidéki Srácok.

Vasárnap délelõtt a Fórum étteremben Szellemvidék a Bertina zenekarral, emlékezés Hamvas Bélára, Cseh Tamásra, Rózsa Istvánra és
a nemrég elhunyt Bor Lajosra.

Sok sportprogram is lesz a három napban.

Várják a horgászokat is versenyre a tóhoz. Látványos harcmûvészeti bemutatók, hagyományos és klasszikus íjászbemutatók, sárkányrepü-
lés, kézilabda és persze focimeccs lesz minden mennyiségben.

Abai különlegesség a Szomszédolás. A helyi gazdák lovas kocsikkal viszik körbe az érdeklõdõket a faluban. Az idén lehet sétát tenni a faluban
„kisvasúton” is a Vörösmarty utcától.

Vasárnap este a Nagyszínpadon játszik a Csík zenekar, s a végén egy nagyon látványos zenés tûzijátékkal zárul az Aba Napok programja.

Részletes program az interneten, plakátokon, szórólapokon olvasható. De ajánljuk mindenkinek, hogy ezen a hétvégén legalább egyszer láto-
gassanak el családostul Abára. Érdemes!

/H/
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Nyílt
tér

Tanévnyitók
Viharos, szeles, esõs nappal siratja az isko-
lakezdést szeptember elsõ napja. Sárbo-
gárdon a kultúrháznál gyülekeztek az elsõ
osztályos gyerekek szüleikkel és a leendõ
tanító nénikkel, s innen indultak az iskolá-
ba, ahol fogadták õket az iskola pedagógu-
sai és a diákok.
Nagyné Rehák Julianna igazgató asszony
köszöntötte az új növendékeket. A gyere-
kek köszöntõ versei után az osztályok ter-

meikbe mentek, ahol elkezdõdött az elsõ
tanítási nap.
Sárszentmiklóson az óvodából indultak az
új elsõsök. A szülõk óriási csomagokkal
mentek a gyerekek után. Vitték a tanköny-
veket, iskolaszereket, amelyek aztán az év

során segítik a gyerekek tanulását. A rossz
idõ miatt a tornateremben volt a tanévnyi-
tó.
A Himnusz közös eléneklése után Hor-
váth Ferencné igazgató asszony köszön-
tötte az iskola új és régi diákjait, a nyugdíj-
ba vonuló pedagógusokat és azokat a fiatal
pedagógusokat, akik most kerültek ebbe a
nagy iskolába.
A diákok verssel köszöntötték az új elsõsö-
ket, az elsõsök pedig szintén verssel kö-
szöntötték diáktársaikat és tanáraikat.

Hargitai Lajos

Marika néni
90 éves

Schönborn Józsefnét hétfõn virággal,
ajándékkal köszöntötték a nyugdíjasklub-
ban 90. születésnapja alkalmából. Több
klubtársa verset mondott, Simon Juliska
néni, aki ez év novemberében tölti a 90.
évét, szép nótával köszöntötte idõs klub-
társát.

Marika néni meghatottan mondott köszö-
netet, s elmondta klubtársainak, hogy ál-
mában nem gondolta volna, hogy õ megéri
ezt a magas kort, amiben sok az öröm, ha
megtalálja az ember az élet örömeit, s ha
az öregkor nyavalyáit is derûsen viseli az
ember, sokkal könnyebb az élet minden
terhe. S jó barátokkal, ismerõsökkel körül-
véve az idõskori magány is könnyebben el-
viselhetõ.

Köszöntjük Marika nénit mi is, kívánva ne-
ki még sok egészségben eltöltött derûs
évet!

Hargitai Lajos

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

KOVÁCS MÁRIA

(Sárbogárd, Tinódi út 80. szám alatti lakos)

életének 71. évében elhunyt.

Temetése 2010. szeptember 4-én
15 órakor lesz a Varga-temetõben.

Gyászoló család

Felsõkörtvélyesen

özv. KÉRI JÓZSEFNÉT

90.
születésnapja alkalmából

sok szeretettel köszöntik
lányai, veje, unokái,
unokamenye és dédunokái

Kérdezték

A körtvélyesi árkokról
A nyár eleji esõzések idején Felsõkört-
vélyes árkai sem bírták el a jelentõs meny-
nyiségû csapadékot. Ahogy arról hírt is ad-
tunk akkor, az egyik zuhé után a lakók, va-
lamint Baranyák István polgármester és
több ágotai együtt igyekeztek levezetni a
járdát, udvarokat elöntõ vizet.
Akkor azt az ígéretet tette a polgármester:
rendbe teszik nemcsak az önkormányzati
árkokat, hanem a Közútkezelõ és a MÁV
kezelésében lévõket is.
Jártamban-keltemben láttam, hogy a 63-as
út melletti árok állapota változatlan. Ér-
deklõdésemre Baranyák István elmondta:
az önkormányzati és a vasút melletti árko-
kat rendbe rakták, már csak az Iskola utca
végén van vissza egy szakasz. A 63-as út
melletti árokhoz azonban a Közútkezelõ
engedélye, valamint egy terv kellene, mivel
a megfelelõ szintre kellene tenni az átere-
szeket, félpályás útlezárásra lenne szük-
ség, és az önkormányzatnak kellene állni
mindezek többmilliós költségét. Ha enge-
dély nélkül nyúlnak az árokhoz, abból
problémák adódhatnak.
Az önkormányzat azon van, hogy elõbb-
utóbb megnyugtatóan rendezõdjön az
árokkérdés.

Hargitai Kiss Virág

Mészöly
iskola

Sárszentmiklósi iskola


