20 éves az újság!

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2011. június 30. - XXII. évf. 26. szám
20 oldal, 200 Ft
Nyílt nap az alapi szociális otthonban . 4
Szent Iván éjjelén . . . . . . . . . 5
Ballagások, tanévzárók . . . . . . 6
Biomasszakazánokra áll át
a Hungrana . . . . . . . . . . . 7
Szélvihar és fogathajtás . . . . . . 9
A bõrrák leggyakoribb típusa is
jól kezelhetõ . . . . . . . . . . 10
Felelõs szerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos - 06(30)9860 849

A Dél-Mezõföld független hetilapja

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

Szent László dicsõségére

Négy énekkar és hangszeresek töltötték meg muzsikával a sárbogárdi Szent László-templomot és
az égi tartományokat szombaton este. A Szent László király tiszteletére megtartott zenés áhítaton
nemigen maradt üres hely a padsorokban. Írás a 13. oldalon.

Szeretetsztrájk
Abán
Pénteken Kossa Lajos, Aba polgármestere közmeghallgatást hirdetett. A nagy érdeklõdésre
jellemzõ, hogy ezen kétszáznál is többen vettek
részt.
Az utóbbi hetekben megint a sajtóhírekbe került
Aba a szennyvízberuházás kapcsán. Olyan
rosszindulatú pletykák terjedtek el, hogy Aba fizetésképtelenné vált, csõdeljárást indítanak a
település ellen.
A közmeghallgatáson a polgármester cáfolta a
híreszteléseket, amelyekkel elmondása szerint
bizonyos érdekcsoportok olyan lépéseket akarnak kikényszeríteni, amelyek a település érdekei ellen szólnak. Arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy csak egy módon lehet kilábalni a
nehézségekbõl: összefogással, egymás iránti
figyelemmel, bizalommal. Erre hívja fel azok figyelmét is, akik véleménye szerint ezt az egész
pánikot szították. Ezért szeretetsztrájkot hirdetett, s arra kér minden jó szándékú segíteni akarót, hogy csatlakozzon kezdeményezéséhez.
Hargitai Lajos szerkesztõ
Folytatás a 3. oldalon.

Szent Iván éjjelén

Pénteken, Szent Iván napján estig esett az esõ. Hogy lesz itt tûzgyújtás? Hogy töltjük kint az egész éjszakát a szabad ég alatt, ha
ez így marad? Ezen aggodalmaskodtak többen, míg készülõdtünk. Közben felállították a sátrat, meghozták a fát is az önkormányzat dolgozói. A fa egy részét az esõ elõl bemenekítettük a
sátorba, a másik fele reménytelenül ázott kint. Szedtünk virágokat, gyógynövényeket, búzakalászt a határban a koszorúkötéshez, aztán bizakodva vártuk az estét. Folytatás az 5. oldalon.

Az elbocsátott
légió
negyven
évre
emlékezett

Beszámoló a 2. oldalon.
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KATONATALÁLKOZÓ
Az elbocsátott légió negyven évre emlékezett
1960 óta volt Sárbogárdon légvédelmi rakétaosztály. Az õ feladatuk volt Paks és Dunaújváros légi oltalmazása. Sárbogárd és az itteni 3011-es magyar honvédségi alakulat életében az 1980-as évek
hoztak döntõ változást. Az akkori politika döntése értelmében
Zopcsák László ezredparancsnok vezetésével jelentõs fejlesztések kezdõdtek a városban. Ide telepítették Nagytarcsáról az otta-

dr. Sükösd Tamás polgármestert, Böcz Lajos Lóránt mk. alezredest, kiemelt fõtisztet, az összhaderõnemi parancsnokság parancsnokhelyettesét, Szücs József mk. ezredest, a légi vezetési és
irányítási központ parancsnokát, Könczöl Ferenc alezredest, a
Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred
parancsnokhelyettesét, Porkoláb János õrnagyot a hadkiegészítõ
parancsnokság képviseletében, Mészáros János címzetes apátot,
sárbogárdi plébánost, Tétényi Emil nyá. vezérõrnagyot, az MN
3011 volt parancsnokát, Varga József nyugállományú dandártábornokot, a Légvédelmi Hadtest volt rakétatüzér fõnökét, Kapcsándi István nyugállományú ezredest, a 11. Duna Légvédelmi
Rakétaezred volt parancsnokát, Papp János nyá. ezredest, a
nagytarcsai nyugállományú egyesület elnökét, valamint az egymást követõ sárbogárdi helyõrségparancsnokokat: Nyíri Miklós

ni légvédelmi ezredet. Ekkor épült a József Attila utcai lakótelep,
új helyõrségi klub, s a nemzetközi színvonalnak megfelelõ, modern harcálláspontok létesültek, valamint korszerû rádiólokációs
felderítõrendszer települt ide. Ez késõbb kiegészült a Madocsáról
Mezõfalvára telepített, nagy hatótávolságú légvédelmi rakétákkal.

A rendszerváltás után néhány évvel az európai közös haderõreform keretében a rendszert leszerelték, s a sárbogárdi ezredet felszámolták. Ezzel a városból eltûnt a katonaság. Nagyon sokan
nyugdíjba kerültek, s csak kevesen maradtak aktív állományban
más alakulatoknál.
2001-ben véglegesen bezárták a laktanyát. A harcálláspontok és a
laktanya épületei szó szerint ebek harmincadjára kerültek.
Szombaton a régi vitézek adtak találkozót egymásnak. Újra elõkerültek a régi csapatzászlók, amelyeket annak idején a GANZ
Árammérõ Gyár adományozott az ezrednek.
A helyõrségi klubnál gyülekeztek az emlékezõk. Mintegy kétszázötvenen jöttek el a világ minden tájáról. A klub falára az itt állomásozó valamikori ezred emlékére a honvéd nyugállományúak
sárbogárdi és nagytarcsai klubja emléktáblát állított.
Zopcsák László nyugállományú ezredes emlékezett itt a régi
idõkre, s mondott avatóbeszédet. Házigazdaként dr. Sükösd Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket. A Himnusz elhangzása után megoldották a táblát fedõ lepel nemzeti színû szalagját. A katonák könnyes szemmel tisztelegtek a díszlépésben
elvonuló csapatzászló elõtt.
Ezt követõen a Hotel Kovács vendéglõben vettek részt közös ebéden és emlékezõ baráti találkozón. A helyi szervezõk részérõl Gál
Sándor HBE-elnök köszöntötte a vendégeket:

nyugállományú ezredest, Hajnal Zsigmond nyugállományú alezredest, Zopcsák László nyugállományú ezredest, aki a leghosszabb idõt töltötte e beosztásban, valamint Molnár József nyá.
alezredest, akinek az a szomorú kötelesség jutott, hogy 10 évvel
ezelõtt, 2001-ben õ zárta be a laktanyát.
Seres László nyá. alezredes szavalatával folytatódott ezután az
emlékezés, aki saját versét adta elõ, majd a volt helyõrségparancsnokok visszaemlékeztek azokra az évekre, amikor az õ felelõsségükre volt bízva a helyõrség.
A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokságának parancsnoka nevében Böcz Lajos
alezredes a légvédelem érdekében hosszú idõn át kifejtett
eredményes tevékenysége elismeréséül emléktárgyat adományozott Zopcsák László
nyá. ezredesnek.
A sárbogárdi helyõrségi találkozó megszervezése kapcsán
végzett szervezõmunkájuk és a
nyugállományúak közössége
érdekében huzamos idõn át kifejtett tevékenységük elismeréséül emléktárgyat adományozott Gál Sándor ny. századosnak, Gróf Ferenc nyá. századosnak és Lakatos Gábor nyá. századosnak.
Hargitai Lajos

A közös ebéd után a Magyar Honvédség Mûvészegyüttesének tagjai
nosztalgiamûsorral szórakoztatták a vendégeket.
A mûsor után lehetõség nyílt a régi laktanya meglátogatására. Bizony, sokan sírva szemlélték a pusztulást. Ablak nélküli épületek, romok voltak láthatók mindenhol. Gaztenger a régi alakulótéren. A
helyzetet drámaian jellemzi az az akácfa, amely a legénységi épületben nõtt ki az összetört padozatból.
Hargitai Lajos
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SZERETETSZTRÁJK ABÁN
Pénteken Kossa Lajos, Aba polgármestere közmeghallgatást hirdetett. A nagy érdeklõdésre jellemzõ, hogy ezen kétszáznál
is többen vettek részt.
Az utóbbi hetekben megint a sajtóhírekbe került Aba a szennyvízberuházás kapcsán. Olyan rosszindulatú pletykák terjedtek el, hogy Aba fizetésképtelenné vált, csõdeljárást indítanak a település ellen.
A közmeghallgatáson a polgármester cáfolta a híreszteléseket, amelyekkel elmondása szerint bizonyos érdekcsoportok
olyan lépéseket akarnak kikényszeríteni, amelyek a település érdekei ellen szólnak. Arra hívta fel a hallgatóság figyelmét,
hogy csak egy módon lehet kilábalni a nehézségekbõl: összefogással, egymás iránti figyelemmel, bizalommal. Erre hívja fel
azok figyelmét is, akik véleménye szerint ezt az egész pánikot szították. Ezért szeretetsztrájkot hirdetett, s arra kér minden
jó szándékú segíteni akarót, hogy csatlakozzon kezdeményezéséhez. (Hargitai Lajos szerkesztõ)

Felhívás szeretetsztrájkra
Új világot akarunk, nem tiltakozhatunk régi módon. És tiltakozás
helyett megérteni és befogadni lenne jó. Új világot építünk: közösségbarát gazdaságot, erkölcsös vállalatokat, ökológiabarát
társadalmat, részvételi demokráciát, igazság- és szeretetközpontú életet.
A sztrájk szónak is új értelmet adunk. Most már nem azt jelenti,
hogy fizikai testünkkel mit nem teszünk meg, vagy milyen önkorlátozással tiltakozunk, ugyanakkor az átértelmezett fogalom
nemcsak azt üzeni, hogy mit teszünk pozitívan másokért, hanem
azt hirdeti tüntetõen mindenkinek, hogy az igazi sztrájk a szeretet- (vagy jóság, megértés, ölelés stb.) sztrájk.
Abán és a környezõ falvakban néhány éve még éhségsztrájkot
folytattak a csatornázás állami támogatásáért. Akkor még nem
tudták, hogy a korlátozott támogatás átfogó gazdasági, társadalmi konfliktus egyik forrása lesz. Abán eddig sem, de most már
véglegesen nem csak az infrastruktúra fejlesztésében látják a boldog jövõ zálogát.
Azóta nagyot fordult a világ is. Egyfelõl a szennyvízberuházást és
a belterületi utak felújítását végzõ kivitelezõk és a szennyvízberuházást részben finanszírozó, részben bonyolító bank által okozott
súlyos, ugyanakkor sok szempontból gyakori anomáliák a létezésüket felborító pénzügyi helyzetet idéztek elõ. Ehhez sajnos hozzájárult az is, hogy a beruházásban részt vevõ települések sem álltak a helyzet magaslatán.
Másfelõl az abai önkormányzat az elmúlt hónapokban mindent
elkövetett, hogy a jogosulatlan haszonszerzést megakadályozza,
azonban arra nem volt felkészülve, hogy a gazdaság ismert szereplõi olyan üzleti–pénzügyi magatartást folytatnak, amely a korai vadkapitalizmus idõszakában is elfogadhatatlan volt. Ennek a
magatartásnak a következményei a közösségek hitének elvétele,
a tisztességes szakértõk térdre kényszerítése, a közvélemény manipulálásának teljessé tétele.
Harmadfelõl Aba és társadalma már nem támadni akar, nem leleplezni, nem tiltakozni, ezért most a polgármester és a helyi polgárok nem az éhségsztrájkot választják céljaik elérése érdekében.
Egyszerûen világosan ismertetik a tényeket, mindenki számára
elérhetõvé teszik õket, majd pedig a széles nyilvánosság elõtt szeretnék elérni, hogy az igazság megfogalmazódjon, s kiderüljön,

avagy a bizonyított tények és összefüggések mindenkinek igazságot szolgáltassanak.
Az igazságért nem elsõsorban bíróságon vagy más állami fórumon harcolnak majd. Egyáltalán harc helyett szeretetközpontú
együttmûködést akarnak.
Éhségsztrájk helyett szeretetsztrájkot jelentenek be. Elõször a
polgármester kezdi a szeretetsztrájkot. Négy héten keresztül minden nap egy-egy órát a közösségi házban meséket, verseket, esszérészleteket olvas fel, hogy az emberek lelkileg, szellemileg teljesebbek legyenek, és jobban azonosuljanak a közösség lelki, szellemi céljaival, továbbá egyúttal minden egyes embert megölel, aki
felkeresi õt és a többi jelenlévõ szeretetdemonstrálót. Mindnyájan folyamatosan szeretetet közvetítenek majd.
Már az elsõ naptól kezdve bárki csatlakozhat a felolvasáshoz és az
ölelésdemonstrációhoz. Bíznak abban, hogy elõbb-utóbb a nagyközség többsége részt vesz ebben a szellemi–lelki demonstrációban, amellyel a belsõ erõsödésük mellett üzennek a három gazdasági társaságnak (az Erste Bank Hungary ZRt.-nek, a Swietelsky
Kft.-nek és a Strabag Zrt.-nek), hogy csak a tisztességes gazdasági
magatartás elfogadható.
Elég volt ebbõl a világból! Elég volt az újkapitalizmus minden ember- és közösségellenes jellemzõjébõl! Aba, Fejér megye, Magyarország és Európa egyaránt nem kér ebbõl a torz és folytathatatlan gazdasági világgyakorlatból, ami az egész bolygót teljes
gazdasági, pénzügyi, társadalmi és lelki csõdbe viheti.
Ezért az abai szeretetsztrájk részvevõi csatlakozásra kérik elõször
is Dél-Fejér megye polgármestereit és polgárait, aztán a megye
minden települését s vezetõit, és végül boldogan fogadnak minden csatlakozót Magyarországról és a világ bármely településérõl
vagy közösségébõl.
Barátaink, sorstársaink, önkormányzatok és polgárok, mindenki,
aki az új világ pártján van, kérjük, támogassátok törekvéseinket, a
szellemi és szeretetdemonstrációkat, folytassatok minél több településen közösségi sztrájkot, és bátran alkalmazzatok újabb és
más szellemi–lelki–tudati épülést szolgáló demonstrációmódszert.
Kossa Lajos, Aba polgármestere
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Nyílt nap az alapi szociális otthonban
A Fejér Megyei Önkormányzat alapi szociális otthonában hat éve
minden alkalommal megrendezik a nyílt napot. A lakók hozzátartozói 2006-ban létrehoztak egy egyesületet, melynek céljai között
szerepel az értelmi fogyatékkal élõ felnõttek társadalomba beilleszkedésének elõsegítése, szabadidõs, kulturális programjaik
szervezése, bonyolítása.

A nyílt napot az egyesület szervezi.
Erre a hozzátartozókon kívül sok
vendéget hívtak a környezõ településekrõl, Alapról, Sárbogárdról is.
Az intézmény közel száz lakója és
dolgozói lelkesen készültek a nagy
napra. Sátrakban sütöttek, fõztek,
felállították a szabadtéri színpadot.
Az integrált intézmény igazgatójának, Szilasy Katalinnak a nevében Szenténé Kaszás Éva telephelyvezetõ köszöntötte a vendégeket.
A szabadtéri színpadon bemutatkoztak az otthon lakói zenés,
táncos mûsorral. A színpad melletti két épület közti betonos területen az intézmény kerekes székes lakói gondozóik segítségével
táncoltak keringõt. Bemutatkozott a Ten Dance együttes is Radnai Zoltán vezetésével.
Az ebédet követõen késõ délutánig tartott még a közös program.
Hargitai Lajos

Köszönet
A Felnõtt Értelmi Fogyatékkal Élõkért Egyesület
és a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye 2011. június 24-én nyílt napot
tartott Alapon. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a segítségért az esemény támogatóinak: Orova Kft. (Sárbogárd), Szatócs Bt. (Alap),
Arany János Mezõgazdasági Szövetkezet,
Sodexo Magyarország Kft. és a telephelyi konyha dolgozói, Fõtéri Cukrászda (Sárbogárd),
Óra-Ékszerbolt (Sárbogárd), Ajándékbolt (Sárbogárd), Tesco, 350 Ft-os ajándékbolt (Tesco),
Cba-üzlet (Alap) – Tóth Istvánné, Idei József
vállalkozó (Alap), Lottózó – Tenke Józsefné
(Sárszentmiklós), Lázár Sándor szikvízárus (Elõszállás), polgármesteri hivatal (Cece), Szõnyegi
György (Sárbogárd), Rigó László (Rétszilas),
Bayer Tiborné (Sárbogárd), Zuppon Ferenc
(Alap), Gábris István (Sárszentmiklós), Gábris
Tibor (Sárszentmiklós), Szabóné Czuczai Zsuzsanna (Sárbogárd), Radnai Zoltán és tánccsoportja, Bíró Krisztina, Pordán Melinda (Alap),
Oroszi István (Cece), Szentgyörgyi Lajos modellezõ, lakóink hozzátartozói, az alapi telephely
dolgozói, a Felnõtt Értelmi Fogyatékkal Élõk
Egyesületének tagjai.
Szenténé Kaszás Éva
telephelyvezetõ, igazgatóhelyettes

INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA
FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 számú projekt
Sárbogárd Város Önkormányzata sikeresen zárta az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP-1.1.1-07/1 „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” támogatására kiírt pályázatot.
A TIOP-1.1.1-07/1 pályázati kiíráson nyertes „Informatikai infrastruktúra fejlesztése Sárbogárdon” címû projektjének zárórendezvényét 2011. június 20-án 14 órakor tartotta a Mészöly Géza Általános Iskola könyvtárában. A rendezvényen részt vettek az érintett intézmények dolgozói, a polgármesteri hivatal vezetõi és a pályázat megvalósításában résztvevõ cégek képviselõi.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott pályázati támogatás összege 33.951.000 Ft volt, melyhez
önrészt nem kellett biztosítani. A pályázati támogatásból informatikai eszközöket vásároltunk, melyet a közbeszerzésen nyertes szállító cég, a WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. (Budapest) teljesített.
Az alábbi intézmények gazdagodtak az informatikai eszközökkel:
Mészöly Géza Általános Iskola: Iskolai PC: 32 db. Tantermi csomag (laptop, projektor, interaktív tábla): 10
db, WIFI-csomag: 1 db.
Szent István Általános Iskol: Tantermi csomag: 4 db. Szavazócsomag: 1 db. WIFI-csomag: 1 db.
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola: Iskolai PC: 5 db. Tantermi csomag: 6 db. Alkalmazásszerver: 1 db.
WIFI-csomag: 1 db. SNI I.-csomag: 1 db.
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola Nagylóki Általános Iskolája: Tantermi csomag: 2 db. Szavazócsomag: 1 db. WIFI-csomag: 1 db.
A gyerekek nagy örömmel már birtokba is vehették a csúcsminõségû eszközöket, melyek lehetõségeivel a
rendezvényen résztvevõk is megismerkedhettek. A pedagógusok elõzõleg tanfolyamokon sajátították el az
interaktív tábla használatát. Reméljük, ezek az eszközök hatékonyabb oktatást, motiváltabb diákokat fognak
eredményezni.
Kedvezményezett: a Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás nevében gesztorként,
valamint a saját nevében eljáró Sárbogárd Város Önkormányzata.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul
meg.

Varga István projektmenedzser
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Szent Iván éjjelén
Pénteken, Szent Iván napján estig esett az
esõ. Hogy lesz itt tûzgyújtás? Hogy töltjük
kint az egész éjszakát a szabad ég alatt, ha
ez így marad? Ezen aggodalmaskodtak
többen, míg készülõdtünk. Közben felállították a sátrat, meghozták a fát is az önkormányzat dolgozói. A fa egy részét az esõ
elõl bemenekítettük a sátorba, a másik fele
reménytelenül ázott kint. Szedtünk virágokat, gyógynövényeket, búzakalászt a határban a koszorúkötéshez, aztán bizakodva vártuk az estét.

Ahogy lohadt a tûz, egyre közelebb lehetett hozzá merészkedni, majd a lányok koszorúikat átdobták a tûz fölött a fiúknak. A
fiúknak volt nehezebb dolguk, mert nekik
a koszorút a tûz átugrásával kellett visszajuttatni a lányoknak. Eleinte kellett még
nagy bátorság a tûzugráshoz, míg nagy volt
a láng, aztán már a gyerekek is bátorságot
kaptak, s õk is megpróbálkoztak a tûzugrással. Végül mindenki áldozatként valami
személyes dolgot vetett a tûzbe egy kívánság kíséretében.

A tûzgyújtást este tíz órára hirdettük. Nyolcra felszakadtak a
felhõk, s kisütött a nap. Utolsó
sugarai aranyló fényekkel festették meg az Ifjúsági park fáit.
Ahogy sötétedett, egyre sokasodtunk. A hõmérséklet kellemes volt, a szél se fújt, így azok is
bátran kint maradtak, akik eleinte aggódtak a vizes fûtõl, az esti hidegtõl. Egyre többen vették
a bátorságot a szervezõk biztatására, hogy megkössék Szent
Iván koszorúját, ami, ugye, az
egészség és a szerelem varázslatához elengedhetetlen kellék.
No, meg igen jól mutattak a lányok, asszonyok a színes, illatos virágkoszorúval a fejükön. Érkeztek közénk más településekrõl, Sárhatvanból, Cecérõl, Alapról, Sáregresrõl, Abáról, s néhányan az internetes
híradásra Budapestrõl, Székesfehérvárról
is. Többen hoztak dobot. A dobszó hangulatossá tette a tûzgyújtást.
Otthonról elhoztuk egy utánfutón a tavalyról megmaradt száraz szõlõvenyigét,
száraz faágakat a tavaszi nyesésbõl. Ebbõl
raktuk meg a tûz alapját, s erre került elõször a száraz, majd a nedves fa.
A tüzet az íjászok gyújtották meg. A felcsapó lángok körül megszólaltak a dobok, miközben egy ügyes leány tûzzsonglõr-mutatványokkal kápráztatta el a tüzet körülálló társaságot.
Együtt énekeltük az õsi hagyomány legszebb népdalát: „Megrakják a tüzet…”

Ki-ki hozott enni- és innivalót a szeretetvendégségbe. Nagy sikere volt a frissen
sült, még meleg palacsintának, a finom süteményeknek, péklángosnak, és persze a
friss bodzaszörpnek.
A késõ esti vacsora után körbeültük a tüzet, s doboltunk, énekeltünk éjfél utánig.
Ekkor sokan, akik gyerekekkel jöttek, elbúcsúztak a maradóktól, de még így is maradtunk vagy húszan. Egyre hûvösebb lett.
Végül a hajnali pirkadatig már csak a „kemény mag”, heten tartottunk ki. Énekeltünk a tûz körül, s a sámándob ritmusára
József Attila, Kányádi Sándor, Nagy László versei hangzottak el.
Feljött a Hold, eloszlottak a felhõk az égrõl. Csodálatos volt látni, ahogy a csillagok
is jártak az égen. Az északi égbolton ott
tündökölt a Sarkcsillag, s a Göncölszekér.
Megkerestük a Nagymedvét, aztán ahogy
közeledett a napfelkelte, úgy halványultak
el a csillagok.

A horizonton lassan megjelent egy rózsaszínû fény. Ekkor közvetlenül az égbolt peremén egy felhõ úszott a nap elé. Olyan
volt, mint egy nagy krokodil, aki tátott szájával próbálja elnyelni a napot. Elkezdtünk dobolni, énekelni a napnak: „Süss fel,
Nap … Fényed szomjazzák a kis virágok …
Süss fel, Nap!
Végül a felhõ hátán megjelent egy fénysugár, majd egy másik, s egy harmadik. A madarak sorra megszólaltak. Énekük hívó
szavára ezer szikrát vetve diadalmasan feljött a Nap az égre. A látvány varázslatos
volt. Nincsenek szavak, amelyek képesek
lennének leírni azt, amit éreztünk.
Véget ért az év legrövidebb éjszakája.
Hargitai Lajos
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Ballagás és évzáró Sárszentágotán
A 2010-2011-es tanév végén 13 végzõs diák búcsúzott el iskolájától Sárszentágotán. Minden ballagó verssel, néhány szép gondolattal tisztelgett az ünnep elõtt. Hufnágel Flóra emlékezett meg
az itt töltött 8 évrõl, köszönetet mondott Nagyné Komjáti Ilona
tanítónõnek, Nyuli Tiborné osztályfõnöknek és valamennyi pedagógusnak a munkájukért, a szülõk pedig hálájuk jeléül egy-egy
szál virágot kaptak. A ballagók végül szalagot kötöttek az iskola
zászlajára.
Az ünnepség végén osztályonként a kiemelkedõ tanulmányi eredményért könyvjutalmat kapott 17 tanuló. Igazgatói dicséretben

részesült Jencski Tibor, Hufnágel Flóra, Nagy Renáta sport-,
Gula István, Nagy Kristóf pedig tanulmányi versenyen elért kiváló eredményeiért. Nevelõtestületi dicséretet kapott Vinklár Péter
a sportban elért megyebajnoki címért.
A végzõs diákok közül négyen: Plézer Lilla, Nagy Renáta, Hufnágel Flóra és Lórántffy Laura Bajkán Lajos-ösztöndíjat, oklevelet és pénzjutalmat vehettek át.
Az ünnepséget az 1. osztályosok fergeteges, vidám mûsora zárta.
Tudósítónktól

Tanévzáró Sárszentmiklóson
Sötét felhõkkel, mennydörgéssel, messzirõl cikázó villámokkal
ijesztgetett bennünket az idei május és június eleje. Esõt nálunk
ugyan nem sokat fakasztott, de szinte tálcán hozta a gyereksereg
rég várt vakációját mosolygósan meleg napsütéssel. Innentõl augusztus végéig a szabadság bódító napjait élheti, élvezheti valamennyi tanulónk. Ám tudom, õk is érzik, hogy épp az iskola szabta szabályoktól, a kötöttségektõl, a feladatoktól áhított és olyan
jóízû ez a szabadság.

Tartalmas, eseményekben bõvelkedõ, kiemelkedõ teljesítményeket is hozó tanév áll mögöttünk. Az osztályok közül a legjobb tanulmányi átlagot a 4. a, a nagyoknál a 7. b mondhatja magáénak.
A követelményekkel megbirkózni és így egy évfolyamot elõrelépni a 17 osztályunk 450 tanulójából 435-nek sikerült. Javítóvizsgát
nyolcan tehetnek augusztus 25-én, erre egy-egy tantárgyból hét
tanulónak, háromból 1 tanulónak kell készülnie a nyáron. Kitûnõ
eredményt 30-an értek el. Ebbõl 23-an alsó tagozatosok és 7-en
felsõsök. Szívbõl örülök, és gratulálok a teljesítményükhöz!
A lehetõség persze év közben tárt karokkal várt mindenkit az iskolánkban a tanulásra. Szorgalmasan jöttek is a kis kék táskás laptopokért, hogy a Varázsbetû programmal vagy animációkkal gyakorolják a számolást, az olvasást. Az eddig könyvben, munkafü-

zetben látott ábrák áprilistól 6 tantermünkben interaktív táblán is
megelevenedtek. A fogalmak a nagy képernyõn színesen, elmozdíthatóan vártak a helyes válaszokra, és visszajelezték a jó megoldásokat.
A tanév során végzett kiemelkedõ tanulmányi, kulturális, sportvagy közösségi munkájuk, szorgalmuk jutalmaként a Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány jóvoltából 112 könyvet vehettek át a
tanévzáró ünnepségen az arra érdemesek.
Kedves Tanulóink! Azért ajánlatos a könyveket, füzeteket is néha
„lájkolnotok” a szünetben, kicsit írnotok, számolnotok, forró délutánokon a hûvös szobában olvasnotok, hogy szeptemberben a
felejtés mély gödrébõl ne legyen olyan nehéz a visszakapaszkodás.
A következõ hónapokban is vár benneteket a klub, 10-tõl 15 óráig
különbözõ játékokkal, programokkal. Két táborunk közül a
mártélyi július 5-én, a bujáki csillagtúra július 11-én indul.
Iskolánk honlapján minden fontos információt megtaláltok
(http://amk.bogard.hu).
A nyárra jó pihenést, felüdülést, kalandos, vidám szünidõt kívánok!
Horváth Ferencné igazgató
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Biomasszakazánokra áll át a Hungrana
Mint korábban arról lapunkban már hírt adtunk, nagy jelentõségû beruházásra nyert pályázatot a szabadegyházi szeszgyár. Most
arról adhatunk hírt, hogy megkezdõdött az év legnagyobb hazai
energetikai beruházása Szabadegyházán, a Hungrana Kft. telephelyén. A beruházásban megépülõ környezetbarát biomasszakazánok részben uniós támogatással megvalósuló, több mint hárommilliárd forintos fejlesztése egy közepes megyeszékhely távhõmennyiségét segít megtakarítani amellett, hogy erõsíti az
éghetõ anyagokat szállító hazai agrártermelõk megélhetési biztonságát.
Az alapkõletételi ünnepségen Glattfelder Béla, a FIDESZ európai parlamenti képviselõje kiemelte, hogy példaértékû a Hungrana Kft. vezetõinek döntése a minden tekintetben 21. századi
energiatermelõ blokk megépítésérõl. Reményét fejezte ki, hogy
más élelmiszeripari cégek is átállnak bioenergia-felhasználásra,
amivel az import energiát hazai munkahelyekkel lehet helyettesíteni. A képviselõ hangsúlyozta, hogy a most elkezdõdõ beruházás
150-160 új munkahelyet jelent a cégen belül, a szállítást végzõ
vállalkozásoknál és a mezõgazdasági termelõk körében.
– Az Európai Unióban sorra születnek olyan jogszabályok, amelyek arra kötelezik a tagállamokat, hogy növeljék a megújuló
energia alkalmazását. Az Európai Bizottság legutóbb azt javasolta, hogy 2020-ban az EU széndioxid-kibocsátása 1990-hez képest
legalább 80 százalékot csökkenjen, ami az ipari szektorban átlagosan 83-87 százalékot jelentene. Ez nem érhetõ el másként, csak
úgy, hogy az energiatakarékossági és energiahatékonysági intézkedések a megújuló energiaforrások növekvõ felhasználásával
járnak együtt – hangsúlyozta Glattfelder Béla. – A Hungrana Kft.
nagyon komoly lépést tesz most az ország megújuló energia-felhasználásának bõvítésében, de azt remélem, nem állnak meg
ezen a ponton, és hamarosan egy napenergia-hasznosító rendszer
bevezetése következik a cég életében – tette hozzá.
Az EP-képviselõ beszédében kitért a Magyar Kormány Megújuló
Energiahasznosítási Cselekvési Tervében megfogalmazott vállalásaira is. Ezek között kiemelt helyen szerepel a biomassza, amely
a teljes megújuló energia közel felét képviseli majd 2020-ra.
A jelenlegi mintegy 800 ezer tonnával szemben 2020-ra 1,2 millió
tonna kõolajjal egyenértékû biomassza fûtési célú felhasználását
tûzte ki célul a kormány. Ezzel a beruházással, amely közel 50 millió m; földgáz kiváltását teszi lehetõvé, Magyarország egy évi kötelezettségét teljesíti, ezzel is mutatva, hogy az elõírt célszámok
teljesíthetõk – emelte ki Glattfelder Béla. Hozzátette azt is, hogy

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2011. június 17-ei ülésén elfogadta:
– a 19/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendeletet Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és az egyéb anyakönyvi
családi események szolgáltatási díjáról, valamint az anyakönyvvezetõk közremûködésének díjazásáról;
– a 20/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendeletet a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról
szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 21/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendeletet az épített környezet alakításáról és az építészeti örökség helyi védelmérõl
szóló 23/2000. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

a biomassza nem korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre, ezért
különösen fontos, hogy az új kapacitások az eddig kihasználatlan
mezõ- és erdõgazdasági hulladékok felhasználására összpontosítsanak, illetve a felhasználás hatékonyságának a növelésére, a biomassza felhasználásával kapcsolatban megfogalmazott szigorú
fenntarthatósági szabályok betartásával. Lehetõvé teszik ezáltal,
hogy hazánk az EU által elõírt határidõ elõtt bevezesse a
legszigorúbb fenntarthatósági követelményeket.
A Hungrana Kft. Európa legnagyobb kukorica-feldolgozó vállalata, évi egymillió tonna kukoricát vásárol és dolgoz fel, a gabonának minden alkotóelemét hasznosítja. Csakhogy ezek a bonyolult
gyártási folyamatok jelentõs hõ- és villamos energiát fogyasztanak, amit eddig kizárólag földgázból nyert a cég. A környezetbarát biomasszakazánok lehetõvé teszik majd egy gázturbina, valamint a szintén fölgáz tüzelésû kazánok leállítását. A beruházást
követõen a megtakarított fölgáz elegendõ lenne Gyõr város
távhõszolgáltatásának ellátására.
– Csökkentjük az energia-behozatalt, ezáltal a széndioxid-kibocsátást és a környezeti terhelést, gazdaságosabbá tesszük termelésünket, és biztos munkát adunk több száz embernek. Szerintünk
ezek a jó válaszok a 21. század kihívásaira – emelte ki döntésük
hátterét dr. Lengyel Attila, a Hungrana Kft. ügyvezetõ igazgatója.
– Az új kazánok a kukorica másra nem használható részei mellett
sokféle mezõgazdasági hulladékkal is fûthetõk: tisztítási hulladékkal, rostaljával, napraforgóhéjjal. Számtalan melléktermék is
hasznosítható az égetéssel: a kazánokban elég a kukoricaszár,
napraforgószár, a kukoricacsutka daráléka, de energianáddal és
fûrészporral is üzemeltethetõk, ami további bevételi forrást jelent
a hazai mezõgazdasági termelõknek – tette hozzá.
Az ország egyik legnagyobb élelmiszeripari cégének természetes
cukor- és keményítõ-termékeivel minden nap találkozhatnak,
amikor tejtermékeket, péksüteményeket, lekvárokat, üdítõitalokat vásárolnak, vagy ezek papír csomagolását veszik kézbe. A
Hungrana Kft. egyik legismertebb terméke az E85 néven is forgalmazott bioetanol üzemanyag, amelyet ma már 400 magyarországi kútnál tankolhatnak az autósok.
A vállalat korábbi fejlesztéseit kizárólag saját erõbõl valósította
meg, a mostani energetikai fejlesztéshez azonban uniós pénzt is
megpályázott. Még az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében egymilliárd forintot nyert erre a célra a vállalat beruházást lebonyolító projektcége, a Hungranatrans Kft. A Környezet és
Energia Operatív Program „Helyi hõ és/vagy hûtési igény kielégítése megújuló energiaforrásból” címû pályázat keretében kapott
támogatás mellett több mint 2 milliárd forintot ebben az esetben
is saját erõbõl fedez a Hungrana Kft.
A beruházás ma elhelyezett alapkövét és az építkezést Dékány
Árpád Sixtus zirci fõapát áldása után vették birtokba a kivitelezõ
IGN Montivo Kft. munkásai. A tervek szerint 2012 áprilisában
már az új kazánok termelhetik a hõenergiát a cég üzemeinek.
Tudósítónktól
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Ballagás és tanévzáró a Cecei Általános Iskolában
Június 18-án, szombaton, 9 órai kezdettel
került sor a Cecei Általános Iskola ballagási ünnepségére és tanévzáró rendezvényére. Király László igazgató búcsúztatta a
végzõs évfolyamot, akik a jól megszokott
környezet helyett szeptembertõl már egy
új középiskolában folytatják tanulmányaikat. Útravalóként az igazgató egy Csoóri
Sándor-idézettel indította útnak a ballagókat:

„El kell indulni minden útra,
az embert minden úton várják.
Nincs halálos érv a maradásra,
csak a találkozásra s a kalandra.”
Meghitt ünnepség keretében került sor a
tanévzáró rendezvényre, melynek során a
megjelent szépszámú közönség egy rövid
összefoglalót hallgathatott meg az intéz-

mény 2010-2011-es tanévének munkájáról, eredményeirõl.
Az iskola egyik rangos kitüntetése a település díszpolgára, Móré Imre által 1993ban alapított „Jó tanuló – jó sportoló” díj.
Idén két tanuló vehette át az elismerést.
Pruzsencki István a karate sportágban,
míg Barsi Márk a labdarúgás területén elért sikerei okán kapta meg a díjat.
Az iskola két nagylelkû támogatójának köszönhetõen minden évben két kiemelkedõ
eredményt elérõ végzõs diákot külön díjaznak. A Móré Imre által alapított Kamasz Alapítvány díját és a vele járó 50.000
forintos jutalmat Csilléry Brigitta érdemelte ki, míg a Menyhárt Ferenc által alapított díjat és a vele járó 100.000 forintos
jutalmat Nyikos Tibor vehette át.
Király László igazgató minden diáknak,
pedagógusnak és vendégnek jó pihenést
kívánva zárta le a 2010/2011-es tanévet a
kissé szeles, de szép ünnepségen.
Cecei Általános Iskola

A Cecei Általános Iskola pályázatot hirdet

iskolatitkári munkakör
betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: egy év, határozott idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Cecei Általános Iskola, Cece, 7013, Árpád
u. 3.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézmény adminisztrációs feladatai, tanügyi dokumentumok, nyilvántartások kezelése, adatszolgáltatás segítése, statisztika készítése, KIR-rendszer
mûködtetése, pénztár kezelése, postázás, küldemények, e-mailek
fogadása, levelezés, iktatás, és egyéb, az iskolai élettel kapcsolatos
adminisztratív teendõk, étkezési díjak számlázása, beszedése.
Illetmény és juttatások: a KJT. szerint.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, közgazdasági, munkaügyi ismeretek, költségvetési szervnél szerzett gyakorlat, legalább
1-3 év szakmai tapasztalat, biztos számítógép-kezelõi tudás (Word,
Excel, internet), B kategóriás jogosítvány, magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: emelt szintû szakképesítés, munkaügyi és gazdasági ismeretek, angol nyelvbõl alapfokú C
típusú általános nyelvvizsga, alap szintû nyelvtudás, gyakorlott
szintû internetes alkalmazások.
Elvárt kompetenciák: kiváló szintû alkalmazkodóképesség, segítõkészség, munkabírás, precíz adminisztráció, jó kommunikációs
készség.
Elõnyt jelentõ kompetenciák: határozottság, kreativitás, európai
uniós pályázati tapasztalatok, gyermekközpontúság.
A pályázat benyújtásának feltételei: a végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolatát, az önéletrajzot és motivációs levelet
postai úton, vagy e-mailben lehet benyújtani.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2011. augusztus 15. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 1.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Cecei Általános
Iskola, Cece, 7013, Árpád u. 3.címen; elektronikus úton az
iskolacece@gmail.com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 5.

Szuperbringa
A fényképen Badics Ferenc r. tzls. ragasztja fel a „mûszaki matricát” a
legszabályosabban felszerelt kerékpár tulajdonosa, a cecei iskola tanulója, Viczena Nikolett biciklijére.

Az elmúlt 10 évben az olyan közlekedési balesetek száma, melyben
gyermek is sérült, vagy esetleg meghalt, folyamatosan csökken. Ennek a
folyamatnak a fenntartása illetve erõsítése érdekében ismertetjük meg
a közlekedésben részt vevõ gyerekeket, mint a legveszélyeztetettebb
korosztályt, a közlekedés elõnyeivel, szépségeivel és veszélyeivel.
Elsõ lépésben a megyei kormányhivatal közlekedési felügyelõségének
szakemberével átvizsgáltuk a cecei, alapi, sárosdi és a szabadegyházai
általános iskolák tanulóinak kerékpárjait. Akinek minden, vagy majdnem minden kötelezõ tartozékkal fel volt szerelve a kerékpárja, az
„Szuperbringa” matricát, akinek nem, az egy tájékoztatót kapott, melyet a szüleinek kell bemutatnia. Ebben, természetesen, felsoroltuk a
pótolandó felszereléseket is.
A késõbbiekben átvizsgáljuk az illetékességi területünkön található
többi általános iskola diákjainak kerékpárjait is, valamint tanfolyamot
fogunk tartani, mely során elméleti és gyakorlati ismereteket oktatunk
a kerékpárhasználattal kapcsolatban. A tanfolyam végén elméleti és
gyakorlati vizsgát tartunk, az eredményesen vizsgázók pedig kerékpáros-igazolványt kapnak.
Bognár Endre r. fõhadnagy
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Szélvihar és fogathajtás
Szombaton fogathajtóversenyt rendeztek
Cecén, ahova több településrõl érkeztek a
versenyzõk. A verseny még nem pontszerzõ, de remélik, hogy a jövõ évben már ez a
helyszín is be lesz építve a megyei bajnokság versenynaptárába. Érdemes nagy reményeket táplálni, mivel a nézõkön kívül a
résztvevõk és a Fejér Megyei Lovassport
Szövetség vezetõsége is magas színvonalúnak titulálta az eseményt.

Remek lebonyolítást láthattunk, rugalmas
szervezõmunkát, szépen kialakított helyszínt és természetesen gyönyörû lovakat és
hintókat (ez utóbbiak miatt, persze, nemcsak a szervezõket illeti a dicséret, hanem
a fogatosokat is). Gosztola Gábor versenybíró bemutatott minden hajtót és „hajtottat”, vagyis a lovakat és a hintókat, ezenkívül folyamatosan tájékoztatta a közönséget az elkövetkezendõ eseményekrõl.
Délben a résztvevõk és a közönség ebéd
gyanánt birkapörköltbõl és babgulyásból
választhattak.

A verseny három részbõl állt. A felállított sorrend alapján kezdték meg az akadályhajtás elsõ és második fordulóját a
fogatosok. A legjobb hatot díjazták. Elsõ
helyen végzett három hibátlan menettel
és a legjobb idõvel a monori Lovass Sándor, akinek nemcsak a tudása, hanem lovainak sárga kiegészítõi is elkápráztatták a közönséget. Második a Sárbogárdi
Lovas Egyesület versenyzõje, Taligás
Menyhért. Harmadik a Kálozi Lovas
Egyesület versenyzõje, Gászler István.
Az akadályhajtás után következett a nézõk számára legizgalmasabb vadászhajtás. Itt a húsz selyba (más néven: bója)
helyett csak tíz volt bent a pályán, ami jelentõsen meggyorsítja a hajtás sebességét. Ennek köszönhetõen a 180 másodperces átlag egybõl 80-ra csökkent, tehát
még érdekesebb képet mutatott. Itt az
eredmények a következõképpen alakultak: elsõ helyen végzett Taligás Menyhért, második lett Hatala Roland, míg a
harmadik helyet a monori Lovass Sándor szerezte meg.
A helyzetet megnehezítette a hatalmas
szél, mert hajtás közben lefújta a labdákat a bójákról, ami miatt többször le kellett állítani a versenyt. A szervezõk leleményesen vizes labdákkal oldották meg
a dolgot.
Az eredményhirdetés elõtt a Búzavirág
népdalkör mûsorát hallgathatták meg az
érdeklõdõk.
A díjakat Varga Gábor polgármester,
Paudits Béla, a Fejér Megyei Lovassport
Szövetség elnöke és a Cecei Lovas Egyesület tagjai adták át.
Menyhárt Daniella

Úrnapi körmenet
Vasárnap a cecei katolikus egyházközség megtartotta szokásos úrnapi körmenetét. A délelõtti misén Kallós Péter plébános kiemelte
ezen ünnep lényegét és fontosságát, majd a délutáni körmenetre invitálta a híveket. Az érdekesség az volt, hogy nem a templomkertben felállított állomásokat járták végig, hanem az egész egyházközséget. Cecérõl indult a busz, melynek elsõ állomása Sáregres volt, itt
kezdõdött a körmenet. A buszon kívül többen kísértük autókkal az egyre bõvülõ tömeget, melynek következõ állomása Cece volt. Innen a hívek Vajtára mentek, majd az egyházi ünnep Alsószentivánon zárult, ahol már jelentõs tömeg gyûlt össze.
Menyhárt Daniella
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A bõrrák leggyakoribb típusa is jól kezelhetõ
Bazálsejtes karcinóma
Eredményesen felvehetõ a harc a bõrrák legsûrûbben elõforduló
típusával, a bazálsejtes karcinómával egy otthon, a beteg által végezhetõ, könnyen kivitelezhetõ és kényelmes terápia segítségével. A rákos sejtekkel a bõr saját immunrendszerének aktiválása
útján megküzdõ, innovatív módszer önmagában is bizonyítottan
magas hatékonyságú a felületes (ún. superficiális) bazalióma esetén, de kiválóan alkalmazható sebészeti beavatkozás kiegészítõ
kezeléseként is.

A bazálsejtes karcinóma a bõr hámrétegének alapi sejtjeibõl, vagy
a szõrtüszõk sejtjeibõl fejlõdik ki. A hosszantartó, ismétlõdõ, erõs
napsugárzás gyengíti a bõr immunrendszerét és károsítja a bõrsejteket, és így bõrdaganat keletkezhet. Elõfordulási gyakorisága jelentõsen megnõtt az utóbbi 20 év alatt. Jelenleg Európa minden
százezer lakosára évi 110-200 új bazaliómás megbetegedés esik.
Különösen veszélyeztetettek a fehér bõrû felnõttek és a 60 év felettiek, mert a betegség kialakulási kockázata az életkorral arányosan emelkedik. A bõr ugyanis nem felejt: az életünk során
bennünket érõ UV-sugárzások negatív hatásai összeadódnak
benne. Ez az oka annak is, hogy a bazálsejtes karcinóma leggyak-

rabban a napfénynek legközvetlenebbül kitett arcon jelenik meg.
A tipikus helyek: az orr, az orcák, a halánték, a homlok és a fül.
Ritkábban képzõdhet a törzsön, a karon és a lábakon is. Típusa
szerint a bazalióma különféle formájú és színû lehet. Néha úgy jelenik meg, mint egy kis kemény, csillogó felszínû csomó de az arc
területén pikkelyes, kiemelkedõ, az ekcémához hasonlatos is lehet. Késõbb a daganat nõ, vérezhet, pörkösödhet.
Szerencsére a bazálsejtes karcinóma legtöbb típusa alacsony kockázatú, mert nagyon ritkán képez áttétet a belsõ szervekben. Ha
korán felismerik és célzottan kezelik, nagyon jó a gyógyulási hajlama, így a környezõ szöveteket, porcot és csontot roncsoló burjánzása is megakadályozható. Számos módszer alkalmazható: a
sebészi kimetszés szikével, vagy lézerrel, a folyékony nitrogénnel
történõ fagyasztás (krioterápia), röntgenterápia, helyi kemoterápia – oldat, vagy krém formájában –, fotodinámiás terápia és az
immunológiai eljárás, melynek lényege a bõr saját immunrendszerének célzott aktiválása a ráksejtek ellen. A terápiás krém hatóanyaga, az imiquimod fokozza az immunrendszer ún. takarítósejtjeinek, a lymfocitáknak a termelését, és a belõlük felszabaduló
anyagok (alfa interferon és egyéb citokinek) direkt a beteg sejtekre hatva azok pusztulását okozzák. Ezen folyamat –a beteg sejtek
kilökõdése – gyulladás formájában mutatkozik meg. Minél betegebb sejteket kezelünk, annál hevesebb a reakció. Tehát a terápia
folyamán és azt követõen fellépõ esetleges kisebesedés, pörkösödés, kéregképzõdés, bõrvörösség az immunrendszer stimulálásának következménye, mindig átmeneti jellegû, és fontos részét képezi a gyógyulási folyamatnak. A páciens által otthonában is kényelmesen elvégezhetõ kezelés biztonságos és kiváló kozmetikai
eredményt ad olyan testrészeken, ahol az esetleges sebészi beavatkozás torzító heggel és ebbõl adódóan az életminõség romlásával járna.
Bár a bazálsejtes karcinóma gyógyulási kilátásai valóban nagyon
jók, a korai felismerés jelentõségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Még mielõtt a napsütéssel rázúdítanának egy újabb adag káros
UV-sugarat az esetleg már károsodott bõrükre, vizsgálják meg
teljes bõrfelületüket, és ha bármi gyanúsat észlelnek, forduljanak
azonnal szakorvoshoz!
Dr. Ihász Judit bõrgyógyász, klinikai onkológus szakorvos

Ceceiek a csíksomlyói zarándoklaton
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SÁRBOGÁRD HELYI JÁRATOS AUTÓBUSZMENETRENDJE
Üzemeltetõ: Inter Travel Kft.

Érvényes: 2011. június 16-ától 2011. augusztus 31-éig
Az autóbuszok csak munkanapokon közlekednek.
I. helyijáratos autóbuszvonal menetrendje

II. helyijáratos autóbuszvonal menetrendje

III. helyijáratos autóbuszvonal menetrendje

V. helyijáratos autóbuszvonal menetrendje

IV. helyijáratos autóbuszvonal menetrendje

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
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HITÉLET

Férfikonferencia Alapon

Múlt szombaton immár huszadik alkalommal tarthattuk meg az Alapi Férfikonferenciát a külsõleg megújult alapi templomban. Különleges, évenként – mindig június utolsó szombatján – megrendezett alkalom volt ez, nemcsak az évforduló és a
templomfelújításért érzett hálaadás miatt,
hanem azért is, mert úgy tudjuk, hogy az
egyházkerületben, de a Magyar Református Egyházban sincs másutt ilyen, kimondottan férfiaknak szóló, egész napos összejövetel, mint itt, a Vértesaljai Egyházmegyében.
Ez alkalommal mintegy 15 gyülekezetbõl
több mint nyolcvan férfi gyûlt össze. Az
áhítat után, amit Agyagási István esperes
tartott, két elõadás hangzott el. Az elsõben
Szászfalvi László egyházi ügyekért (is) felelõs államtitkár számolt be az egyházakra
vonatkozó új törvénytervezetrõl. Sok érdekes kérdés merült föl, fõleg a hitoktatással és az egyházi fenntartású iskolákkal

kapcsolatban. Másodikként dr. Szabó István püspök arról szólt, hogyan változott a
férfi családfõi szerepe az elmúlt 200 évben,
és miért érdemes a bibliai értelemben vett
teremtési rend alapjaihoz visszanyúlnunk,
amikor az egészséges családról beszélünk.
A szünetben és ebéd közben élénk diskurzusok alakultak ki. Délután a családi életet
érintõ bizonyságtételek következtek. Befejezésül, összetartozásban és hitben megerõsödve, úrvacsorát vettünk.
A liturgiai szolgálatot Maruczán Attila abai
lelkipásztor végezte. Felemelõ érzés volt
közösen énekelni a Himnuszt, a zsoltárokat és más bátorító énekeket Jákob Zoltán
összeállításában és orgonakíséretével.
Köszönet illeti az alapi és alsószentiváni
gyülekezet asszonyait, akik most is gondoskodtak a finom ebédrõl és szívélyes
vendéglátásról.
Szabó Julianna

A Madarász József Városi Könyvtár

NYÁRI NYITVA
TARTÁSA
2011. július 1–augusztus 31-éig:
kedd, szerda, csütörtök, péntek
9–18 óra;
szombat, vasárnap, hétfõ
ZÁRVA.
A Madarász József Városi Könyvtár
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

július 26–augusztus 19-e között

SZABÓ KÁROLY

HEGEDÜS MIHÁLYNÉ

ZÁRVA lesz.

(volt postai dolgozó)
2011. június 27-én,
71 éves korában elhunyt.

Zádori Zsuzsanna,
a sárbogárdi református otthon
volt lakója elhunyt.

Temetése 2011. július 2-án
(szombaton) 13 órakor
a sárbogárdi Huszár-temetõben lesz.

Temetése július 2-án szombaton,
16 órakor lesz a Huszár-temetõben.

Gyászoló család

Gyászoló család

A szabadság utáni elsõ kölcsönzési
nap: augusztus 23. (kedd).
Minden kedves olvasónknak
jó pihenést,
kellemes kikapcsolódást,
szünidõt kívánunk!
És ne feledjék:
Õsztõl is találkoz(zunk)
a könyvtárban!
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Szent László dicsõségére
Négy énekkar és hangszeresek töltötték
meg muzsikával a sárbogárdi Szent
László-templomot és az égi tartományokat szombaton este. A Szent László király tiszteletére megtartott zenés áhítaton nemigen maradt üres hely a padsorokban.
A móri kórus vezetõjének, Somlyai
Zsombornak az orgonajátékával vette
kezdetét az esemény. Mészáros János
atya köszöntõ szavait követõen a Móri
Vegyes Kar vonult föl elsõként, majd a
keszthelyi Kis Szent Teréz Kórust hallhattuk, Pálné Szelencsik Klára vezényletével. A keszthelyi kórushoz egy közös

szám erejéig csatlakozott a házigazda szerepét betöltõ, ifjabb Bakonyi István vezette Schola Catholica Kamarakórus. A katolikus
kórus önálló fellépését a karnagy saját szerzeményével, Szénásiné
Szabó Mariann ragyogó szólójával nyitotta. Végül, de nem utolsósorban a Huszics Vendel Kórus négy szólama remegtette meg a
falakat, Huszics Vendelné irányításával, Huszics Ibolya zongorakíséretével.
A nagyszerû esemény egyik kiemelkedõ gyöngyszeme volt Molnár Marcell, aki korát meghazudtoló érettséggel futtatta könnyedén ujjait a zongora billentyûin, magával ragadva a közönséget.
Szûnni nem akaró tapssal ismerték el az ifjú tehetséget.
Az estre a koronát a négy kórus közös éneke tette föl.
A közel kétórás változatos, színvonalas hangversenybe annyira
belefeledkeztünk, hogy észre sem vettük az idõ múlását.
Hargitai Kiss Virág

Hargitai nagymama
szakácskönyve

Fúvósok a téren

Ételed az életed címmel
kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban,
2.500 Ft-os áron.

A Sárbogárdi Hetek rendezvényeinek sorát a Sárbogárdi Fúvószenekar szabadtéri elõadása zárta, melyet szombaton délelõtt
rendeztek a Hõsök terei emlékmûegyüttes „színpadán”. A hangszerekbõl felcsendülõ ismert dallamok sokakat odacsalogattak a
hétvégi bevásárlás közben.
Hargitai Kiss Virág
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Sajtos zöldségleves
Hozzávalók (4 fõre): 1 kisebb
vöröshagyma, 3 ek olaj, 2 sárgarépa, 1 petrezselyemgyökér,
fél karalábé, fél zeller, 200 g
zöldborsó, 1 ek liszt, 1 kk pirospaprika, 1 csokor petrezselyem, 1 tk ételízesítõ, só, õrölt
bors, 100 g tejszínes krémsajt.
A hagymát megtisztítjuk, apróra vágjuk és egy lábasban, az olajon, kis lángon kevergetve megfonnyasztjuk. Közben az összes
többi zöldséget megtisztítjuk, kis kockákra vágjuk, majd a hagymára dobjuk. Közepes lángon 2-3 percig kevergetve pirítjuk. A
liszttel meghintjük, elkeverjük, rászórjuk a pirospaprikát, bõ (1,5
liter) vízzel fölöntjük, hozzáadjuk az ételízesítõt. Nagy lángon felforraljuk, hozzáadjuk a borsót. Sózzuk, borsozzuk, kis rést hagyva
lefedjük, és kis lángon kb. 20 perc alatt puhára fõzzük. A krémsajtot egy kevés forró levessel simára keverjük, így öntjük a tûzrõl lehúzott kész leveshez. Megszórjuk finomra vágott petrezselyemmel. Egyszerû és nagyon finom leves! Gazdagíthatjuk a levest
burgonyával, vagy rizzsel.

Oxfordi húspogácsa
Hozzávalók (4 fõre): 60 dkg
darált sertéshús, 20 dkg fõtt
burgonya, 1 közepes fej vöröshagyma, 1 tojás, 1 tk só, 2 kk
õrölt bors, 10 szelet füstölt bacon, 3 ek olaj.
A burgonyát meghámozzuk,
megfõzzük, krumplinyomóval
áttörjük, és megvárjuk, míg kihûl. A vöröshagymát lereszeljük, 1 evõkanál olajon üvegesre dinszteljük. A húst összegyúrjuk a
krumplival, a hagymával, a nyers tojással, a sóval és a borssal. 10
db gombócot készítünk, majd baconbe göngyöljük õket. Egy tûzálló tálat kiolajozunk, belerakjuk a húsgombócokat. 220 fokra
elõmelegített sütõben 45-50 percig sütjük. Krumplipürével tálaljuk.

Raffaello szelet
Hozzávalók (8 fõre) a
tésztához: 6 tojásfehérje,
20 dkg cukor, 10 dkg
liszt, 10 dkg kókuszreszelék, csipetnyi só, késhegynyi sütõpor.
A krémhez: 6 tojássárgája, 1 cs vaníliás pudingpor, 4 dl tej, 25 dkg cukor, 25 dkg margarin, 1
cs zselatinfix, 1 kk mandulaaroma, 10 dkg kókuszreszelék.
A tojásfehérjéket a cukorral, sóval felverjük kemény habbá, majd
a lisztet, a sütõport és a kókuszt hozzákeverjük. Egy kb. 27x35
cm-es tepsibe sütõpapírt teszünk, beleöntjük a tésztát és közepes
lángon (180 fokon) kb. 20 percig sütjük (nem szabad pirosra sütni,
mert akkor kemény, rágós lesz a tészta).
A tojások sárgáit a tejjel, a cukorral, a mandulaaromával és a pudingporral összekeverjük, és pudingot készítünk belõle. Ha kihûlt, a margarinnal és a zselatinfixszel robotgép segítségével kikeverjük, rákenjük a tészta tetejére, és megszórjuk a kókuszreszelékkel.
Hûtõben dermesztjük, majd szeleteljük.
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BÚCSÚZIK AZ OSZTÁLY
Ez az osztály esti tagozatos osztály. Volt. Mert már leérettségiztek, vége az osztálynak. Több mint negyvenen kezdték, de sokan
lemaradtak, mert nem könnyû. Munka és család mellett beülni az
iskolapadba, matekpéldákkal kínlódni, angol szavakat biflázni,
vizsga elõtt izgulni a folyosón nem kis dolog. Amikor mások hazatérve a munkahelyrõl elkezdik a „délutáni mûszakot”, azaz nekiállnak mosni, takarítani, kikérdezni a leckét a gyerektõl, esetleg
megnézik a tévén a kedvenc sorozat új részletét, õk összegyûlnek
egy tanteremben, elõveszik a tankönyvet, szöveggyûjteményt,
történelmi atlaszt, és sötétedésig ott ülnek hetente kétszer is. Persze az otthoni háztartási munkákat így is el kell végezni, a leckeírás, tanulás néha az éjszakai alvás rovására megy. És bizony a
tévésorozatok kellemességei csak másoknak jutnak.
A lemaradtak helyébe újak jöttek, harmincnál többen írták meg
az érettségi dolgozatokat. Ugyanazokkal a feladatokkal találták
szemben magukat, mint a nappali gimnazisták, a boldog fiatalok,
akiknek nincs más dolguk, mint a tanulás. Egyenértékû diploma
ellenében egyenértékû teljesítményt kell produkálni. Azt senki
nem kérdezi meg, hogy mennyi éjszakázás húzódik meg mögötte.
A szóbeli érettségin a vizsgabizottság asztalánál a fõhelyen ott ült
az államilag kirendelt vizsgaelnök, akit nemcsak a vizsgázók, hanem a bizottság többi tagjai is akkor láttak elõször. Végigülte becsületesen a reggeltõl kora estig tartó szóbelit, pontozta a feleleteket, figyelte, hogy minden szabályosan menjen végbe. A kérdezõ tanárok ugyanúgy izzadtak közben, mint a vizsgázók. Nem
könnyû vizsgázni, de vizsgáztatni sem. Meleg napok voltak. Jólesett néha egy pohár kristályvíz, esetleg egy szendvics mindkét
félnek, fogyott a kávé rendesen.
Három kemény nap! Este hat után még együtt maradt a bizottság,
le kellett zárni az aznapi osztályzatokat. Az érettségi jegyzõ asszonya még azon melegében feltett mindent a világhálóra. Furcsa dolog! Miért kell országnak-világnak tudnia például azt, hogy Iksz
vizsgázó hányas tételt húzta történelembõl? Fõ az óvatosság. Vége annak a világnak, amikor forintért lehetett érettségi diplomát
szerezni. Itt most minden adatot azonnal le lehet kérdezni az
internetrõl, hamis bizonyítvánnyal nem sokra lehet menni.
A záróünnepség, az elnök elismerõ búcsúszavai és a bizonyítványok kiosztása emlékezetes esemény volt. Mindenkit megtapsolt
mindenki. Joggal. Itt most történt valami. Három-, négyévnyi
munka hozta meg a gyümölcsét. A vadonatúj érettségizettek szemében öröm és büszkeség tükrözõdött. Virágcsokrok kerültek
elõ.
Elérkezett a búcsú perce. Nagy puszilkodás a folyosón. Az emberek évek alatt összemelegedtek. Akik pár évvel ezelõtt észre sem
vették egymást az utcán, most cimborákká, harcostársakká, meghitt barátokká váltak, kirándulásokat szerveztek, közös lakomákon vettek részt, segítették egymást.
– Hiányozni fognak nekem – mondta a tanár.
– Nekünk is hiányozni fog a tanár úr – válaszolták kórusban a volt
diákok.
(L. A.)

IDÕJÁRÁS
Csütörtökön a tõlünk keletre elhelyezkedõ
ciklonrendszer és egy Nyugat-Európán átvonuló frontálzóna határozza meg hazánk
idõjárását. Az erõsen megnövekvõ felhõzetbõl sokfelé várható záporesõ, zivatar. Az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megerõsödik, helyenként viharossá fokozódik, ezzel egyidejûleg ismét hûvös léghullámok
árasztják el a Kárpát-medence térségét. A hét további részében szeles, változékony, záporokkal tarkított napok várhatók. A hét legvégén megnyugszik idõjárásunk, ekkor már melegebb és szárazabb levegõ áramlik fölénk,
így lassan emelkedik a hõmérséklet, és a csapadék is kis területre korlátozódik. A jövõ hét elsõ napjaiban lassan tovább melegszik a levegõ, de az idõ
elõrehaladtával ismét megjelennek a nyárias záporok, zivatarok.
www.metnet.hu
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Változnak az idõk
3.
Másnap reggel visszagondoltam az esti eseményekre. Mit is mondott a macska? Szombaton este legyek a székesfehérvári könyvtárban. Ott minden kérdésemre válaszolni fognak, és fényt derítenek a képességeimre. A többi firanddal is találkozni fogok. Már el
is terveztem, hogy lépek meg itthonról. Fehérváron lakik egy
barátnõm. Azt mondom, hogy hozzá megyek aludni.
– Jó reggelt! Ma nincs lyukasórátok? – kérdeztem az asztalnál
ülõktõl.
– Ma sajnos nincs – válaszolta apu –, az elsõ órám ugyanis veletek
lesz.
– Jé, tényleg! Teljesen kiment a fejembõl.
– Mert csak káposztalé van benne – mondta Kinga a kelleténél talán gúnyosabban.
– Még mindig sokkal jobb, mint a légüres tér – válaszoltam illõen a
kijelentésére.
– Na jó, meg ne egyétek egymást, mert nem lesz kiknek törit tanítsak elsõ órában.
– Nem lesz gond, apu, mi igazából nagyon szeretjük egymást –
mondtuk egyszerre Kingával. El is nevettük magunkat rögtön.
– El sem tudom képzelni, hogy lehet ilyen sok energiátok hajnali
hétkor – jelentette ki Lella, miközben a vajtartóért nyúlt.
– Csak nem vagyunk olyan öregek, mint te – újra egyszerre beszéltünk.
– Nagyon vicces.
Többet már nem is szóltunk egymáshoz, hanem készülõdtünk és
elindultunk az iskolába. Jó vastag hó hullott az éjszaka. Alig tudtunk elbotorkálni az iskoláig.
A suli udvarán történt valami. Egy helyre csoportosult egy csomó
diák. Kingával közelebb mentünk. A kiáltásokból egyértelmûvé
vált, hogy fürdettek valakit. Majd hirtelen meghallottam Tûzvirág hangját. Azt kiáltotta: „Hagyjatok békén!” Egybõl minden világossá vált. Nála nincs jobb préda az egész iskolában. Biztosan a
mi osztályunkból szekálják a fiúk.
– Gyere, menjünk innen! – szólt hozzám Kinga.
– Segítenem kell neki! Nem hagyhatom, hogy bántsák.
Ezzel a mondattal a tömeg közé rohantam, hogy megvédjem Tûzvirágot. Meglepett arccal nézett rám. Segítettem neki felállni.
Láttam, hogy a körülöttünk lévõ tömeg továbbra sem nyugszik
meg. Jól gondoltam. Csak a mi osztályunkba járnak ilyen brutálisan idióta gyerekek.
– Nõjetek már fel végre! – kiáltottam oda nekik.
Ezzel csak annyit értem el, hogy engem is meg akartak fürdetni.
Azonban mielõtt az egyikük fellökhetett volna, Kinga hirtelen ott
termett és hátracsavarta a kezét.
– A helyedben nem tenném – mondta fenyegetõ hangon.
Nagyon meglepõdtem ezen. Igaz, kettõnk közül õ a sportosabb,
de a harc sohasem érdekelte. Késõbb meg is kérdeztem tõle, hogy
ezt hogy csinálta. Erre azt válaszolta, hogy elolvasott egy önvédelmi könyvet, és abban írtak errõl a lefegyverezõ mozdulatról.
*
Egy szót sem tudtunk váltani egymással az elsõ óra elõtt. Azután,
hogy Kinga megjelent, becsöngettek, úgyhogy mindannyian rohantunk a terembe. Óra után odamentem Tûzvirághoz.
– Jól vagy? – kérdeztem tõle.
– Persze, megvagyok. Köszi, hogy segítettél.
Nagyjából ennyit beszélgettünk egymással. Egész nap nem történt semmi. Másra sem tudtam gondolni, mint a szombati akcióra. Délután beszéltem meg apuval, hogy elmegyek otthonról egy
napra. Õ készségesen beleegyezett. Nekem van a legjobb apukám
a világon.
Folytatás a következõ számban.
Takács Anna
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VI. Toledo Focikupa
2011. július 23-án 9 órakor
a Sárbogárdi SE sportpályáján.
Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámokon:
06 (20) 947 2022, 06 (20) 947 0766
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területén

2011. július hónapban tervezett
sebességellenõrzések
Július 2.

9.00–12.00

61-es fõút, Alsószentiván területe (50 km/h)

Július 6.

13.00–16.00

63-as fõút, Sárkeresztúr területe (50 km/h)

Július 9.

9.00–12.00

63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)

Július 12.

9.00–12.00

63-as fõút, Cece, Deák F. u. (50 km/h)

Július 14.

9.00–12.00

64-es fõút, Igar területe (50 km/h)

Július 17.

9.00–12.00

61-es fõút, Alap külterülete (90 km/h)

Július 22.

9.00–12.00

64-es fõút, Mezõszilas, Fõ út (50 km/h)

Július 24.

9.00–12.00

63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)

Július 26.

9.00–12.00

64-es fõút, Igar területe (50 km/h)

Július 28.

9.00–12.00

63-as fõút, Cece területe (50 km/h)
FMRFK Sajtószolgálat
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Július 2., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Balatoni nyár 8.00 Híradó 9.00 Mozdulj!
9.25 Marco és Gina 9.50 A kis Amadeus – Az ifjú Mozart kalandjai 10.15 Lülü, a
teknõc 10.40 Derek, a fenegyerek 11.00 Sandokan 11.30 Most a Buday! 12.00
Hírek 12.05 Sztársáv 12.55 Zegzugos történetek 13.20 Delta 13.50 Magyarország 14.20 Szerelem utánvéttel 16.00 Magyarország története 16.30 Hogy
volt!? 18.35 Rocca parancsnok 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szerencseszombat – A luxor, az ötöslottó és a joker sorsolása 21.05 Millió dolláros
bébi 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.30 Emberek-koncert 2011 0.20
Americano 1.45 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Flúgos csapat 10.30
Asztroshow 11.25 Corinna 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Tuti gimi
13.45 Míg a halál el nem választ 14.20 Divatdiktátorok 15.20 Robin Hood
16.25 Apák napja 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Reszkessetek, betörõk! 4. 21.25 A tûzbõl nincs kiút 23.40 Világtörténelem – 1. kötet 1.25 Smith
2.15 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.30 Max Steel 10.55 Egy tini
naplója 11.55 Két testõr 12.25 Babavilág 12.55 Mindig nyár 13.45 Sliders
14.45 Az ügynökség 15.45 Rúzs és New York 16.35 Bûbájos boszorkák 17.30
Vásott szülõk 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Ovizsaru 21.45 Bûntény a
támaszponton 23.40 Éjszakai járat 1.05 Ezo.tv 2.05 Kalandjárat 2.30 Teleshop
3.00 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 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet
15.30 „Magyarországról jövök” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a szigetig 18.30 Mentés másként
19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene
20.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.04 Rádiószínház 21.49 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 3., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Balatoni nyár 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek
hozzám 9.05 Így szól az úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40 Útmutató 10.05 Aki
megvall engem 10.30 A sokszínû vallás 10.45 Evangélikus magazin 11.10 Református ifjúsági mûsor 11.15 Megújuló templomok 11.45 Zsinagógák 12.00
Hírek 12.10 Sport7 13.05 Út Londonba 13.35 Az Ushuaia expedíció 14.20
Krencsey Marianne köszöntése – Meztelen diplomata 15.50 Hogy volt!? 18.00
Anno 18.30 Rocca parancsnok 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Nevetni
kell, ennyi az egész 21.05 Tökéletes kezelés 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek
22.50 Aranyfeszt: Kultúrkincsek nyáron 23.20 Krzysztof Kieslowski emlékére –
Három szín: Kék 1.00 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Asztroshow 11.30 Törzsutas 12.00 Híradó 12.10 Tengeri õrjárat 13.10 Magyar autósport-magazin 13.25 Forma-1 magazin 13.50 Elveszett kincsek kalandorai
15.05 Eltûntnek nyilvánítva 16.10 Vagány nõk klubja 18.30 Híradó 19.00 Cobra
11 20.00 Artúr király 22.35 Szenvedélyek viharában 1.15 Portré 1.45 Smith
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2 Matiné 10.30
Max Steel 11.20 Mosoly Road Show 2011. 11.50 Stahl konyhája 12.20 Kalandjárat 12.50 90210 13.45 Sliders 14.40 Monk – Flúgos nyomozó 15.35 Bûbájos boszorkák 16.30 Felforgatókönyv 18.30 Tények 19.00 Napló 19.35 Napló extra 20.05 A vörös báró 22.05 Az Álmosvölgy legendája 0.05 Goya kísértetei 2.00 Ezo.tv 3.00 Napló 3.25 Napló Extra 3.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.15 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 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 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 20.49 Zene 21.04 Rádiószínház 21.52
Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Július 4., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.30 Roma magazin 14.00 Domovina 14.35 Magiszter
15.30 Szent István-vándorlás 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Balatoni nyár 17.55 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 A veréb is madár 21.35 Tûnt idõk mozija 22.05 24
22.50 Hétfõ este 23.25 Írók szövetségben 23.55 Hírek 0.00 Sporthírek 0.05 Ma
reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.20 Sue Thomas – FBI 16.05 Mindörökké szerelem 17.10
Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.10 A mentalista 20.10 Fókusz 20.45
Barátok közt 21.20 Dr. Csont 22.20 Hazudj, ha tudsz! 23.25 Gyilkos elmék 1.15
Reflektor
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TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.55 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45
Seherezádé 12.45 Szent Iván napja 14.25 Ezo.tv 15.25 Rex felügyelõ 16.25
Második élet 17.25 Seherezádé 18.30 Tények 19.10 Aktív 19.55 Gyilkos számok 20.55 Hõhullám 21.20 NCIS 23.15 Aktív Extra 23.20 Különleges ügyosztály 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Õrültek háza 2.55 Magellán 3.20
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Kabaréklub 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Július 5., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.00 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.30 Srpski ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Magiszter 15.30 Tudástár 2011 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.55 Balatoni nyár 17.55 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.05 Kaviár és lencse 22.25 24 23.15
Kedd este 23.50 Barangolások öt kontinensen 0.15 Hírek 0.20 Sporthírek 0.30
Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.20 Lost – Eltûntek 16.05 Mindörökké szerelem 17.10 Ezel –
Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.10 A mentalista 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Castle 22.20 Döglött akták 23.25 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Reflektor 0.10 Dupla hatos
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.55 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45
Seherezádé 12.45 Egyesült Államok kontra John Lennon 14.25 Ezo.tv 15.25
Rex felügyelõ 16.25 Második élet 17.25 Seherezádé 18.30 Tények 19.10 Aktív
19.55 Gyilkos számok 20.55 Hõhullám 21.20 Pitch Black – 22 évente sötétség
23.15 Aktív Extra 23.20 A médium 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Kelj fel,
komám, ne aludjál! 2.55 Babavilág 3.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.25 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10
Éjszaka

Július 6., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.10 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.30 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Magiszter 15.30 Optika 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55
Balatoni nyár 17.50 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Üdítõ 21.05 Linda 22.10 24 23.00 Szerda este 23.35 Kapcsos
könyv 0.00 Hírek 0.05 Sporthírek 0.15 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.20 Lost – Eltûntek 16.05 Mindörökké szerelem 17.10 Ezel –
Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.10 A mentalista 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Csonthülye 23.30 Boogeyman 1.15 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.55 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45
Seherezádé 12.45 A Napisten piramisa 14.25 Ezo.tv 15.25 Rex felügyelõ 16.25
Második élet 17.25 Seherezádé 18.30 Tények 19.10 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 19.55 Gyilkos számok 20.55 Hõhullám 21.20 Doktor House 22.20
Hawaii Five-0 23.15 Aktív Extra 23.20 Szellemekkel suttogó 0.20 Tények este
0.55 Ezo.tv 1.30 Amistad 3.55 Két testõr 4.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 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 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.05 Liszt-rapszódia 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
23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Július 7., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.30 Slovenski utrinki 14.05 Rondó 14.35 Összhang
15.30 Legendás konyhák 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.55 Balatoni nyár 17.55 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Zsaruvér és csigavér 21.10 Tûzvonalban 22.05 24
22.50 Csütörtök este 23.25 Madách-tragédia 150: A tragédia titkai 23.55
Hírek 0.00 Sporthírek 0.05 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Törzsutas 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi,
az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.20 Lost – Eltûntek 16.05 Mindörökké szerelem 17.10 Ezel –
Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.10 Cobra 11 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.20 Kidobós: Sok flúg disznót gyõz 23.30 Róma 0.40 Asszonymaffia
1.10 Reflektor 1.25 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 10.00 Stahl konyhája 10.10 Babapercek 10.20 Teleshop
11.55 Seherezádé 12.55 Egy páratlan páros 14.25 Ezo.tv 15.25 Rex felügyelõ
16.25 Második élet 17.25 Seherezádé 18.30 Tények 19.10 Aktív 19.55 Gyilkos
számok 20.55 Hõhullám 21.20 Szemtelen szemtanúk 23.15 Aktív Extra 23.20
Bostoni halottkémek 0.20 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Szvingerek 3.10 Segíts
magadon! 3.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Július 8., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.25 Körzeti magazinok 14.15 Útravaló 14.30 A Hold
fázisai 14.55 Ázsia vadonjai 15.25 Új-Zéland természeti világa 16.00 Bûvölet
16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Balatoni nyár 17.50 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.10 Fekete Péter 22.45 24
23.30 Péntek este 0.05 Záróra fiataloknak 0.35 Hírek 0.40 Sporthírek 0.45
Halhatatlanok Társulata 1.40 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi,
az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.20 Lost – Eltûntek 16.05 Mindörökké szerelem 17.10 Ezel –
Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.10 Cobra 11 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.20 CSI: A helyszínelõk 22.20 Vámpírnaplók 23.25 A fõnök 0.20 Reflektor 0.35 Törzsutas 1.00 Helyszíni szemle 1.55 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.55 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop
11.45 Seherezádé 12.45 A megbocsátás útja 14.25 Ezo.tv 15.25 Rex felügyelõ
16.25 Második élet 17.25 Seherezádé 18.30 Tények 19.10 Aktív 19.55 Gyilkos
számok 20.55 Hõhullám 21.20 Irigy Hónaljmirigy 22.20 A csontember 0.30 Aktív Extra 0.35 Tények este 1.10 Ezo.tv 2.10 Csillagközi romboló 3.50 Alexandra
pódium 4.15 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ
13.04 Rádiószínház 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 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 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PRTelecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Július 1., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Szabó Imre emlékére 11. 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Búcsúznak a cecei nyolcadikosok (45p),
Projektzáró a Mészölyben (35p), Kézmûvesek és áhítat Sárhatvanban (70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 2., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Búcsúznak a cecei nyolcadikosok (45p), Projektzáró a Mészölyben (35p), Kézmûvesek és áhítat Sárhatvanban (70p) 18.00 Lapszemle 19.00 Projektzáró Cecén (75p), Csíksomlyói zarándoklat
23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 3., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Búcsúznak a cecei nyolcadikosok (45p), Projektzáró a Mészölyben (35p), Kézmûvesek és áhítat
Sárhatvanban (70p) 13.00 Heti híradó 14.00 Projektzáró Cecén
(75p), Csíksomlyói zarándoklat 18.00 Heti híradó 19.00 Szabó
Imre emlékére 12. 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Július 4. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Szabó Imre emlékére 12. 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Nyitott Egyetem: Kovács L. Gábor
(25p), Honvédnap (15’), Szent László-napi koncert (110’) 23.00
és 0.00 Heti Híradó
Július 5., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti Híradó 19.00 Nyílt nap az alapi otthonban (25p), Fogathajtás Cecén
(60p), Erdélyi zarándoklat (60p), Szent Iván-éj (15p) 23.00 és 0.00
Heti Híradó
Július 6., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Nyitott Egyetem: Kovács L.
Gábor (25p), Honvédnap (15’), Szent László-napi koncert (110’)
13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és
0.00 Lapszemle
Július 7., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Szabó Imre emlékére 12. 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000,
PR-Telecom Zrt. — 1231.

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István,
Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin,
Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Kovács Benedek. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

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

18

HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:

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

a Bogárdi TV-ben is látható!

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

FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
SZÕLÕ SÜRGÕSEN ELADÓ
SIMONTORNYÁN,
a Szép Asszony-völgyében (betonúton
megközelíthetõ) kicsi présházzal,
pincével, teljes felszereléssel. Víz van!
Ára megegyezéssel (500.000 Ft-ig).
Telefon: 06 25 464 509,
mobil: 06 70 9530 877
ROVER 414 SI
2013. május 11-ig érvényes
mûszakival ELADÓ. 06 30 301 6321

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

2011. július 9.,
Sáregres–Rétimajor

Sárbogárd központjában, téglaépületben elsõ emeleti, 80 m2-es, erkélyes lakás eladó. 06 (20) 419
4940, 06 (30) 9941 332.

Bárkaszínpadunk programjai:

Kisebb családi ház eladó. 06 (30) 330 2615.
Angol korrepetálás, nyelvvizsgára felkészítés. 06
(20) 507 7606.
Közmûvesített parasztház nagy telekkel eladó. Sárbogárd, Tinódi út 80. Érdeklõdni: Tinódi út 69. 06
(20) 488 1495. (3517849)
Sárszentmiklóson összkomfortos családi ház eladó. 06 (20) 369 2996.
Építési törmelék töltésnek ingyen elvihetõ. 06 (20)
552 8581, 06 (30) 266 5234.

KAZÁNOK 98.000 Ft-tól,
RADIÁTOROK féláron, garanciával
akár hitellel! 06 20 9475 970

Az M6-os autópályán Dunaújvárosnál OMV töltõállomás nõi munkatársakat keres. Érdeklõdni hétköznap 10-17 óráig. Telefon: 06 (30) 385 0414, 06 (30)
505 6561. (2085041)

JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul július 1-jén 18 órakor
a sárbogárdi József Attila
Mûvelõdési Házban. Részletfizetés,
diákkedvezmény! Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

Cecén kétszobás családi ház gazdasági épületekkel,
600 négyszögöl telken eladó. 06 (30) 359 3376.

ÓRIÁSI NYITÁSI AKCIÓ!

(3517998)

Régi parasztház eladó. 06 (70) 506 3346. (2085187)
Elõnevelt fehér csirke kapható. Tinódi u. 52. 06 (30)
384 2294
Balatonszabadi Sóstó központjában 8 fõ részére alkalmas nyaraló egész nyáron kiadó. 06 (70) 330
9955. (2085227)
Általános iskolások korrepetálása. Magyar, történelem, angol tanítás, fordítás. 06 (70) 513 2221.
(2085225)

Egy- vagy kétszobás összkomfortos lakás hosszabb
távra kiadó Sárszentmiklóson. 06 (20) 215 2756.
(2085191)

Hétfõn, július 4-én megnyitom
Sárbogárd, Ady E. út 168. szám alatt,

a T-Mobile üzlet melletti
oldalbejárónál

EXTRA TURKA
ÜZLETEMET.
ÚJSZERÛ, ANGOL, AUSZTRÁL
MÁRKÁS RUHÁK
MINDEN MÉRETBEN,
NAGY VÁLASZTÉKBAN.
Horváthné Ibolya

N YÁR I N Y I TV A
TARTÁS
Értesítjük tisztelt ügyfeleinket,
hogy szerkesztõségünk
augusztus végéig
hétköznap 8–16 óráig
tart nyitva.
Szerkesztõség

XI. Szent Péter-napi
Halászbúcsú

Tûzifa eladó – aprított cser: 1950 Ft/q, aprított akác:
2140 Ft/q, aprított juhar, dió, hárs hulladékfa: 1750
Ft/q. Díjmentes szállítás. 06 (30) 9862 623. (1228219)

TETÕCSERÉP szállítással 1350 Ft-tól,
garanciával. 06 20 9475 970

Tankoljon 5 Ft-tal OLCSÓBBAN
benzint és gázolajat Cecén,
a vasútállomási benzinkúton!
Gázolaj kiszállítás legjobb áron!
06 20 9231 567

2011. június 30. Bogárd és Vidéke

Tanfolyamok
Alsószentivánon!
Az alsószentiváni általános iskola
a 2011-2012-es tanévben
a következõ képzéseket indítja:
* esti tagozatos érettségi képzés (akár 2 év
alatt is) – 2500 Ft/hó,
* angol nyelvvizsga felkészítés, vizsgalehetõséggel – 560 Ft/óra + vizsgadíj,
* ECDL tanfolyam vizsgalehetõséggel!
Bõvebb tájékoztatás Kiss Attilától kérhetõ:
telefon: (25)/504-710
e-mail: atecs@citromail.hu
www.asztivaniskola.lapunk.hu
(baloldalt: Felnõttoktatás –
jelentkezési tudnivalók)

9.45 Lévai Ferenc megnyitja a Szent Péter-napi Halászbúcsút
9.50 a Zengõ Óvoda mazsorettcsoportja
10.05 a Pusztaegresi Rozmaring Nyugdíjasklub tánc- és énekbemutatója
10.20 az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület
tánccsoportja és kórusa
10.50 Kecskés Laura – ének
11.00 Sáregresi Népdalkör
11.10 Tóth Ildikó és Bakonyi Anett divat–stílus tervezõk bemutatója
11.30 Vakok Állami Intézete – gyerekmûsor
11.45 rekordkísérlet bejelentése: 1000 db
keszeg megsütése egyszerre
Felvonulás a fogadóközponttól – a Sárbogárdi Városi Nyugdíjasklub „keszegdalával” kíséri a menetet
13.00 a rekordkísérlet befejezése, az
1000 db sült keszeg elfogyasztása
13.05 Vándorok Dance School felnõtt-tánccsoport
13.20 Gárdonyi Fanni zenés mûsora
13.40 Cat Dance Club tánccsoport
14.00 Black Horse Country Club felnõtt-tánccsoport
14.10 a halászléfõzõ-verseny eredményhirdetése
15.00 Südi Iringó tánccsoportja – latin
show
15.30 László Attila, a 2011-es Csillag
Születik gyõztesének mûsora
16.15 a székesfehérvári Vörösmarty Színház mûvészei, Váradi Eszter Sára és Buch
Tibor musical- és operettrészleteket adnak elõ
16.40 Sárbogárdi Városi Nyugdíjasklub
17.00 TEN DANCE sárbogárdi táncklub
További programok:

Old Timer autóbemutató (Chevrolet, Fiat
klub)
Gödöllõi Íjász Klub – solymász-, íjászbemutató, jurta
Halételfõzõ-verseny
Vitorlázás, motorcsónakázás, hajózás az
Örsi 7-es tavon
Gyermekfoci, rajzverseny, gyermeksarok
Kézmûvesek, népmûvészek kiállításai
Repülõgép-modellezõ bemutató
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