20 éves az újság!

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2011. augusztus 18. - XXII. évf. 33. szám
20 oldal, 200 Ft

Napló . . . . . . . . . . . 2-3
Tizenöt éves az Üzletközpont . . 4
Pinceszeren Lajoskomáromban . . 5
Lencsevégen . . . . . . . . . 7
Kálozi vigasságok . . . . . . . 8
Unikornis Cecén . . . . . . . 11
Egy szelíd lelkipásztor emlékére . 12
Felelõs szerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos - 06(30)9860 849

A Dél-Mezõföld független hetilapja

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

HAMAROSAN N YIT
A REN DEL Õ !
Lapzártakor érkezett szerkesztõségünkbe az a friss információ, miszerint a Fejér Megyei Szent György Kórház megkapta az ÁNTSZ-engedélyt a sárbogárdi rendelõintézet
nyitásához. Ennek köszönhetõen várhatóan most szeptemberben végre megnyílhat a megújult rendelõintézet.

Íjászbajnok
HORVÁTH TAMÁS ORSZÁGOS BAJNOK lett az idei magyar íjászbajnokságon,
kadet kategóriában, olimpiai íjjal. A 17
éves fiatalember 8 éve íjászkodik, a Sárréti
Íjász Club kötelékében. Mestere: Gilicze
László.

Szerkesztõség

Nyaralnak az ágotaiak

Írás a 15. oldalon.

ÖTLETES I SKOLABEJÁRAT
A kálozi iskola betonhídja új értelmet nyert
Szelessné Csizmadia Márta és segítõi keze nyomán.

Gyermekként már volt országos bajnok.
Most azért csillog különösen szépen ez az
érem, mert Tamás nemrég középfokú C
nyelvvizsgát és elõrehozott, középszintû
érettségit tett angolból, ráadásul mivel Fehérváron tanul és kollégista, csak a hétvégi
edzésre tud járni.
Az érem és oklevél mellé elismerésként
egy kupa is járt neki, amivel este a barátaival koccintottak a sikerre.
Gratulálunk!
Részletes beszámolót a sportrovatban olvashatnak.
Hargitai Kiss Virág
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Napló
– a sárbogárdi képviselõ-testület
2011. augusztus 12-ei nyílt ülésérõl –
Juhász János érdeklõdött, hogy a tavaly beindult „Tiszta, virágos
Sárbogárdért” mozgalomnak lesz-e folytatása az idén.
A polgármester ezzel kapcsolatban nem tudott részletesebb tájékoztatást adni.

Referenciaiskola Miklóson
A nevelési–oktatási intézmények beszámolói kapcsán Horváth
Ferencné, a Sárszentmiklósi ÁMK vezetõje szólalt fel: Iskolánk
egy pályázatot szeretne beadni referenciaiskola feladatkör elnyerésére. A legmagasabb pályázati összeget tudja az intézményünk
megcélozni. Csak azok pályázhatnak, akik pozitív elõminõsítéssel
rendelkeznek. Az iskolánk pedig nagyon jó minõsítést ért el. Van
már egy futó TÁMOP-pályázatunk, ami a pedagógusok továbbképzésérõl szól. Ott 25 % elõleget lehetett igényelni. Ennél a pályázatnál is van erre lehetõség. Az uniós pályázatok utófinanszírozottak, de ezzel az elõleggel ki lehet kiküszöbölni, hogy a teljes
összeget az önkormányzatnak kelljen megelõlegezni. Az iskola és
a város számára is nagy kitüntetés, hogy a régiók érdeklõdõ pedagógusai számára módszertani intézményként mûködhet az iskola
és jó pedagógiai gyakorlatait átadhatja. Az elõzõ évben több mint
10 jó gyakorlatot adtunk át intézményeknek, és ez bevételt is
jelentett az iskola számára.

Gyermekétkeztetési díjak
Szeptember 1-jétõl a gyermekétkeztetés intézményi nettó napi
térítési díjai a következõk: bölcsõde 315 Ft, óvoda 290 Ft, iskolai
tízórai 72 Ft, ebéd 246 Ft, uzsonna 72 Ft.

Terv kerékpárútra
Dr. Sükösd Tamás: Megítélésem szerint meglehetõsen nagy
igény van Sárbogárdon arra, hogy a két legnagyobb településrészt
próbáljuk összekötni kerékpárúttal. Ennek megterveztetéséhez
most egy 100 %-os támogatási intenzitású pályázatot lehet elérni.
Ez költséget nem jelent az önkormányzatnak, ugyanakkor elõremutató célt szolgál.
A testület támogatta a pályázaton való részvételt.

Változás az ESZI élén
Dr. Sükösd: A hölgyekre vonatkozó 40 éves munkaviszonnyal történõ nyugdíjba menetel lehetõségével élt Szakács Benõné Piroska, az Egyesített Szociális Intézmény vezetõje, aki jelenleg az úgynevezett „sétáló” idejét tölti. A vezetõi beosztásra szükséges pályázat kiírása.
Juhász: Nem látom a másik két társult település határozatát.
Anélkül nem lehetséges ezt a napirendet tárgyalni, elfogadni.
Dr. Sükösd, elfogadva a Juhász János által fölvetetteket, azt javasolta, hogy errõl most a képviselõ-testület ne döntsön. Vélhetõen
az augusztus végi rendkívüli testületi ülésre már rendelkezésükre
fog állni a két másik testület (Hantos, Nagylók) döntése is.

Közjáték
Juhász: Lenne egy kérésem az ülés levezetõjéhez. Nem szeretem,
amikor grimaszol nekem Csizmadiáné Boros Edit. Nem hiszem,
hogy azért kell itt ülnie, hogy a képviselõk egyikével ilyen színjátékot csináljon. Ha rá tetszik szólni, azt megköszönöm.
Dr. Sükösd: Kérem, hogy mindenki tartózkodjon mindenfajta érzelemnyilvánítástól, beleértve magamat is.

Az iskola rendõre
Dr. Sükösd: Egy meglehetõsen nehéz sorsú elõterjesztésrõl van
szó „Az iskola rendõre” program megvalósításával kapcsolatban.
A szakreferens hosszas harcokat folytatott, pedig a rendõrkapitány úr együttmûködést mutat ebben a tekintetben, de a létszámhiány miatt nehezen tudtuk meghatározni azoknak a kötelezettségeknek a körét, amiket be tud vállalni a sárbogárdi rendõrség.
Az együttmûködési megállapodást több egyeztetés elõzte meg,
így a rendõrség számára is elfogadható tartalommal bír.
Az elõterjesztésbõl kiderül, hogy az elõször 2008-ban meghirdetett program azt a célt hivatott szolgálni, hogy a rendõrség közelebb kerüljön az ifjúsághoz, ezáltal pozitív rendõrkép alakuljon ki
a gyerekekben, szülõkben, pedagógusokban. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy a program nagymértékben segítette a gyerekek
védelmére irányuló bûn- és baleset-megelõzési tevékenységet is.
A program részeként elõadásokat tartanak, rendszeres tájékoztatásokat tesznek közzé a rendõrök az iskolákban, a tanévkezdést
követõen rendõri jelenlétet biztosítanak tanítás elõtt és után az iskolák, illetve a diákok fõbb közlekedési útvonalai környékén, és
folyamatos kapcsolatot tartanak fenn az önkormányzattal és az
intézményekkel.

Spórolásból ráfizetés
Az önkormányzat az Ady Endre út 162. alatti társasházban lévõ
irodájában (volt családsegítõ) korlátozta a fûtõtestek üzemelését
2008 végétõl, és az akkori szolgáltató, a Dunaújvárosi Hõszolgáltató Kft. által nyújtott kedvezmény révén csak az átmenõ vezetékek után fizetett hõdíjat. A társasház tulajdonosai kifogásolták,
hogy megkérdezésük és hozzájárulásuk nélkül csökkentették a
fûtési díjat, és ebbõl származó túlfizetésüket szeretnék érvényesíteni oly módon, hogy az önkormányzat fizesse meg a részére
korábban biztosított hõdíjkedvezménnyel járó költséget.
Dr. Sükösd: Bár a jó szándék mentén, de sajnos a vonatkozó szabályokkal ellentétben történt meg korábban az önkormányzat részérõl egyoldalúan a hõdíjcsökkentés, ugyanis a társasház közgyûlése nem hozott e témakörben elõzetes döntést. A társasház
képviselõje többször is az önkormányzathoz fordult, hosszas
egyeztetéseket tartottunk, és egy elõzetes megállapodásra került
sor, miszerint az önkormányzatnak 270.000 Ft-ot kellene fizetnie
a társasház részére. Külsõ mûszaki szakértõ is részt vett az egyeztetésen, és õ is megállapította, hogy az önkormányzat egyoldalú,
bár az akkori szolgáltató áldásával történt hõdíjcsökkentés a
lakókra többletdíjat eredményezett.
Juhász: A társasháznak nem tudom, hogyan lehet kára, mikor úgy
tudom, a hõszolgáltatóval mindenki egyedül szerzõdött. Nem?
Dr. Sükösd: És megfizetik utána a fõmérõnél jelentkezõ különbözetet is, ahogy a jogszabály elõírja. Ez sajnos az összes társasháznak problémája. Még korábbi életemben többször vívtam különbözõ szolgáltatókkal; mindenki elbújik a jogszabály mögé.
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Juhász: Hogy keletkezett kár a többinek azáltal, hogy nem 22 fokra lett felfûtve a családsegítõ?
Dr. Sükösd: Több táblázatban kimutatták, mennyivel kellett többet fizetni. A 40 %-ra történõ hõcsökkentésre nem volt alapunk,
ez sajnos tény.
Juhász: Nem lehetne összehasonlítani egy 2008. december 10-e
elõtti teljes naptári évet egy 2010. december 10-e utáni teljes naptári évvel? Tudom, hogy nem azonos minden fûtési idénynek az
átlaghõmérséklete, de akkor talán jobban lehetne érzékelni, hogy
mennyi eltérés van azóta, hogy csak temperált fûtést kért az
önkormányzat arra a helyiségre.
Dr. Sükösd: Össze volt hasonlítva, ezért vontunk be külsõs mûszakist.
A testület többsége végül elfogadta a társasház kárának rendezését.

Megtakarítás sikerdíjért
A város 2011–2014-es gazdasági programjában szerepel, hogy folyamatosan felülvizsgálatra szorul a város és intézményei által
igénybe vett energiaszolgáltatás pénzügyi és mûszaki tartalma.
Ezt a rácalmási FORTEN Bt.-vel kívánja elvégeztetni az önkormányzat, mely az átvizsgálással keletkezõ megtakarítás 15 %-át
kéri sikerdíjként.
Dr. Sükösd: Három vállalkozással tárgyaltunk; a másik kettõ csak
a számlák felülvizsgálatát végezte volna el, és a sikerdíjuk mértéke is magasabb lett volna.

A kistérség tartozása
Juhász: Az elmaradt együttes testületi ülések anyagában láttam,
hogy a kistérség kiegészítõ normatívák tekintetében mindössze
kéthavit utalt át a városnak a három társulás vonatkozásában. A
2010. decemberi ülésen a polgármester úr azt mondta: „Élénken
harcolok azért, hogy a kistérséggel egyfajta egyensúlyi helyzet alakuljon ki, és lehetõség szerint huzamosan se pro, se kontra ne tartozzunk egymásnak.” Akkor hogy van ez a 4 havi tartozás?
Dr. Sükösd: A kistérség utófinanszírozott „Háló” szociális beruházása a befejezésében van, az utolsó számlák leadása most történik. A kistérségi tanácsban olyan megállapodást kötöttünk valamennyi települési vezetõvel, hogy ezt követõen minimalizáljuk a
tartozást. Sikerült elérni, hogy újabb két hónapot kifizessenek, illetve megérkezett április végéig a teljesítés. A kistérségi irodavezetõvel az a megállapodásunk, hogy ha a támogatást nyújtó szervezetek kellõ ütemben teljesítenek, akkor augusztus végére, szeptember elejére június 30-áig kifizetik a tartozásukat, október elejére pedig az összeset. A rossz helyzetünk egyik oka az, hogy a kistérség milliós nagyságrendû összeggel tartozik. A másik, hogy számos pályázat utófinanszírozású. Nagyon örülünk neki, hogy a
TIOP véget ért, de egy meglehetõsen markáns összeggel, közel 10
millió Ft-tal van bent az önkormányzat, és egyelõre kilátásban
sincs, hogy az utófinanszírozás mikor ér ide.
Etelvári Zoltán: Akárhogy is van, nehogy mi faragjunk rá!

Kérdések, észrevételek
Etelvári: A még kátyús utak rendbe lesznek téve az idén?
Dr. Sükösd: Van a költségvetésben az utak karbantartására keret,
abból igyekszünk gazdálkodni. Ezenkívül van egy belterületi
utakra kiírt pályázat, ahol a támogatási intenzitás nem a legjobb,
ennek érdekében még próbálunk lobbizni.
Juhász: Szeretném megkérdezni a hatósági osztályvezetõ urat,
hogy az esélyegyenlõségi program hogy áll. A kötvénykibocsátással már többször foglalkozott a polgármester úr. Nem kívánok
túlzottan vitatkozni, csak majdnem úgy van beállítva, mintha a város pénzügyi nehézségeit egymagában a kötvénykibocsátás okozná. A Takarékszövetkezeti Bank akarta elsõsorban, hogy más
módon hitelezzen számunkra. Ezt õk úgy hívták, hogy a források
átstrukturálását kezdeményezték. 210 millió Ft-nyi rulírozó hitelkerete volt a városnak. Amikor ezt nem vesszük igénybe, az fél
százalékos készenléti költség, amikor igénybe vesszük, kb. 9 százalék körüli a kamata. A kötvény kamata 3,6 volt, ha ezt 150 milli-
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óra vetítem, az évi 7,5 millió Ft megtakarítás. Szerintem nálunk a
gazdálkodáson kellene egy kicsit változtatni. A kiadási elõirányzatok csak elköltési lehetõségek, azokat nem feltétlenül kellene
elkölteni. „FIDESZ – változás, munkahely, összefogás” – azóta,
hogy ezt így lefektették, történt-e valami? Mert úgy tudom, hogy
még a közcélú foglalkoztatás is sokkal szerényebb. Minden testületi ülés elõtt fel szoktam hívni a gazdasági osztályvezetõt, és mint
képviselõ érdeklõdök, hogyan áll a város. Két hónapja 7 millió
Ft-ot kellett igénybe venni a rulírozó hitelkeretbõl, most 47
milliót, ráadásul az önkormányzat közben nyert az ÖNHIKI-ben
30,9 millió Ft-ot az újsághírek szerint. A polgármester úr nem tett
errõl említést, úgy tudom. Elég ijesztõnek tûnik ez a tendencia.
Dr. Sükösd: Aki ott volt a közmeghallgatáson, az tudja, hogy a
gazdasági osztályvezetõvel karöltve összeállított programról adtam beszámolót, amiben a kötvénykibocsátás egy pont volt, nem
foglalkoztam vele hosszabban, mint bármely másik résszel. Senki
sem mondta, hogy a kötvénykibocsátás mindennek az oka. Az is
tény, hogy az árfolyamveszteség nem lesz csekély, fogjuk rá keresni a megoldást. A munkahelyek vonatkozásában, mindenkinek
mindent a rendelkezésére bocsátva, heti szinten tárgyaltunk lehetséges befektetõkkel. Senki nem adott még választ, aminek
fontos része az is, hogy ezeknek a 99 százaléka nem magyar. Magyarországi befektetõt nem nagyon látunk. A rulírozó hitelkeretbõl szükséges volt igénybe venni, mert viszonylag kevés bevétel
várható. A gazdasági osztálynál soha nem látott mértékû intenzitása van a behajtásnak, csak sajnos eredménye van viszonylag kevés. Ennyi inkasszós és egyéb végrehajtási kezdeményezés nem
volt mostanában, mint amennyi most van. Az elõzõ testületi ülésen említettem az ÖNHIKI-t. A közfoglalkoztatásnak nem használt, hogy a nyári idõszakban volt egy 30 napot meghaladó idõszak, ameddig nem fogadott be a munkaügyi központ pályázatot,
és a beadott pályázatok teljesítését is felfüggesztette. Most lehet
fölvenni embert, de a keretszám még mindig nem áll rendelkezésre. Ez egy központi döntés. Nekem is nehezemre esik ezt elfogadni.
Hatósági osztályvezetõ: Az esélyegyenlõségi program nagy vonalakban összeállt. A helyzetelemzést kerekasztalokkal megvitatva
szeretnénk összeállítani, ezt követõen terjesztjük a képviselõ-testület elé, várhatóan egy hónap csúszással, az októberi testületi
ülésre.
Etelvári: Föl vagyok háborodva azon, amit mûvel az E.ON a fák
nyesésével. Beszéltem a környezetvédelmi hivatallal, és ki fogják
vizsgálni. Sok olyan hely van, ahol nem nyírják le a füvet. Rá kellene szorítani õket, hogy tegyék rendbe a környéküket, mert ha én
nem vágom le, akkor azért szólnak. A miklósi lecsófesztiválra el
kellett volna jönnie azoknak a képviselõknek, akik nem voltak
nyaralni. Jövõre egy kicsit nagyobb tétellel támogassuk majd a
miklósi lecsófesztivált, mert nagyon jó volt.
A képviselõ a rendelõintézetre is rákérdezett.
Dr. Sükösd: A rendelõrõl pont úgy nem tudok semmit, mint
ahogy senki más sem. Az ÁNTSZ-es mûködési engedély hiányzik
kb. 4 hónapja. Az engedélykérelmet láttam, tehát létezik. A megyei közgyûlés elnöke 15-éig szabadságon van, meg a fõjegyzõ is,
és nem lehet tõlük érdemi információt beszerezni. A Közév képviselõjével közvetlen kapcsolatban vagyunk, a mûszaki osztály és
én is sokszor jelezzük, hol vagyunk mi elmaradva. Nem nagyon
örülnek ennek, de kezdik megszokni, így próbáljuk az egyensúlyt
fenntartani. A lecsófesztivál vonatkozásában én egy 6 hónappal
korábban lekötött utazáson voltam. Az alpolgármester úr este
volt a lecsófesztiválon, bár aznap érkezett haza külföldrõl. A finanszírozás pedig annak ellenére kiszorításra került (és el is számoltak vele), hogy a korábban velem történt megállapodással ellentétben, ameddig dolgoztam, nem sikerült ideérni a szervezõnek. Egyszer találkoztunk a Hõsök terén, amikor meghívtak, de
ott pénzügyi kérdésekrõl nem volt szó.
Érsek Enikõ: Útjavítást szeretnék kérni Pusztaegresre a Hatvani
utca és az Ady Endre utca összetalálkozásánál.
Erõs Ferenc: Amikor esõ van, Miklóson a buszmegálló mögött
bokáig érõ víz van. Ott nagy a gyalogos forgalom, csinálni kellene
valamit.
Hargitai Kiss Virág
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Tizenöt éves az Üzletközpont
A József Attila és az Attila utca közt épült
föl 15 évvel ezelõtt a sárbogárdi üzletközpont.
A földterületet ehhez az önkormányzat
biztosította, a beruházást magánszemélyek finanszírozták közös összefogással,
egységes tervek alapján. N. Kovács Imre
fogta össze azt a csoportot, akik a pénzt
biztosították a nagy beruházáshoz. E csoport tagjai többségében helyi kisvállalkozók voltak, akiknek volt már üzletük a lakásuknál, illetve valahol bérelt helyiségben tevékenykedtek.
N. Kovács Imre például a piactéren mûködtetett papírboltot. Ezt szerette volna
kihozni a fõutcára. Mire azonban az õ épülete megépült, anyagi nehézségei miatt kiszállt, s a legjobb helyen lévõ, még el sem
készült üzletét eladta. Ebben most a Sárrét
Color festék- és vegyiáru-üzlet mûködik.
Sokan eleve úgy tervezték, hogy ide is költöznek. Az épületek többségének második
szintjén ezért lakásokat is kialakítottak.
Nem igazán valósultak meg az induláskor
szõtt szép álmok. Fellendülés helyett gazdasági válsággal küzd azóta a világ, s a közben megépült nagy bevásárlóközpontoknak is köszönhetõen egyre nehezebben
boldogulnak a helyi kiskereskedõk.
Az önkormányzat annak idején azt tervezte, hogy itt lesz majd a város buszpályaudvara is, ami a vásárlói forgalom súlypontját
ide tette volna. Ez ellen az azóta igencsak
elnéptelenedett lakótelep lakói tiltakoztak, eredménnyel. Sárbogárdnak buszpályaudvara azóta sincs. A buszok a 63-as fõúton állnak meg, növelve a balesetveszélyt.
Az évforduló kapcsán bejártam az üzletközpontot, hogy beszámoljak arról, mi változott itt 15 év alatt.
Rehákék totózója szerencsésen talpon
maradt. Elõnyös lépés volt, hogy az újságeladás mellett itt mûködik egy totózó, ami
egyúttal gyógynövény- és biobolt is.
Mellette a Baby-Mami gyermekruhabolt
elég csöndes. A ruhával foglalkozóknak
nagy konkurenciát hozott a rengeteg kínai
üzlet a városban.
Varga Feri és felesége Kétkerék kisáruháza nagy küzdelemmel, de tartja a színvonalat. A hajdani kismotorszerviz mellett õk
árusítják az elektromos motorokat és kerékpárokat, s mindezekhez alkatrészeket
is. Újdonság náluk, hogy megnyitották
webáruházukat, amelynek vevõköre az
egész országból verbuválódik. Feriék az
üzletük felett laknak.
Mellettük egy nagy üzlet üres, üzemeltetõre vár már régóta. S nem ez az egyetlen
üres, bezárt üzlet.
A Sáfrány pékség helyi finompékáru-sütödéjére igen látogatott boltot nyitott, ahol
állandóan friss, meleg pékáru kapható.
A hátsó soron kezdett egy kis üzletben
Weisz György és családja szerelvényüzlettel. Nekik a gázberuházás olyan sikeres
volt, hogy katapultálni tudtak innen. Ma a

fõutcán kétszintes mûszaki áruházuk van,
ahol víz-, fûtés-, csõszerelvény, fürdõszobai berendezések mellett sokféle mûszaki
cikket forgalmaznak.
Ebben a blokkban található a PC Kuckó. A
nagy számítástechnikai bumm után ma
már nagyon szerény keretek közt mûködik
ez az üzlet is.
Csendesék is itt laknak az üzleteik fölött. A
Csendes fagyizó mellett használtruha-kereskedésük is nehézségekkel küzd.
Az egyik legelegánsabb üzlet az Arabella
cipõbolt volt. Nemrég végkiárusítással
szüntette meg mûködését.
Az Atlanta bolt kezdettõl fogva itt mûködik, mellette egy testépítõ-szalon üzemel.
Rostás Péter impozáns, kétszintes éttermet épített. A kezdeti évek nagy fellendülése után neki se megy már úgy az üzlet,
mint régen. Átutazóban lévõ csoportok
ebédeltetése hoz neki valamit a konyhára.
Mellette a pizzéria és az elõfizetéses étkeztetés is megcsöndesedett.
A Spar áruház felõli oldalon még nehezebb a helyzetük az üzleteknek. Itt kozmetikai szalon, fodrászat, ügyvédi iroda, autósbolt és villamosszerelvény-szaküzlet
küzd a talpon maradásért.
Lapozgatom az 1996-os lapszámainkat. Az
április 5-ei számban írtam Simókáné divatházának nyitásáról. A nagy reményekkel
indult üzletnek mára a híre is feledésbe
merült. Akkor még nem volt burkolat se az
üzletsoron. Olvasom a fenti írásban:
„…miközben egymás után nyitnak az üzletsor szebbnél szebb üzletei, a környezet
siralmas. A vásárlóknak hatalmas sártengeren keresztül kell beevickélniük a 63-as
út menti bokatörõ járdáról. Javaslom, egy
élelmes vállalkozó nyisson gumicsizma- és
kalucsnikölcsönzõt! Biztosan jól megélne
belõle.”
Május 3-ai számunkban örömmel számoltam be arról, hogy Varga Feri virágosította
az üzlete elõtti területet. A gyönyörû virágokat azonban egy éjszaka ismeretlenek
ellopták. Feri nem csüggedt, ültetett másfélét, amit talán nem lopnak el.
S végül 1996. július 12-ei számunkban tudósítottam arról nagy örömmel, hogy átadták az üzletsor útjait, gyalogjáróit. Ekkor (a városban elsõként) szép térkõ-burkolatot kapott az üzletsor.
Késõbb elkészült a park is, majd Huszár
Péter munkájaként ide került a Boross Mihály-emlékoszlop. Azóta a kis fák megnõttek. Árnyékukban, a padokon szívesen pihennek meg az arra járók.
A szép környezet mellett egy dolog hiányzik: a gazdasági fellendülés, hogy végre a
régi remények valóra váljanak, hogy a
pezsgõ üzleti élet folytán gyarapodjanak
azok, akik annak idején itt a megtakarított
pénzüket fektették be egy szebb jövõ reményében.
Hargitai Lajos
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Pinceszeren Lajoskomáromban
A Sárbogárdi Borbarát Kör szombaton Lajoskomáromba látogatott. Az ottani szõlõhegyen Wanderer Géza pékmester látta vendégül présházánál a busszal érkezõ népes társaságot.
Wanderer Géza neve fogalom Lajoskomáromban, de messzi földön másfelé is. Hírét-nevét nemcsak a kitûnõ péktermékek, a
„Géza-kenyér”, a hatvanféle péksütemény hordozzák, hanem kitûnõ borai és elismert közéleti személyisége is. Évtizedekig tanácstag, önkormányzati képviselõ volt Lajoskomáromban, s szakmai tekintélye megyeszerte ismertté tette a nevét. Büszke arra,
hogy 250 évvel ezelõtt az õsei már sütötték a kenyeret, s õ annak
az õsi bajor pékdinasztiának a leszármazottjaként mûködtetheti
ezt a családi vállalkozást.
Wanderer Géza pékmestert, önkormányzati képviselõt 2009-ben
szakmai tevékenysége elismeréséül a Köz Szolgálatáért Érdemjel
arany fokozatával tüntették ki.

kákban az asztalra. S nézem ám, borbarát társaim úgy nyelik a
hagymás, sajtos, rozsos, köleses, vajas pogácsákat körülöttem,
mint akik három napja nem kaptak egyebet hideg víznél. No, meg
aztán a borok! Vagy hét fajta rejtõzött az öreg hordók dongája
mögött, s egyik jobb, mint a másik. A karakán olaszrizling, mint
hetyke legény, szilaj savaival ingerelte tüzes éneklésre a férfitorkokat. A chardonnay mint szép menyecske kellette magát elegáns

illataival. A muscat ottonel vad bodzavirágos illataival pedig mint
szép lány, mindenkit levett a lábáról. Wanderer Géza mind között
a legjobbnak mégis a vegyes vörösborát tartotta. Abban van
othello is, amelyben az igazi régi hagyományos ízek és illatok a
nagyapák borozgatásait idézik számára.
A gazda sok évtized alatt alakította ki ezt a pincét, présházat
olyanná, amilyen most. Az öreg pincében a régi eszközök, a régi

Amikor egy pillanatra leül mellém, s errõl faggatom, csak legyint.
– Van itt a kredenc aljában vagy öt kiló papír. Az mind elismerõ
oklevél, kitüntetés, miegyéb. Ha kíváncsi vagy, egyszer gyere el,
megmutogatom neked mind! Nem ez a fontos, hanem mindenben a szív. Mindig azt szoktam mondani: a jó kenyér titka a szívben rejlik. Nem kell idegeskedni. Fõ a jó kedély, a derû az életben.
Az, hogy milyen a lelkünk, meglátszik a munkánkon is. A szõlõ, a
bor elárulja az embert. Abban is a szív a titok. És nekem az egészségem is a borban rejlik.
Wanderer Géza pincéje, présháza a nagyszívû vendégszeretetrõl
árulkodik. S bizony errõl szól a bora mellett az a legalább hatféle
pogácsa is, amit a hegy leve mellé odatett a gazda fonott kosár-

prés már múzeumi daraboknak számítanak. Az új részben pedig a
legmodernebb, légmentes erjesztõtartályok sorakoznak a hordók
mellett. A pince fölötti présházban olajnyomásos nagy prés, korszerû szûrõrendszerek láthatók a kádak mellett.
A vendégek érkezéskor ajándékkal köszöntötték a házigazdát,
aki a dombtetõn álló szép szõlõ és a pince megtekintése után sült
oldalassal vendégelte meg a sárbogárdiakat.
Aztán amikor a jó bor kicsalta az elsõ nótát, Wanderer Géza elõvette híres Hohner-tangóharmonikáját, s virtuózan játszani kezdte a régi dalokat, amiket tanítómesterétõl, a híres, nevezetes Tabányi Mihály harmonikamûvésztõl tanult.
Hargitai Lajos
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Nyílt Kérdezték
Harc egy lakásért
tér
Kérdezték
Kóbor állatok
Többen panaszolták szerkesztõségünknek, hogy nagyon megnehezíti a kóbor,
vagy közterületen elhullott állatok bejelentését, hogy nem közvetlenül a gyepmesternek, hanem a hivatalnak kell szólni. A
hivatal hétköznap négykor zár, hétvégén
ott nincs ügyelet – az állatok azonban nem
feltétlenül nyitvatartási idõben kóborolnak, vagy pusztulnak el. Kérik, hogy a hivatal állítsa vissza a régi rendet: a gyepmester
elérhetõsége legyen nyilvános, hogy közvetlenül neki lehessen szólni.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ és dr.
Sükösd Tamás polgármester – utánajárva a
dolognak, egyeztetve Sárközy Károly gyepmesterrel – tájékoztatták szerkesztõségünket,
hogy a kérésnek eleget tesznek. Íme a gyepmester elérhetõsége: 06 (30) 342 1493.

Vajtáról hívta szerkesztõségünket egy férfi, és azt nehezményezte, hogy egy önkormányzati lakást a képviselõ-testület illetve a polgármester nem az ezt igénylõ helyi roma lakosnak adta ki, hanem egy vállalkozónak, aki nem is helyi származású.
Megkérdeztem Térmeg György polgármestert, aki elmondta, hogy korábban a lakást
már kiadták helyben, de sajnos nagyon lelakták. Az önkormányzatnak nincs pénze a felújításra, ezért olyan személynek adták most ki ezt a lakást, aki azt rendbe teszi, és számítani lehet arra, hogy azt rendben is tartja.

Sportpályák a lakótelepen
A József Attila utcai lakótelep egyik lakója kereste fel panaszával szerkesztõségünket.
Mint elmondta, régóta kifogásolják már, hogy a lakótelep elsõ sora mögötti, elhanyagolt
sportpályákon áldatlan állapot uralkodik. Oda járnak a csellengõ fiatalok, szemetelnek,
hangoskodnak, cigarettáznak, kábítóznak. Sokszor hajnalig megy az ablakok alatt a ricsaj, veszekedés, zenehallgatás. Ott végzik a dolgukat az ablakok alatt. Az ott lakók nem
tudnak tõlük nyugodtan pihenni.

Megcsonkított liliomfa
Múlt héten már olvashattak lapunkban az
áramszolgáltató által megbízott cég facsonkításairól az elektromos vezetékek
környékén. Egyik olvasónk felháborodva
mesélte, hogy nála a lassan növõ, drága liliomfát nyesték meg gyalázatosan, bekéredzkedve az udvarába. Ha megkérték volna, hogy végezze el õ maga ezt a feladatot,
különb munkát végzett volna.

Tettek már panaszt az önkormányzatnál, a rendõrségnél. Ígérték, hogy a rendõrök, polgárõrök gyakrabban járõröznek majd arra. Sajnos mindeddig nem volt látható eredménye az intézkedéseknek.

Záptojások

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Köszönet
A Pusztaegresi Polgárõr Egyesület ezúton is szeretné megköszönni a segítséget támogatóinak, mellyel a sportnapi
rendezvényükhöz hozzájárultak:
Molnár István és családja, Juhász
György, dr. Sükösd Tamás, Érsek Enikõ, Bodó Zoltán, Domján János, Erdei
Zsolt és a Sweet Palace ZRt., Dunapack
ZRt., Horváth Tibor, II. sz. Általános
Iskola, Sárhatvanért Egyesület, Makovics Zoltán, Makovicsné Papp Erzsébet, Fülöp Mária, Tóth Józsefné, Orbán
Józsefné, Farkas Ferencné, Csikesz
Jánosné, Sztupa Ferencné, Holcz
Mihályné, Pauser Miklós, Tóth Csaba,
Tóth István, Egyed Gábor, Zámbó Zoltán, Farkas Zoltán, Szûcs László, Szabadiné Domján Krisztina.

Utassy Alajos a pénztárcáját igyekszik kímélni azzal, hogy kihasználja vásárlásainál az
árleszállítási akciókat. A napokban rendkívül kedvezõ áron tudott vásárolni akciósan 20
Ft/db áron „friss tojást” az egyik áruházban. Otthon, amikor az elsõ 30-as dobozt felbontotta, hogy rántottát készítsen belõle, az elsõ tojás felrobbant a kezében. Záp volt. Az
iszonyú bûz a melegben még inkább érezhetõ volt.
Azt gondolta, hogy csak véletlen esetrõl van szó, ezért felütötte a következõ tojás, ami
szintén záp volt, s a harmadik és a negyedik is. Ez utóbbit dühében kivágta az utcára.
Visszament a boltba, figyelmeztetni az eladókat, hogy ne árulják ezt a tojás, mert romlott. Az eladó kérte, hogy hozza vissza a tojást, visszafizetik az árát.
Utassy Alajost azonban az ár visszafizetésénél jobban izgatta, hogy mi lesz a hibás
készlettel, azt kivonják-e a forgalomból.
Abban reménykedik, hogy õ volt csak peches, õ fogta ki az egyetlen rossz szériát, s
nem lett belõle ételmérgezés. Azért is aggódott, mert egy konténer tojást közben már
elvitt egy helyi pékség.
Ismerõsként felhívtam a pékség vezetõjét.
Megtudtam tõle, hogy nekik nem volt
gondjuk a tojással. Ezt a nagyon kényes
élelmiszert egyébként is fokozott óvatossággal kezelik. A nyári nagy melegben sokkal könnyebben elõfordulhat baj egy kis fiLakótelepi csendélet –
gyelmetlenségbõl!

kukák szeméttel

Lejegyezte: Hargitai Lajos
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Lencsevégen
A 24 éves, pálfai MONHALT ÁKOS filmjeibõl láthattak már néhányat a Bogárdi
TV nézõi is. Ákos tehetségét több, rangos
fórumon is elismerték már. Az 56. Országos Független Filmfesztiválon a „Rácegresi mesék” a legjobb vígjátéknak bizonyult, a Más Szempont Filmfesztiválon
közönségdíjban részesült, a 6. Vas Megyei
Filmfesztiválon 1. díjat kapott, a 17. Országos Diákfilmszemlén pedig a legjobb
játékfilm lett. „Reality Star” címû alkotása a 40. Dunántúli Független Filmszemlén
1. díjat nyert.

– Mennyi és milyen jellegû filmet készítettél
eddig?

– Az elismerésen kívül milyen elõnyt kovácsoltak számodra ezek a díjak?

– Elsõsorban karaktereket szeretek viszontlátni a képernyõn. A környéken sok,
filmes szempontból erõs és jó karakter
van, akiknek csak magukat kell adniuk a
kamera elõtt. Úgy vélem, hogy amatõr,
nem színész szereplõkre nem szerencsés
más arculatot ráerõltetni, mint amilyenek
valójában, ezért hagyom is õket érvényesülni, hogy ne legyen mû az egész.

Monhalt Ákos: – Ezek az elismerések kis
részben hoztak tárgyi, anyagi elõnyöket.
Sokkal fontosabb és lényegesebb, hogy
hasznos ismeretségekre tettem szert. Nem
csupán ismert, szakmabeli személyekrõl
van szó, hanem hozzám hasonló érdeklõdésû fiatalokkal is kapcsolatba kerültem,
szerte az országból. Ezenkívül tavaly Erdélyben színvonalas filmes workshopban,
mûhelymunkában vehettem részt.

– Néhány korai próbálkozást is beleszámítva 2007 óta nyolc kisfilmet készítettem:
Szotyi – trilógia, Az egyetemi szatír, A
pálfai Öreg-hegy, Rácegresi mesék, Trash
motel, Reality Star. Ezek java része humoros darab, és szigorúan amatõr alkotás, bár
van köztük professzionálisabb és komolyabb tárgyú is.
– Amatõr szereplõkkel dolgozol, akik a
pálfai, környékbeli közösségbõl kerülnek ki.
Hogyan „válogatod” õket?

– Képezted-e magad filmes irányban?
– Legutóbb a Mafilm rendezõasszisztensi
képzésén vettem részt.

Zenekari performance

– Ezzel a hivatással hol tudnád magad a
leginkább elképzelni?
– Olyan hivatásban tudnám magam elképzelni, ahol kamatoztatni tudom alkotói vénámat, és rendelkezem is kellõ szabadsággal ahhoz, hogy ezt érvényesítsem.
– Most dolgozol-e valamilyen filmen akár
gondolatban, akár ténylegesen?
– Mindig agyalok valamin. Most voltam
megint az erdélyi filmes táborban, ahol
újabb alkotás született, méghozzá egy igazi
stábbal!
Hargitai Kiss Virág

Iciri-piciri

Éppen az udvaron tettünk-vettünk egyik nap, amikor zeneszóra lettünk figyelmesek.
Egyre közeledett a hangszerek szava, kiszaladtunk hát a kapuhoz, kitõl-mitõl jön a muzsika. A Sárbogárdi Fúvósok masíroztak el a szerkesztõség elõtt, civilben gyakorolva a
menetelés közbeni elõadást. Így tettek néhány kört a mûvelõdési ház körül – vidám perceket csalva a hétköznapokba –, aztán visszatértek a próbatermükbe.

Tatai Sándor keze munkáját dicséri ez a
miniatûr szekér, melynek hossza 35 cm,
magassága 15 cm. Az alkotást a tél folyamán készítette szabad idejében. A szekerecske megtekinthetõ a szerkesztõségben
élõben is.
Szerkesztõség

Õszi orgonavirágok

Bizonyára a város más részein is örömmel fogadnák többen az ilyen kellemes meglepetést, no, és hátha így kapnak kedvet néhányan a zenéléshez, zenetanuláshoz!
Hargitai Kiss Virág

Fényképeket keresünk a sárbogárdi fõtérrõl 1945 elõttrõl. A képeket a Bogárd és
Vidéke szerkesztõségébe hozhatják be.
Múzeum Egyesület, Sárbogárd

A József Attila utcai lakótelepen újra kinyílt az orgona. Lila virágai tavaszt idézve
köszöntik az arra járókat.
/H/
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Kálozi vigasságok
A hétvégén rendezték meg a káloziak, immáron 44. alkalommal, a falunapi és búcsúi vigasságokat. A helyszín idén is a megszokott Sportcentrum és környéke volt.
Ebben az évben a magyarságtudat erõsítése volt a cél.
Délelõtt kispályás labdarúgótornán vehettek részt a környezõ településekrõl érkezõ
férfiak.
Kora délután szinte teljesen üres volt tér,
így a programokat kicsit csúsztatva kellett
megtartani.

A hétvégén Szelessné Csizmadia Márta kézzel
készített történelmi zászlókat állított ki. Mellette
Péter fia fotóit csodálhattuk meg, saját komponálású zenei kísérettel. A soponyai Varga Zoltán
magángyûjteményébõl pedig László Jánosné
és Gráczer Miklósné válogatott régi tárgyakat a
közös kiállításra.

Az elsõ esemény hagyományõrzõ bemutató volt, amelyben honfoglalás kori íjászatot mutattak be gyermekeknek, ahol õk is
bátran próbálkozhattak még dobócsillaggal is. Emellett történelmi kiállítás volt egy
igazi õsi magyar jurtában.
Ezután a sárkeresztesi néptánccsoport lépett színpadra. A mûvészeti csoport 2009
januárjában alakult, tagjai helyi, 18 év körüli fiatalok. Jártak már a Fejér megyei kistérségi napokon, a II. Fejér megyei amatõr
néptáncegyüttesek minõsítõ fesztiválján, a
fehérvárcsurgói megyenapon, a 3. lovasberényi és a 9. alapi néptánctalálkozón.
Elõadásukban szatmári, mezõföldi és felcsíki táncokat láthattunk.

A következõ fellépõ csoport a Bonyhádi
Sándor Evangélikus Gimnázium Zelke
néptánccsoportja volt. Tagjai Bonyhád
környéki fiatalok. A csoport repertoárjában bemutatásra kerültek a Kárpát-medence tájegységeinek táncai, szatmári, bukovinai, székely, moldvai és mezõségi táncok.
A falunapon találhattunk egy bõrdíszmûves-sátrat, ahol ingyenes bábkészítésen és
bõrdíszmûves-foglalkozáson
vehettek
részt a gyerkõcök. Pulit formálhattak fo-

nalból, papírgurigából, jégkrémpálcikából. A bõrmûvesnél pedig saját maguk készíthettek karkötõt fantáziájuk szerint. Élmény volt látni, ahogy a kicsik a maguk által készített bábokkal kergetõztek és játszottak.
Estefelé Káloz–Békásmegyer Old Boys
labdarúgó-mérkõzést rendeztek.
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a kellemes,
nyári idõ ellenére kevesen látogattak el a
rendezvényre.
A fogathajtás a második napra esett, melynek eredményei a következõképpen alakultak.
Akadályhajtás: 1. Kiss Sándor (Vecsés), 2.
Csernánszki László (Káloz), 3. Semjén Attila (Káloz), 4. Penzer László (Seregélyes),
5. Vida Károly (Káloz), 6. Gnyálin János
(Tököli LK).
Vadászhajtás: 1. Vida Károly (Káloz), 2.
Harangozó Roland (Káloz), 3. Csernánszki László (Káloz), 4. Kiss Sándor (Vecsés),
5. Penzer László (Seregélyes), 6. Semjén
Attila (Káloz).

Sportnap Pusztaegresen
A Pusztaegresi Polgárõr Egyesület szombaton sportnapot rendezett a sportpályán. Délelõtt
10 órától kezdõdött a kispályás focibajnokság. A gyerekeknek ügyességi sportversenyek, kötélhúzás, kerékpáros ügyességi verseny szerepeltek a programban. A családapák próbálkozhattak feleségcipelõ-versenyben megmutatni
családfenntartói képességeiket.
Délre elkészült a közös ebéd. A délutáni programokban aerobik, zene, tánc szerepelt.
Hargitai Lajos

Mágocsi Adrienn
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Sajtóközlemény
A Bogárd és Vidéke múlt heti lapszámában, a Nyílt tér rovatban a sárbogárdi orvosi
ügyeletre tett panasszal kapcsolatban jelent meg egy írás. A szolgáltató Az egészségügyrõl szóló, 1997. évi CLIV. tv. 29. §. (2) bekezdése értelmében a panaszt kivizsgálja,
és annak eredményérõl a panasztevõt értesíti.
Sárbogárdi Kistérségi Iroda, Egészségügyi Szolgáltató

Hirdetmény

Tájékoztató

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2011. augusztus 12-ei
ülésén elfogadta:

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 4/2011. (II.
15.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait 2011. szeptember
1-jétõl az alábbiak szerint állapította
meg:

– a 22/2011. (VIII. 16.) önkormányzati
rendeletet a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 23/2011. (VIII. 16.) önkormányzati
rendeletet a város címerérõl, zászlójáról szóló 15/1998. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Térítési díjak
Bölcsõde
Óvoda
Iskola
tízórai
ebéd
uzsonna

315 Ft/nap+áfa
290 Ft/nap+áfa
72 Ft/nap+áfa
246 Ft/nap+áfa
72 Ft/nap+áfa

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Tankönyvárusítás a Mészöly Géza
Általános Iskolában és a
Szent István Általános Iskolában
Tisztelt Szülõk!
A Mészöly Géza Általános Iskolában a
következõ idõpontokban kerül sor a tankönyvosztásra:
– augusztus 23-án (kedden) 9.00–17.00
óráig
– augusztus 24-én (szerdán) 9.00–15.00
óráig
osztály
1. a
1. b-c
2. a
2. b-c
3. évf.

9.220 Ft
8.570 Ft
8.920 Ft
9.955 Ft
11.170 Ft

osztály
angol
német
4.a-b
11.309 Ft
11.009Ft
4. c
11.660 Ft
11.360 Ft
5. évf.
14.031 Ft
6. évf.
10.654 Ft
12.754 Ft
7. évf.
13.801 Ft
15.901 Ft
8. évf.
17.019 Ft
15.709 Ft
A Szent István Általános Iskolában a következõ idõpontokban kerül sor a tankönyvosztásra:

augusztus 25-én (csütörtökön) 9–12 és
13–18 óráig
augusztus 26-án (pénteken) 9–12 óráig
osztály
1. o.
10.075 Ft
2. o.
9.685 Ft
3. o.
12.230 Ft
4. o.
12.455 Ft
5. o.
11.144 Ft
6. o.
10.502 Ft
7. o.
13.521 Ft
8. o.
11.559 Ft
A Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
tanévnyitó ünnepélyei:
– a Szent István Általános Iskolában
2011. szeptember 1-jén 8 órakor
– a Mészöly Géza Általános Iskolában
2011. szeptember 1-jén 7.45 órakor.
(Kérjük, hogy a leendõ elsõ és nyolcadik
osztályosok 7.30 órakor gyülekezzenek a
Hõsök terén, mert a nyolcadikosok ünnepélyesen átkísérik õket iskolánkba!)
Szeretettel várjuk diákjainkat és kedves
szüleiket!
Iskolavezetés
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Tankönyvárusítás
a gimnáziumban
Helye: a régi B épület
(József Attila utca, a
Zeneiskola mellett).
A hosszabb sorban állás elkerülése érdekében az egyes osztályok tankönyveit
a következõ beosztás szerint árusítjuk:

2011. augusztus 25.
(csütörtök):
Osztály
5. c
6. c
7. c
8. c
9. c
9. a
9. b
9. d

Idõpont
8–9 óráig
9–10 óráig
10–11 óráig
11–12 óráig
12–13 óráig
13–14 óráig
14–15 óráig
15–16 óráig

2011. augusztus 26.
(péntek):
Osztály

Idõpont

10. b
8–9 óráig
10. c
9–10 óráig
11. b
10–11 óráig
11. c
11–12 óráig
11. d
12–13 óráig
12. a
13–14 óráig
12. b
14–15 óráig
12. c
15–16 óráig
Kérjük, lehetõség szerint tartsák be a
meghirdetett idõpontokat!
Felhívjuk a figyelmet, hogy ingyenes
tankönyvet csak akkor tudunk biztosítani a tanulók részére, ha a megfelelõ
igazolásokat és az értelemszerûen kitöltött és a szülõ/gondviselõ által aláírt
igénylõlapokat a tankönyvárusításkor
leadják!

TOVÁBBI
INFORMÁCIÓK:
www.psg.hu.
A javítóvizsga idõpontja:

2011. augusztus 24., 9 óra.
A tanévnyitó ünnepély idõpontja:

2011. augusztus 31., 15 óra.
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KÉK HÍREK
Aukciós oldalakról szedte
áldozatait

2011. augusztus 18. Bogárd és Vidéke

A tapasztalat szerint leggyakrabban a magasabb (öt-, tíz- és húszezer forintos) címleteket hamisítják, azonban ha ismeri az ezeken
található biztonsági elemeket, segítségükkel könnyen azonosíthatja a valódi bankjegyeket.
A magyar fizetõeszköz több biztonsági elemet is tartalmaz, mint
pl.: vízjel, biztonsági szál, továbbá a bankjegyeket különleges, ún.
bankjegypapírra nyomtatják.
A biztonsági elemek meglétét az alábbi módszerekkel Ön is
könnyen ellenõrizheti:
* a metszetmélynyomtatás meglétét tapintással,
* a fény felé tartva a bankjegyet átnézetben a vízjelet, a biztonsági
szálat, és az elõ-hátoldali illeszkedõjel pontos illeszkedését,
* a rátekintés szögének változtatásával az optikailag változó tulajdonságú, színváltós nyomatot és a holografikus hatású fémcsíkon
lévõ motívumokat, valamint rejtett képeket.
A Büntetõ Törvénykönyv bünteti a bankjegyek hamisítását. Ennek megfelelõen a hamis, hamisgyanús készpénzt fizetésül nem
szabad elfogadni. Kérjük, hogy fordítson különös figyelmet a fizetõeszköz ellenõrzésére! Amennyiben az Ön birtokába hamisnak
vélt bankjegy kerül, kérjük, értesítse hatóságunkat a 107-es, illetõleg 112-es segélyhívó számokon, vagy a 06 (25) 510-510-es telefonszámon.

Több felhasználónéven szerepelt aukciós és hirdetési portálokon
az a tápiószelei férfi, aki fõleg telefonokat, x-boxokat, laptopokat
kínált eladásra. Egy Fejér megyei sértett feljelentésének eredményeként derült ki, hogy mind a nevek, mind az eladásra szánt holmik a férfi kitalációi voltak. Amik valóságosak az ügyben: a seregnyi sértett és a kicsalt százezrek.
A sárbogárdi nyomozóknál jelentkezett egy alapi férfi még márciusban azzal, hogy megalkudott egy telefonra egy aukciós oldalon,
át is utalta az eladónak a pénzt, de nem kapta meg a terméket.
Végzett egy kis közvélemény-kutatást, és rájött: nincs egyedül ezzel. Közben már az aukciós oldal is figyelmeztette az érdeklõdõket, hogy a hirdetõ körül valami nem stimmel, ne küldjenek neki
pénzt. De addigra már sokan megtették.
A feljelentés nyomán a sárbogárdi nyomozók kiderítették, hogy
az ország több pontján legalább 37 sértettje van az ügynek, akiket
min. tizenkettõezer-ötszáz, max. 140 ezer forint értékben károsított meg a tettes.
Az internetes csalóról a szétküldött megkeresések eredményeként kiderült, hogy tápiószelei lakos. A férfit az adatgyûjtések
eredményeivel és a tényekkel augusztus 9-én szembesítették a
nyomozók. Nem tagadta a terhére rótt cselekményt. Gyakorlatilag családja megélhetését biztosította a világháló. A kialkudott
vételárakat a vevõk sorra-rendre átutalták a férfi bankszámlájára,
és miután nem kapták meg a terméket, hiába próbálták elérni telefonon, nem jártak eredménnyel.
Az eljárás során kiderült, hogy szomszédja regisztrációját is megszerezte, és annak tudta nélkül is kötött üzleteket a nevében. Természetesen ilyenkor is a saját bankszámlájára ment a pénz, és
hogy a vevõk még véletlenül se hívják a szomszéd által megadott
telefonszámot, mindig õ jelentkezett a vevõknél.
A több százezer forint kárértékre elkövetett csalás miatt bûnügyi
õrizetbe vétele mellett a sárbogárdi nyomozók tovább folytatják
az eljárást a 39 éves tápiószelei férfivel szemben. Jelen állás szerint 27 rendbeli, üzletszerûen, kisebb értékre elkövetett csalás
vétséggel, két rendbeli, üzletszerûen, szabálysértési értékre elkövetett csalás vétséggel, valamint nyolc rendbeli, üzletszerûen, kisebb értékre elkövetett csalás vétség kísérletével gyanúsítják. A
gyanúsított elõzetes letartóztatásba helyezésérõl pénteken délelõtt dönt a bíróság.

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területéhez tartozó Kálozon vasárnapra virradó éjjel egy dühös férfi rombolása miatt kértek rendõri intézkedést. Mint az az eljárás során kiderült, a
37 éves helybéli a falunapi diszkóba akart éjjel bemenni, de mivel
ittas volt, a szervezõk nem engedték be. A férfi saját bevallása szerint is megelõzõen 7-8 liter sört fogyasztott, így nem véletlenül
nézték ittasnak.
A kapott visszautasítástól méregbe gurult, és elindult hazafelé.
Az általános iskola esett elsõként útjába, ahol elõször kidöntötte
a hirdetõtáblát, majd a járdáról kitépte a lebetonozott vaskukát és
az árokba hajította. Egy mûanyag virágládát a kiszakított hirdetõtábla mellé dobott, majd folytatta útját hazafelé. A benzinkút felé
rövidítette le az útját, de mivel még mindig ideges volt, belekötött
az elsõ, útjába kerülõ kútoszlopba. Néhányszor belerúgott, majd
egy másik oszlopról levett töltõpisztollyal betörte a kútfej számlálója elõtti üvegezést.
Elsõ nekifutásra százezer forint kárt okozott, de kiléte nem sokáig maradt rejtve. A férfi ámokfutását ugyanis a biztonsági kamera
rögzítette. A kamera felvétele alapján a bogárdi nyomozók azonosítani tudták a rongálót, akit azóta már ki is hallgattak gyanúsítottként. A rongálás mellett garázdasággal is gyanúsítják.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Minden esetben ellenõrizze
az átvett bankjegyet!
A Dunaújvárosi Rendõrkapitányság illetékességi területén az
utóbbi idõben két alkalommal is elõfordult, hogy hamis, gyanús
bankjegy került forgalomba.
A statisztikák szerint hamis bankjegyek csak ritkán fordulnak elõ,
azonban véletlenül Önhöz is kerülhet, ezért bûnmegelõzési szakemberek azt javasolják, érdemes alaposan ellenõrizni az átvett
bankjegyeket!
Egyes fizetési alkalmakkor, üzletekben, piacon, szórakozóhelyeken vessen néhány pillantást az átvett bankjegyekre, elfogadás
elõtt lehetõség szerint nézze meg jól azokat!

Dunaújvárosi Rendõrkapitányság, bûnmegelõzési alosztály

Mérgében rongált

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

06 (30) 6210 651
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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SÍC – hírek, eredmények
Horváth Tomi megverte a kadet válogatottat! Kadet olimpiai
íjász kategóriában országos bajnok lett!
A múlt héten, augusztus 13-án, szombaton Budapest–Rákoscsaba településén rendezték a pályaíjászok egyéni országos bajnokságát. Az ifjúsági és felnõtt korcsoportok versenyével egy idõben,
ugyanezen a helyszínen bonyolították a serdülõ és gyermek
íjászok bajnokságát is.
Az országos bajnokságot olimpiai, csigás, barebow (ún. csupasz
íj), vadászreflex, longbow (ún. hosszú íj) és történelmi íjászok számára hirdették meg.
Egyesületünkbõl öt fõ íjász indult a megmérettetésen. Katona
Dorottya kadet lány, Horváth Tamás kadet fiú, Katona Alex ifjúsági férfi, Bóla József felnõtt férfi és Gilicze László mester férfi
korcsoportban, és mindannyian olimpiai reflex kategóriában.
(A rangsorolóban elért eredmények: Katona Dóri 2., Horváth
Tomi 2., Katona Alex 1., Bóla J. 11., Gilicze L. 3.)
A verseny menete, szabályleírása röviden:
Az olimpiai íjászok 2x70 és 2x60 m-en 122 cm-es lõlapra korcsoporttól függõen; a csigás íjászok 2x50 m-en szûkített 80 cm-es lõlapra; a barebow-sok 2x50 m-en és 2x30 m-en 80 cm-es lõlapra
korcsoporttól függõen; a vadászreflex-es, longbow-s és történelmi íjászok pedig 2x30 m-en 80 cm-es lõlapra kezdték meg az OB
rangsoroló versenyét. Ezt követõen a versenyzõket a rangsoroló
fordulóban elért helyezéseik alapján a kieséses táblázat (vagy fésû) alapján párokba osztották, ahol egymással mérkõztek
szettrendszerben, max. 5 sorozatban lõtt, 5x3 kilõtt vesszõvel. A
párbaj gyõztese és a továbbjutó az a versenyzõ, aki hamarabb elérte a 6 gyõztes pontot. (Egy sorozatlövésnél a gyõzelemért 2 pont
jár, döntetlen esetén 1 pont.) A mérkõzés akár 3 sorozat után is eldõlhet, lehet 6:0, vagy 5:5-ös állásnál 1-1 vesszõvel, szétlövéssel.
Szétlövés esetén a továbbjutó versenyzõnek kell magasabb értékû
találatot elérnie, vagy azonos köregységnél a vesszõjének közelebb kell lennie a lõlapon lévõ + jelnél, illetve a köregységeket jelölõ körvonalhoz.
A rövid szabályismertetõ után következzenek az OB-n elért
helyezéseink, korcsoportonként:
– Katona Dorottya kadet lány 2. helyezés, ezüstérem (remekül és
eredményesen versenyzett).
– Horváth Tamás kadet fiú 1. helyezés, aranyérem, azaz ORSZÁGOS BAJNOK (mint látjuk, verhetetlen volt a kiesõben, csak
így tovább)!

– Katona Alex ifjúsági férfi 2. helyezés, ezüstérem (másfél év kihagyás után a múlt hónapban kezdte újra, le a kalappal elõtte; a
rangsorolót követõen elfáradt).
– Bóla József felnõtt férfi 11. helyezés (a kiesésesben nem igazán
érezte az összhangot).
– Gilicze László mester férfi 2. helyezés, ezüstérem (más színû érmet szeretett volna, de a legyõzõje, Nagy Béla örökös bajnok 68
éves kora ellenére nagyon jó íjászversenyzõ).
Az olvasó számára bizonyára feltûnik, hogy a rendszeresen versenyzõ Gilicze Ferenc mester férfi és az ifjúsági korú Lovász Balázs miért nincsenek a versenyen indultak között. Gilicze Ferenc
nem tudott edzeni, sérült. Lovász Balázs július 13-án átnyújtotta
átigazolási kérelmét más egyesületbe, mely aláírásra került.
Egyesületünk 20 év után elõször serdülõ és gyermek versenyzõket
az országos bajnokságon nem tudott indítani. Jelenleg két gyermekünk van, akik nyaralással és ezalatt lehet, hogy néha unatkozással töltötték a nyári szünidõt.
Kérdések
Hol van a többi sárbogárdi gyerek, fiú, lány? Mi az oka, hogy nem
sportolnak? Messze van a sportlétesítmény? Még nem lõtt íjjal, és
nem tudja, hogyan kell? Nem jön a barát/barátnõ? Erõt kell kifejteni, és el kell menni a kilõtt vesszõkért? Magasra állította az edzõ
a mércét? Legyek szorgalmas, kitartó és még fegyelmezett is a
tagdíj megfizetése mellett?
Igazán mûködik-e az iskolai és szülõi háttér, az egészséges életre
nevelés, felkészítés a felnõtt korra?
Fiatalok, vegyetek példát az örökös bajnokról, Nagy Béláról, a
többszörös magyar bajnok, több olimpiát, világbajnokságot, Európa-bajnokságot és számos nemzetközi versenyt megjárt versenyzõrõl!
Ti, fiatalok hol és hogyan fogtok még 68 évesen mozogni? Van
elõttetek példa?
Ezek után is egyesületünk mindenki számára nyitott, várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ gyermekeket, fiatalokat és középkorú felnõtteket, valamint az idõsebb korosztályhoz tartozókat!
Felszerelést biztosítunk!
Feltételként nem kérünk szorgalmat, kitartást és fegyelmet; ha
hajlamos vagy rá, megtanulod úgyis.
Sárréti Íjász Club Egyesület (SÍC)
Gilicze László, 06 (30) 387 6842

Unikornis Cecén
Vasárnap Unikornis versenyt rendeztek gyermekek részére a
cecei Kabakán lovas tanyán. Ezen a megmérettetésen 40 lovagolni tanuló gyermek adott bizonyságot az eddig elsajátított tudásáról különbözõ feladatok révén, több korosztályban. A jó hangu-

lathoz minden adott volt: kiváló terep, szép idõ, frissítõk, finom
étkek, baráti közösség, és nem utolsósorban nagyszerû lovak.
A kezdõk kategóriájában 1. Turancsik Tamara (Soltvadkert), 2.
Szõr Fruzsina (Tamási), 3. Glück Enikõ (Simontornya), 4. Pajor
Lili (Cece).
Haladók: 1. Horváth Molli, 2. Géringer Szabolcs, 3. Sándor Eszter (Simontornya).
Nehéz kategória: 1. Bódog Vanessza (Dombóvár), 2. Csapó Evelin (Tamási), 3. Tihanyi Lilien (Székesfehérvár).
Tudósítónktól
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2011. augusztus 18. Bogárd és Vidéke

Egy szelíd lelkipásztor emlékére
Letûnt idõk emlékét idézi a Huszár-temetõ ravatalozója melletti régi sírkert. Mint a
nyája mellett vigyázó pásztor, úgy emelkedik ki a többi sírkõ közül a 200 éve született
lelkész, Úrházy Lajos szürke emlékköve.
Negyven esztendeig volt a református gyülekezet lelkipásztora. Szolgálati ideje a 19.
század középsõ szakaszát fogta át: a két
nemesi pusztán kezdõdött, és egy fejlõdõ
mezõvárosban, járási székhelyen fejezõdött be.
Nekrológjában ezt olvashatjuk:
„A boldogult hivatalos teendõit 41 éven át
e gyülekezetben híven, soha nem lankadó
buzgalommal s szigorú pontossággal teljesítette, s ez által, valamint elragadó ékesszólása, kedves, megnyerõ bánásmódja által híveinek szeretetét s tiszteletét nyerte
el. Érdemei méltánylásául az egyházmegye õt tanácsbírájául választotta, s e hivatalában is sok éven át híven forgolódott;
különösen ifjabb éveiben az egyházmegyei
gyûléseknek egyik legjelesebb szónoka
volt. Mint embert szelídség, nyájasság jellemezte a boldogultat. A kivel életében
csak egyszer találkozott is – kedves modorával annyira megnyerte, hogy az õt soha el
nem felejthette, és ennek következése volt
roppant széles körû ismertsége, s hogy halálakor oly sok jó barát és ismerõs szemeibõl fakadt a bánat és részvét õszinte
könnycseppje.” (Protestáns egyházi és
iskolai lapok, 1880. okt. 3., 40. sz.)
Ezen emléksorok egy korábbi bekezdésben idézik Úrházy 1860-ban kelt önéletírását. Ebbõl ismerhetjük meg életútjának és
pályájának kezdetét:
„Születtem Kecskeméten, 1811. év aug. 19.
napján nemes Úrházy Sámuel és Koók Katalin szüleimtõl. Tanulói pályára lépvén
Kecskeméten az elemi és gymnasialis,
Debrecenben pedig a bölcsészeti, jogi és
theológiai tanulmányokat végeztem. E pálya végeztével a Kiskunságba jöttem iskolarektorképpen 1834. év tavaszán, hol három évet eltöltvén, 1837. év tavaszán, mint
theologiae candidatus, elébb Kiskun Filepszállásra, s innen 3 év mulva Dunapatajra, a betegeskedõ Nt. Dobos József e.
ker. fõjegyzõ ur mellé rendeltettem Ft. Báthory Gábor superintendens ur által papoló káplánnak. Majd 1838. év május 8. s 9.
napjain letevén a papi vizsgát Nagykõrösön, s ugyanitt a betegen fekvõ püspök Ft.
Báthory Gábor ur által pappá szenteltetvén, mint segédpap hazámba, Kecskemétre rendeltettem Ft. Polgár Mihály mellé,
hol 1 évet töltvén, Bajára rendes papnak
hívattam meg; honnan szinte 1 évi lelkipásztorkodásom után 1840. év márc. havában a sárbogárd–tinódi egyesült egyház
által választattam meg rendes lelkészül, s
mint ilyen, hivatalomba léptem a nevezett
egyháznál 1840. év május 21. napján.”
A kiváló stúdiumok, iskolák, a neves városok és a püspökök melletti szolgálat jó
ajánlólevelet biztosítottak számára. Érthetõ, ha a bogárdi urak szívesen látták vol-

na az ígéretes fiatalembert a gyülekezet
élén. A jegyzõkönyv alapján úgy tûnik,
nem is gondolkodtak másban, õ volt az
egyedüli jelöltjük. A két egyházrész elöljárói, nevezetesen Mészöly György gondnok
és Mészöly Elek Bogárdról, a tinódi részrõl pedig az ottani gondnok, Varga Márton és Molnár Imre presbiter egy márciusi
vasárnapon felkerekedtek és elmentek
meghallgatni jelöltjüket. Fellépése, jelleme megnyerte a küldöttek tetszését, mert
a presbiterek egy akarattal választották
meg, és két hónap múltán, május 24-én
már beköszöntõ prédikációját tarthatta
meg Bogárdon.
Nem tudni, milyen reményekkel érkezett
ide, de hamar megtapasztalhatta a gyülekezet életének nehézségeit. Ezért írja róla
kései utódja, Kiss Dániel a következõket:
„Kitûnõ bizonyítványokkal, szép, férfias
alak, gyönyörû hanggal, zenei készültséggel bír. Megszeretik, mindvégig megtartják. Jóakaratát kivált eleinte feltüntetik a
jegyzõkönyvek. De mit tehet egy kemény

nyakú, makacs nemzetséggel szemben egy
különösen is lágy kedélyû, szolid ember,
amikor egy erõs kezû prófétai egyéniség is
felõrlõdött volna talán eredmény nélkül a
zilált viszonyok között.”
A szórványaival együtt kétezret fõt is meghaladó gyülekezet több sebbõl vérzett. A
bajok már elõdje utolsó éveiben látszottak.
A hatalmas egyházszervezõ munkát maga
mögött tudható Somody István öregen és
megfáradva már nehezen viselte gyülekezete terheit. Lazult az egyházfegyelem,
lanyhult az adakozás, romlott a pénzügyi
helyzet, belsõ civódások támadtak.
Úrházy, lelkészi mûködése kezdetén, az
aggasztó anyagi helyzetet próbálta orvosolni. Eleinte kevés siker mutatkozott,
rendetlenül folytak be az egyházi adók,
kölcsönt kellett felvenni. A fizetési nehézségek árnya több mint három évtizedre is
rávetült.
Jól jellemzi a helyzetet az 1860-ban újraöntött harang ügye. A harangöntõnek még
három év múlva is vissza kellett jönnie a fizetségért, és csak úgy jutott a pénzéhez,
hogy a gondnokkal házról házra járt.
A pénzszûke ellenére a lelkész nem feledkezett meg az adakozásról. A kevés jövedelembõl nemcsak a pápai iskolának gyûjtött, hanem éveken keresztül a patakinak
is, ahonnan régebben a tanítókat kapták.
Úrházy magánemberként is adakozott a
protestáns árvaháznak, a székesfehérvári
református gyülekezetnek, a szegedi árvíz
károsultjainak és a budapesti teológia
könyvtárának. Különösen szép viszont az a
közadakozás, amit az országos felhíváshoz
csatlakozva indítottak a három községben,
Bogárdon, Tinódon és Sárszentmiklóson a
tordincei horvát reformátusoknak szánt
káté és énekeskönyv kiadására. Az összefogás a nemes célra 12 forint 11 krajcárt
eredményezett. S számunkra a legszebb és
legközelebbi példa az az úrvacsorai kehely,
melyet Úrházy feleségével 1856-ban adományozott a gyülekezetnek. Ezzel újjáélesztették a régóta szunnyadó adakozási
kedvet. Példájuk követõkre talált a késõbbiekben.
Visszatérve a kezdeti évekhez, a másik és
egyben a legnagyobb gond az anyagiak
mellett a bogárdiak és a tinódiak békétlensége volt. A viszály a hamu alatti parázshoz
hasonlóan izzott már régebb óta, fel is csapott a lángja idõnként. Az 1844-es évben
azonban elemi erõvel lobbant fel. A tinódi
közbirtokosság sérelmezte, hogy a társult
egyházközségben ugyanazon terheket vállalta magára, mint Bogárd, a pénztárossággal egybekötött fõgondnoki hivatal viselésébõl mégis kizárták õket. Úgy érezték, az egyházi ügyek intézéseibe így kevesebb a beleszólásuk. A bogárdi dominanciát növelte az is, hogy a templom és az iskolák azon a részen voltak.
Az ügy fontosságát szem elõtt tartva az
egyházmegye a kapott elõterjesztés érdekében 1845 áprilisában Bogárdon tartotta
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ülését. A panaszt vizsgáló bizottság jelentése szerint: „az egymással öszve ütközõ
családi, majd egyéni érdekek miatt úgy
szintén az elválás már az elõtt is táplált eszméjének mind a két közbirtokosságnál nagyobb és kisebb mértékben tapasztalható
megkedvelésénél fogva a kibéküléshez
nem sok remény mutatkozott.” A szétválás
mégsem valósulhatott meg, mert a tinódiak belátták, hogy külön egyházat nem
tudnak fenntartani. „Annyit azonban elértek, hogy az egyik iskola néhány éven át a
tinórdi részen bérelt helységben állíttatott
fel, az egyház szükségeihez továbbra is járulni kötelezettek és pedig pénzben és gabonában 735 forint értékkel, míg Sárbogárd 1267 forint értékkel járult.” (Biczó
Lajos: A Sárbogárd-Tinórdi reformált
egyház egyháztörténete)
A béke csak lassan állt helyre. Még az
1876-os év egyik gyûlésén is feljött a gondolat az egyházi épületek kijavítása ürügyén Molnár Zsigmond tinódi presbiter
részérõl: mi lenne, ha inkább újakat építenének a város központjában. Persze a felvetést a bogárdiak tiltakozása miatt elvetették. Végül az jelentett igazi elégtételt a
tinódiak számára, amikor az õ részükön
felépült az új (Kozma-) iskola 1886-ban.
Az egyházi pecsétben található „horgonyos” kézfogás a békülés hosszú folyamatának a jelképévé lett, amiben Úrházynak
nagy szerep jutott.
(Folytatjuk.)
-b -n.

„Magasztalni kell az anyát,
akinek szeretete nem ismer határt,
s akinek emlõin nevelkedett
az egész világ.”
(Gorkij)
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Az Alapi Vadásztársaság

Cece nagyközség civil szervezetei
tisztelettel meghívják Önt, kedves
családját és barátait

2011. augusztus
20-án
az alapi vadászháznál
(Kazsoki-tanya)

VADÁSZNAPOT
rendez.

Magyarországon 1993 óta ünneplik
meg ezt a napot. Egyre több édesanya
választja az anyatejes táplálását, a szoptatást, mert tudja: minden cseppje értékes fejlõdõ gyermeke számára. Szüléssel életet ad gyermekének, szoptatással
táplálékot és biztonságot nyújt neki.
A sárbogárdi védõnõi szolgálat az anyatejes világnap alkalmából ünnepséget
tart, melyre szeretettel várjuk!
Idõpont: 2011. szeptember 9., péntek,
9.30 órától.
Helyszín: Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ, Hõsök tere.

a 2011.
augusztus 20-ai
NEMZETI
ÜNNEP
cecei
rendezvényeire!
Az általános iskola Árpád úti épületénél

Program

9.00 órától:

10.00 megnyitó, köszöntõ

– kispályás labdarúgótorna, kézilabda-mérkõzés;

10.30 a magyar koronglövõ-válogatott bemutatója

– fõzõcske, fõzõverseny;

11.00 vadászíjász- és vadászkutya-bemutató,
koronglövõ-kupa, vadételek egyéni és csapat-fõzõversenye

– gyerekeknek kézmûves-foglalkozásokat tartanak az óvodai dolgozók,
ügyességi versenyek;
– arcfestés, aszfaltrajzverseny.

12.00 solymászbemutató

10.00 órától:

12.30 Szent Hubertus-mise (a szentmisén celebrálja: Mészáros János mb. esperes, közremûködik: a Bakony Vadászkürt Együttes)

– ünnepi hálaadó ökumenikus istentisztelet a református templomban,
prédikál: Kallós Péter plébános.

13.00 Rallye Trompets de la Farét Noire (Franciaország)

14.00 órától kulturális programok:

14.00 Black Horse Country Club, Sárbogárd

– a sárbogárdi felnõtt néptánccsoport mûsora;

14.30 Alap Ten Dance táncegyüttes

– a Vándorok Táncegyüttes (Pálfa) mûsora;

15.00 Keskeny Márk énekes (Megasztár)

– a Gerlice Néptánc Egyesület csoportjainak
mûsora;

16.00 Defekt Duó (zenés, humoros mûsor)

– a Búzavirág Népdalkör mûsora;

17.00 a koronglövõ- és fõzõverseny eredményhirdetése, utána tombolasorsolás (fõdíj: egy
vadászfegyver)

– a cecei társastánccsoport mûsora;

18.00 a Mezõföld Népi Együttes és az Arany
László Általános Iskola gyermek-néptáncegyüttesének mûsora

Anyatejes világnap
Sárbogárdon
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19.30 Csuti Csaba és Bácskai Nóra nótaénekesek mûsora, kísér: Sántha Ferenc és cigányzenekara

– a Zilahi Meszes Táncegyüttes mûsora;

– mesét mond: Bali Péter.
16.30 órától: a fõzõverseny eredményhirdetése.
17.00 órától ünnepi megemlékezés az általános
iskola udvarán:
– beszédet mond: Varga Gábor polgármester;
– kenyérszentelés;

21.00 szabadtéri bál a vadászház udvarán, közremûködik: a Szabó zenekar, Cece

– díszpolgári cím adományozása, a „Községünkért” oklevelek átadása;

A nap folyamán huszárbemutató, vadászhintók
bemutatkozása.

– Tiszta Virágos Porta díjak átadása;

Kiállítások: trófeák, vadászfestmények, fa- és
csontfaragások, vadászkések bemutatója.

18.00 órától: öregfiúk labdarúgó-mérkõzés a
nagypályán (Arany J. utca).

Gyermekprogramok: pónilovaglás, ugrálóvár,
arcfestés.

20.00 órától: bál a mûvelõdési házban, zenél: a
Boros zenekar.

Az egész napos rendezvény mindenki számára
ingyenes!
Töltsön egy kellemes napot az alapi vadászháznál!
Szervezõk

– a Harmónia Kamarakórus mûsora.

Belépõdíj: 500 Ft.
Esõ esetén a rendezvény helyszíne a mûvelõdési ház, a sportrendezvények és a fõzõverseny elmaradnak.
A rendezõség a változtatás és a beléptetés jogát
fenntartja!
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Hal lecsósan
Hozzávalók: 1 kg tengeri halfilé, 1 kg krumpli,
3 paradicsom, 3 tv paprika, 2 fej hagyma, 1 l
étolaj, 10 dkg margarin, kapor, ételízesítõ, só.
A tengeri halat alufóliába rakjuk. Rátesszük a
margarint és egy evõkanál szárított kaprot. Jól
becsomagoljuk, hogy ne kapjon levegõt, és sütõben 10 perc alatt megpároljuk 180 fokon. A
krumplit karikára vágva kisütjük olajban. Lecsót készítünk hagymából, paprikából és paradicsomból. Úgy tálaljuk, hogy a tányérra teszünk a sült krumpliból, rá
egy szedõkanál lecsót, és mellé két szelet halat.

Krumplibaba
Hozzávalók: 5-6 szem burgonya, 50 dkg töpörtyû, 2-3 fej vöröshagyma, liszt, só, 2-3 evõkanál olaj, vagy 3 dkg zsír.
A meghámozott és nyers burgonyákat lereszeljük és összekeverjük egy kevés zsírral, vagy
olajjal pirított, apróra vágott vöröshagymával.
Hozzáadjuk a nagyon apróra összevagdalt,
vagy megdarált töpörtyût, annyi lisztet, amennyit felvesz, hogy közepesen kemény tésztamasszát kapjunk, és megsózzuk.
Zsírozott, vagy olajozott tepsibe terítjük, és elõmelegített sütõben szép pirosra
sütjük.

Lúdláb torta
Hozzávalók (a tésztához): 1 evõkanál kakaópor, 3 evõkanál liszt, 3 evõkanál cukor, 3 db
tojás, 1 kávéskanál sütõpor; (a krémhez) 20
dkg margarin, 10 dkg étcsokoládé, 4 evõkanál
cukor, 1 csomag csokoládé ízû pudingpor, 3 dl
tej, 30-40 dkg meggybefõtt; (a bevonathoz) 5
evõkanál kakaópor, 5 evõkanál cukor, 5 evõkanál víz, 5 dkg vaj; (a díszítéshez) szép
meggyszemek.
A tojások fehérjét felverjük, hozzáadjuk a cukrot, kemény habot készítünk,
egyenként adjuk hozzá a tojások sárgáit, majd lazán beleforgatjuk a sütõporos,
kakaós, szitált lisztet. Egy tortaforma alját kikenjük, papírt szabunk rá, és a
masszát belesimítjuk.
Elõmelegített sütõben, közepes lángon, 180 °C fokon, kb. 20 perc alatt kisütjük.
Tûpróbával ellenõrizzük, és rácson hûtsük ki. A krémhez a tejet a pudingporral
és a cukorral simára kavarjuk, felfõzzük sûrûsödésig, majd lehûtjük. A margarint habosra keverjük, s a pudinggal krémesre elegyítjük. A csokoládét vízfürdõben felolvasztjuk, a krémmel eldolgozzuk, és a felét a tésztára simítjuk. A
meggyet rászórjuk, a maradék krémet rákenjük. Hûtõszekrényben dermesztjük
pár órát, majd a tetejét és az oldalát is bevonjuk csokoládémázzal. A mázhoz a
kakaóport a cukorral, a vízzel állandó keveréssel, összeforralva besûrítjük, levesszük a tûzrõl, s elegyítjük a vajjal.
Meggyszemekkel díszíthetjük. A máz helyett 20 dkg étcsokoládés tortabevonót
is használhatunk.

Idõjárás
Folytatódik a fõként napos, nyári idõ. Pénteken tetõzik a
meleg, majd szombaton egy gyenge hidegfront érkezik.
A hidegfront hatására több lesz a felhõ az égen, és elszórtan – fõként délnyugaton és északkeleten – elõfordulhat zápor, zivatar. A nappali felmelegedés átmenetileg mérséklõdik, de még így is az átlagos közelében marad. A jövõ hét elsõ napjaiban, a zavartalan napsütés
mellett, újbóli felmelegedés várható, egyre többfelé 30
fok körüli, illetve e fölötti délutáni hõmérséklettel.
www.metnet.hu
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EGY NAP
BENYOMÁSAI
Aznap délelõtt egy szûk körû megbeszélésen voltam. Az ifjúság súlyos helyzetérõl volt szó. Nemcsak arról, hogy a diákok számos helyen megverik a
tanáraikat, szabadidejük nagy részét a számítógép
monitorja elõtt töltik még éjszaka is, a tudatukat elfoglalja a virtuális digitális világ, egy nem természetes, képzelt dimenzió, utálják az iskolát, nem érzik,
hogy szükségük van azokra az ismeretekre, amelyekkel ott tömik az agyukat. És nemcsak arról,
hogy a hét végén tömegestül tódulnak ricsajos bulikra, ahol a falrepesztõ ritmusok közé vetik magukat, hajnalig rázzák a testüket, gyakran tudatmódosító szerek hatása alatt. Hanem arról is, hogy ettõl
az életviteltõl sivárrá válik a lelkük, szenvedélyek,
az alkohol, a drog rabjaivá válnak, nincsenek életcéljaik, nem kevesen bûnözõvé válnak közülük. Errõl beszélgettek ott felelõs férfiak és nõk, és leginkább arról, hogy mit lehet, és mit kell ebben a helyzetben tenniük. Van-e remény a helyzet megváltozására?
Jó volt tudni, hogy vannak emberek, akik fontosnak
tartják, hogy ezekrõl az egész emberiséget, különösképpen a magyarságot érintõ kérdésekrõl töprengjenek. Hajlandók önzetlenül a szabadidejüket
feláldozni, utazásokat vállalni, mert nem tûrhetik
tovább az egyre romló helyzetet, és a szívükön viselik a jövõ generációk sorsát. S különösképp az tetszett, hogy vannak, akik hajlandók összehozni egy
ilyen megbeszélést, teret és ebédet adnak hozzá,
noha a munkakörükbõl nem következne ez, és
munkájukért senkitõl nem kapnak egy fillérnyi ellenszolgáltatást sem.
Nincs még minden elveszve, úgy látszik.
Mikor hazaértem, épp a híreket adták a televízión.
Mutatták a gödröt, ahova elevenen elásta az áldozatot Csepelen a tettes, mert el akarta tulajdonítani
a folyószámláról hatvanezer forintnyi fizetését.
Embert ölni rongyos hatvanezer forintért! Az embertelenség nagyon mély szintje nyilatkozott itt
meg. Noha neki persze az a pénzösszeg nem rongyos, hanem az életet jelenti. Kiderült, hogy tettestársai is voltak az illetõnek, kirajzolódtak a hajléktalanok körében kialakult bûnözõ maffia körvonalai. Négy hullát találtak még a helyszínen a földben.
Feltehetõ, hogy ezeket is elevenen ásták el. Tudjuk,
hogy mindezt az utolsó áldozat tárta föl, akinek sikerült kimásznia a gödörbõl.
Rossz a világ berendezkedése. A gazdagok egyre
gazdagabbak, és egyre többen vannak az egyre szegényebbek. Nem jó az a világ, ahol sok a hajléktalan, és néhányan azon vetélkednek, hogy melyiküknek van nagyobb luxusjachtja.
A tévében láttam az angliai utcai zavargások képsorait. Az egyik hírmagyarázó kifejtette, hogy a rombolásban, fosztogatásban részt vevõ fiatalok neveltetési hiányosságaik miatt rabolnak és õrjöngnek.
Lehet, hogy nálunk is lesznek ilyen utcai csetepaték?
Még aznap kérdeztem egy fiatalembertõl, hogy hol
van az öccse. Mondta, hogy katolikus ifjúsági világtalálkozón vesz részt Madridban. Ott imádkoznak
az emberiség megjobbulásáért, az ifjúságért. És
énekelnek, beszélgetnek.
Sokféle ember van.
(L. A.)
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Változnak az idõk 8.
Mikor kinyitottam a szemem, csupa fehérséget láttam. Hol vagyok? Ez már a másvilág?
– Végre, felébredtél! Azt hittem, már örökké aludni fogsz.
– Hiszen csak három napja fekszik. Miután leöntött a torkán egy
üveg erõöntõt és maximális energia-bedobással sikeresen végrehajtott egy magas szintû varázslatot. Õszintén szólva csodálom,
hogy csupán három napig aludt.
Dóri és Tûzvirág veszekedtek mellettem. Közben rájöttem, hogy
egy kórházban vagyok, és egy kórházi ágyban fekszem. Lassan kitisztult a fejem és eszembe jutottak az események.
– Mi történt? Mi történt Kingával?
– Lassan a testtel, gyorsvonat! – mondta viccelõdve Tûzvirág. –
Kinga itt fekszik melletted. Jól van, csak még nem ébredt fel. Sikeresen elûzted belõle a gonoszt. Szakértõ varázslók õt is elfogták.
Nem lehet tudni, hogyan született meg. Tudós varázslók azt állítják, hogy csakis rossz útra tért mágus kezei lehetnek a dologban.
Azt viszont tudjuk, hogy az emberek dühébõl és félelmébõl táplálkozott, amíg elég erõs nem lett ahhoz, hogy megszálljon egy embert. Az MSZ attól tart, hogy nem õ volt az egyetlen ilyen lény. Viszont most, hogy tudjuk, mivel állunk szemben, sokkal könnyebb
lesz védekezni.
– Mi pedig világhírûek lettünk! – kiáltotta Dóri.
– Ez egy kórház, ne beszélj olyan hangosan! – förmedt rá Tûzvirág.
– Viszont valóban, az egész világ mágusai ismerik a nevünket. Futótûzként terjedt, hogy legyõzted az elsõ occupót. Így nevezték el
ezeket a megszálló lényeket.
Ez engem egyáltalán nem érdekelt. Sokkal inkább az foglalkoztatott, hogy mi történt Lehellel. Tûzvirág mintha meghallotta volna
a gondolataimat, erre a kérdésemre is válaszolt.
– Ne aggódj Karmos miatt. Hála Dóri elixírjének, sokkal jobban
van. Ha találkozni szeretnél vele, a kórház elõtt egy padon biztosan megtalálod.
Ennyi éppen elég is volt nekem; hamar kimásztam az ágyamból,
és amennyire erõmbõl telt, lefutottam a kijárathoz. Onnan már
láttam a fekete macskát, aki fekete-fehér csíkos farkát jobbra-balra lóbálta.
– Jó napot, Lehel! Hogy gyógyulnak a sebei?
– Jobban szerettem, amikor még tegezett, drága Kata.
– Nehezen megy, mióta tudom, hogy te vagy az ország fõmágusa.
– Rajtad kívül azonban még mindig nem sejti senki. Ülj ide le mellém! Áruld el, hogy jöttél rá, hogy én vagyok Szilárd Lehel?
– Endre beszélt rólad. Könnyû dolgom volt, mert összehasonlította a macska énedet emberi éneddel. Már akkor nem stimmelt valami, mert én nem láttalak olyan lusta macskának, ahogy azt Endre mondta. Akkor vált bizonyossá a gyanúm, amikor önfeláldozó
módon az occupó és közénk ugrottál. Most nekem is lenne egy
kérdésem. Miért éppen Fejér megyébe jött felügyelni?
– Tudtam, hogy meg fogod kérdezni. Nem hiába lakozik benned
egy róka. Kedves barátom egy különös pillanatában, amikor csak
én voltam ott, jövendölést mondott. Ilyenkor különös állapotba
kerülnek. Késõbb maguk sem tudják, hogy mi történt velük. Ezek
a jóslatok szinte teljesen megbízhatóak. A barátom ezt mondta:
„Fejér megyében történik meg elõször, de egy lány megküzd a
másik felével, s így a baj is elül. De neked is ott kell lenned, hogy
támogassad a lányt. Miután ez bekövetkezett, sorozatban történnek hasonló esetek, de ezekre már fel leszünk készülve.”
– Ez azt jelenti, hogy te végig tudtad?
– Azt nem, hogy pontosan mi fog történni. Én pusztán a jóslat szerint cselekedtem. Most viszont pihennünk kell, mivel – ahogy azt
kedves barátom szavai is mutatják – a mi munkánknak még nincs
vége.
Ebben teljesen egyetértettem Lehellel. Boldog voltam, hogy újra
pihenhettem. Becsuktam a szemem, s hátradõltem a padon.
Gyenge szellõ fújta meg az arcomat. A sarkon túlról egy hegedû
lágy, álomba ringató hangját hallottam. A mai napon szokatlanul
meleg van.
Vége
Takács Anna
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Sárszentágotai tanulók
13. pálkövei nyári tábora
Augusztus elsõ hetében táborozott 16 sárszentágotai tanuló a
már megszokott, megszeretett pálkövei üdülõtáborban. Ugyan az
idõjárás nem kedvezett nekünk, azért minden nap megfürödtünk
a tóban; volt, mikor csak ágotaiak voltak a Balatonban. A néhány
napos, igazi strandidõ azonban kárpótolt bennünket mindenért –
gyorsan megmelegedett a víz!

A szokásos kirándulások nem maradtak el: Badacsony, Révfülöp.
A tábori rend, program töltötte ki a strandolásra nem alkalmas
idõt: asztalitenisz-verseny, labdarúgó-bajnokság, sorversenyek,
szókirakó, csillámhennázás, közös filmnézés, vetélkedõ, kézmûves-foglalkozások. Természetesen, folyamatos volt a tábor lakóival az ismerkedés, az esti diszkó, az éjszakai alvás ellenõrzése és
néhány gyermek lelki segélyszolgálata.
13. alkalommal szerveztük meg ezt a tábort. Az eddigi évek során
közel 400 tanulót táboroztattunk, akik közül sokan voltak azok,
akik már nem az általános iskola tanulói, ám mindig szívesen jöttek.
A Balaton északi partja rengeteg látnivalót kínál. Az évek során
az alábbi helyeken jártunk: Révfülöp, Fülöp-hegyi kilátó, Kõvágóörs, Salföld, Badacsony, Szigliget, Tapolca, Keszthely, Zánka, Hegyestû, Tihany, Balatonboglár hajóval, Balatonederics,
Kapolcs.
A tanulóink megismerkedtek hazánk egyik legszebb tájegységével. Az eltöltött egy hét alatt a közös programok, a tábor igazi közösségi élményt nyújtott számukra.
Az eddigi táborokat támogatta: Gyermek és Ifjúsági Alapprogram-pályázat, a sárszentágotai polgármesteri hivatal, a Sárszentágota Gyermekeiért Egyesület, a szülõk részérõl: Pénzes Róbert,
Baranyai László, Tóth Ferenc, Bognár Ádám.
Állandó kísérõ volt a pedagógusok közül: Józsa Gáspár, Taksár
Szilvia, Sziráki Judit, Balázs Lilla, Erdélyi Ferencné, Molnár Veronika, akinek a legutóbbi táborban velünk volt a férje, Molnár
Ferenc is.
E sorok írója valamennyi eddig szervezett táborban részt vett. A
jövõben azonban átadja helyét a fiatal kollégáknak. Remélhetõleg a hagyomány nem szakad meg, és lesz anyagi, emberi erõforrás azért, hogy a nyári ágotai táborok folytatódjanak.
Gerse Ferenc

16

TV-RÁDIÓMÛSOR

Augusztus 20., SZOMBAT
MTV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Szent István
napja 10.00 Tisztavatás a Hõsök terén 11.00 Szent István napja 12.00 Hírek
12.15 Liliomfi 14.05 Kajak–kenu vb. 16.25 Csillagszemû 16.55 Szent Jobb-körmenet 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – A luxor, az
ötöslottó és a joker sorsolása 21.00 Tûzijáték 21.30 Ludas Matyi 23.15 Hírek
23.20 Sporthírek 23.25 István király 0.45 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.15 Csodacsibe 10.40 A kismadár
12.30 Fekete Nyíl 14.20 A hazafi 17.15 Kutyák és macskák 19.00 Híradó 19.25
Asterix és a vikingek 20.50 Ünnepi tûzijáték 2011 21.35 Ízlések és pofonok
23.45 Portré 0.15 Betörõ az albérlõm 2.15 Másnap
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 8.35 Két testvér 10.30 Michou
története 12.50 Szilaj, a vad völgy paripája 14.15 Jóban-Rosszban 16.35 Az elveszett aranyváros fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Nagyon
vadon 21.10 Forrest Gump 23.45 Casting minden 1.45 Kalandjárat 2.10
Teleshop 2.40 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Vadak és
vadvizek Szent István honában 10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 A
hely 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Miként ünnepeltek a
protestánsok? 14.04 Világóra 14.25 Kajak–kenu vb. Közv. 16.04 A templomépítõ Barsi Balázs ferences 16.30 Buzánszky a csángóknál 17.04 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a szigetig 18.30 „István
királyunk születésével, keresztségével és koronáztatásával díszlõ hegy” 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene 20.04
Rádiószínház 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 21., VASÁRNAP
MTV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek
hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.10 Katolikus krónika 9.40 Amikor gyermek voltam 9.50 Kard és kereszt 10.05 Tanúságtevõk 10.30 Református magazin
10.55 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.05 Útmutató 11.30 Mai hitvallások 12.00
Hírek 12.05 TS – Sport7 12.40 Kajak–kenu vb. 15.40 TS – OTP Bank Liga: Újpest FC–DVTK labdarúgó-mérkõzés 18.00 Anno 18.30 Õrség a pajtában 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Beszélgetés Schmitt Pál köztársasági elnökkel
20.40 Amadeus 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.50 Aranyfeszt: Kultúrkincsek
nyáron 0.20 Este találkozunk! 1.55 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 12.05 Tengeri õrjárat 13.05 Magyar
autósport-magazin 13.20 Barátok közt – Maraton 15.55 Eltûntnek nyilvánítva
16.55 Álljon meg a nászmenet! 19.00 Híradó 19.30 Ünneprontók ünnepe 22.00
A bûn rendje 0.05 Portré 0.40 Másnap 0.55 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2 Matiné 10.25
Max Steel 10.40 Mosoly Road Show 2011 11.10 Stahl konyhája 11.40 Kalandjárat 12.15 Borkultusz 12.45 Jóban-Rosszban 16.00 Bûbájos boszorkák 16.50
Szerelem és egyéb katasztrófák 18.30 Tények 19.00 Napló 19.35 Napló extra
20.05 Pókember 22.25 Halálhajó 0.05 Ryan közlegény megmentése 2.50
Ezo.tv 3.20 Napló 3.45 Napló Extra 4.10 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 Metodista istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
12.45 Kajak–kenu vb. közv. 14.04 Népzene 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 21.03 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Augusztus 22., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Az
aranyrózsa barlangja 10.35 Vízkincs 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55 Átjáró 13.25 Roma magazin 14.00
Domovina 14.30 Európa pályaudvarai 15.00 Hungaria – Európa rejtett kincse
15.15 Gyerekjáték az internet 15.30 Magiszter 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó
16.40 Körzeti híradók 16.55 Robbie, a fóka 17.40 Szerelmem, Afrika 18.35 A
csábító nyomozó 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Az oroszlán ugrani készül 21.35 24 22.20 Hírek 22.25 Sporthírek 22.30 A mész története 1902-2010
23.00 Ma reggel 1.10 Kis halak… nagy halak
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Portré 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi, az
elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.30 Fél
kettõ 14.45 Tejben fürdünk 16.40 A szív útjai 17.50 Ezel – Bosszú mindhalálig
19.00 Híradó 19.40 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.00 Dr. Csont 22.05 Hazudj,
ha tudsz! 23.15 Árnyék nélkül 1.30 Reflektor 1.40 Corinna
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 9.55 Teleshop 11.30 Született
kémek 11.55 Pata tanya: Baromi buli 13.30 Ezo.tv 14.25 Seherezádé 15.25
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Lassie 16.30 Második élet 17.30 Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15
Jóban-Rosszban 21.25 NCIS 23.20 Aktív Extra 23.25 Különleges ügyosztály
0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Ned Kelly – A törvényen kívüli 3.15
Magellán 3.40 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 görög katolikus 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

Augusztus 23., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Az
aranyrózsa barlangja 10.35 Vízkincs 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55 Átjáró 13.25 Srpski ekran 14.00 Unser
Bildschirm 14.30 Európa pályaudvarai 15.00 Hungaria – Európa rejtett kincse
15.20 Gyerekjáték az internet 15.30 Magiszter 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó
16.40 Körzeti híradók 16.55 Robbie, a fóka 17.45 Szerelmem, Afrika 18.35 A
csábító nyomozó 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Önök kérték! 21.00 Ötvenéves találkozó: Bohózat 21.55 24 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 22.55 A
rejtélyes XX. század 23.25 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 12.15 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.15 Ilyenek voltunk 16.40 A szív útjai 17.50 Ezel – Bosszú
mindhalálig 19.00 Híradó 19.40 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.00 A mentalista
22.05 Döglött akták 23.15 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.45
Reflektor 0.00 Álomherceg
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 11.20 Hullámvasút 13.30 Ezo.tv 14.25 Seherezádé 15.25 Lassie 16.30 Második élet 17.30
Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.30 Bajnokok
Ligája 23.25 Aktív Extra 23.30 A médium 0.30 Tények este 1.00 Ezo.tv 1.35
Nagy ember, kis szerelem 3.35 Babavilág 4.00 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 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Augusztus 24., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Az
aranyrózsa barlangja 10.40 Vízkincs 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55 Átjáró 13.30 Hrvatska krónika 14.00
Ecranul Nostru 14.35 Európa pályaudvarai 15.05 Hungaria – Európa rejtett kincse 15.20 Gyerekjáték az internet 15.30 Magiszter 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó
16.40 Körzeti híradók 16.55 Robbie, a fóka 17.40 Szerelmem, Afrika 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Telepódium: Kutyakomédia 21.20 Linda 22.25 24
23.10 Hírek 23.15 Sporthírek 23.25 Kapcsos könyv 0.00 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 12.15 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.15 Áldott bolygó 15.05 Csodakutyák 2. – Az ebdoktorok
16.40 A szív útjai 17.50 Ezel – Bosszú mindhalálig 19.00 Híradó 19.40 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.00 Egyik kopó, másik eb 23.10 Könnyen jött pénz 1.05
Reflektor 1.15 Corinna
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 11.20 Született
kémek 11.45 Winnetou 2. – Az utolsó renegátok 13.30 Ezo.tv 14.25 Seherezádé 15.25 Lassie 16.30 Második élet 17.30 Seherezádé 18.30 Tények
19.20 Aktív 20.05 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 Doktor House 22.25 Szellemekkel suttogó 23.20 Aktív Extra 23.25 Szellemekkel
suttogó 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Murphy törvénye 3.05 Két testõr
3.30 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 13.28 Zene 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 városai 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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Augusztus 25., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Az
aranyrózsa barlangja 10.35 Vízkincs 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55 Átjáró 13.25 Rondó 14.25 Összhang
15.15 Gyerekjáték az internet 15.30 Legendás konyhák 16.00 Bûvölet 16.30
Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Robbie, a fóka 17.45 Szerelmem, Afrika
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Déltenger kincse 21.00 Tûzvonalban
21.55 24 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 22.55 Liszt Kínában 23.20 November
0.40 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 12.15 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.15 Az Igucau-vízesések 15.15 Pokémon 5. – Új hõs születik 16.40
A szív útjai 17.50 Ezel – Bosszú mindhalálig 19.00 Híradó 19.40 Fókusz 20.25
Barátok közt 21.00 Hölgyválasz 23.20 Szextestvérek 1.10 Reflektor 1.20
Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.15
Született kémek 11.40 Szemtelennek áll a világ 13.30 Ezo.tv 14.25 Seherezádé
15.25 Lassie 16.30 Második élet 17.30 Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív
20.15 Jóban-Rosszban 21.25 Vámpír Brooklynban 23.30 Aktív Extra 23.35
Bostoni halottkémek 0.35 Tények este 1.05 Ezo.tv 1.40 Mentõhelikopter 3.25
Segíts magadon! 3.50 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 13.28 Zene 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás
15.30 Közelrõl 17.05 Irány London! 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

Augusztus 26., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Az
aranyrózsa barlangja 10.35 Vízkincs 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 14.35 Nincs asztalom, sem székem… 15.35 Apacsavar 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Robbie, a fóka 17.40 Szerelmem,
Afrika 18.30 Lindberg, a magányos sas 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 A
Bécsi Filharmonikusok koncertje 21.40 24 22.30 Hírek 22.35 Sporthírek 22.45
Záróra fiataloknak 23.15 Roman 0.45 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 12.15 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.50 Bízzál bennem! 16.40 A szív útjai 17.50 Ezel – Bosszú mindhalálig 19.00 Híradó 19.40 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.00 CSI: Miami helyszínelõk 22.05 Vámpírnaplók 23.15 A fõnök 0.15 Reflektor 0.25 Törzsutas 0.55
Ments meg! 1.55 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 9.55 Teleshop 11.30
Csak Királyi zûr 13.30 Ezo.tv 14.25 Seherezádé 15.25 Lassie 16.30 Második
élet 17.30 Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25
Irigy Hónaljmirigy 22.20 Horrorra akadva 3. 23.50 Aktív Extra 23.55 Tények
este 0.30 Ezo.tv 1.30 Eureka 3.15 Alexandra pódium 3.40 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 13.29 Zene 13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.28 Zene
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 PR-Telecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Augusztus 19., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Illényi Katica tavaszi koncertje (75p), Sárbogárd város 25 éves (ism. 60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 20., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
14.00 Illényi Katica tavaszi koncertje (75p), Sárbogárd város 25
éves (ism. 60p) 18.00 Lapszemle 19.00 A nagylóki kultúr avatása
(60p), Lecsófesztivál (30p), Csepegtetõs öntözés (20p), Távlovaglás (15p), Borbarátok a Rucz-farmon (30p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Augusztus 21., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Illényi Katica tavaszi koncertje (75p), Sárbogárd város 25 éves (ism. 60p) 13.00 Heti híradó
14.00 A nagylóki kultúr avatása (60p), Lecsófesztivál (30p), Csepegtetõs öntözés (20p), Távlovaglás (15p), Borbarátok a
Rucz-farmon (30p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Szexuális
bûnök 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Augusztus 22. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Szexuális bûnök
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 A Borbarátok Lajoskomáromban (25p), 15 éves az Üzletközpont (20p), Lovasverseny Cecén
(60p), Szent László-napi koncert (ism. 90p) 23.00 és 0.00 Heti
Híradó
Augusztus 23., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti
Híradó 19.00 Evangélikus (ism. 20p) és Református gyerekhét
(ism. 45p), Muzsikusnak dalból van a lelke (75p) 23.00 és 0.00
Heti Híradó
Augusztus 24., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 A Borbarátok Lajoskomáromban (25p), 15 éves az Üzletközpont (20p), Lovasverseny
Cecén (60p), Szent László-napi koncert (ism. 90p) 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 25., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Szexuális bûnök 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. 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. 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
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
ROVER 414 SI
2013. május 11-ig érvényes
mûszakival ELADÓ. 06 30 301 6321
TETÕCSERÉP szállítással
1350 Ft-tól, garanciával.
06 20 9475 970
KAZÁNOK 98.000 Ft-tól,
RADIÁTOROK féláron,
garanciával akár hitellel!
06 20 9475 970
Elsõ emeleti,
ERKÉLYES LAKÁS ELADÓ.
06 30 302 0586
GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása.
06 30 440 5790
ELADÓK Jack Russel kiskutyák.
Érdeklõdni: 06 70 255 0088
Megnyitott a
SÁRBOGÁRDI SZESZFÕZDE.
Bejelentkezés: 06 30 285 1041
4203 m2 összközmûves
TELEPHELY ipari árammal,
daráló+ takarmánykereskedés
Sárszentmiklóson ELADÓ.
06 30 255 9806
A Fejér Megyei Szent György Kórház
nyilvános, egyfordulós pályázatot
hirdet

BÜFÉÜZEMELTETÉSRE
a sárbogárdi telephelyén
mûködõ rendelõintézetben
(Sárbogárd, Ady E. u. 79-81.),

5 éves idõtartamra.
A részletes pályázati dokumentáció térítésmentesen a rendelõintézetben
(Sárbogárd, Ady E. út 79-81., Nyikos
Tiborné) vehetõ át 2011. augusztus
22-tõl munkanapokon 8-12 óra között.
A pályázat leadási idõpontja: 2011.
szeptember 1., 10.00 óra.
A pályázaton való részvétel feltétele 2
havi bérleti díjnak megfelelõ biztosíték
nyújtása.

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
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)
Fagyizó teljes felszereléssel kiadó. Mellette
lévõ, 20 m2-es üzlethelyiség is kiadó. Érdeklõdni:
06 (70) 943 3359.
60 literes szõlõprés újszerû állapotban eladó.
Érdeklõdni:06 (30) 446 6821. (2085296)
CO hegesztõket keresek. Érdeklõdni: 06 (30)
538 6668. (2085295)
Vörös tojótyúk rendelhetõ augusztus 23-ig 06
(25) 462 189, 06 (30) 442 4971.
Matrózblúz eladó. 06 (20) 405 7366.
Lakás albérletbe kiadó akár bútorozottan. 06
(30) 434 6096. 2085396
Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde rövid határidõvel kitûnõ minõségben pálinkafõzést
vállal. Telefon: 06 (30) 9275-627.
5 kiscica keres gazdát. 06 (30) 769 4241.
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ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR
Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)
2011. augusztus 20-án, szombaton.
Pulik elõjegyeztethetõk, 75, 165, 270 literes boroshordók együtt 10000 Ft, csónak 48000 Ft eladók. 06 (30) 830 7095. (2085432)
Sárbogárd központjában felújított családi ház
eladó. 06 (30) 748 2786.
Minõségi akác, cser tûzifa rendelhetõ. Cser,
kugli: 1930 Ft, cser aprított: 1980 Ft, akác kugli
2100 Ft, akác aprított: 2140 Ft. Telefon: 06 (20)
406 9267. (2085429)
Ady-lakótelepi lakás kiadó. 06 (30) 498 2650.
(2085425)

Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869. (2084523)
Háromszobás,100 m2 összkomfortos kertes
családi ház eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 246 0080.
Egy- és kétszobás lakás kiadó. Érdeklõdni 1800
után 06 (30) 936 4371.
Családi ház kiadó 06 (30) 989 5861.
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FAIR BÚTORHÁZ
Sárbogárd, Köztársaság út 93.
Telefon: 06 20 545 1958
Nyitva tartás: H-P: 8-18, Szo: 8-12

