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A Dél-Mezõföld független hetilapja

A SZAKI
Koszos lett az egyik kameránk lencséje, elvittem hát szakszervizbe. Közölték, hogy
3-4 hét alatt Franciaországban meg tudják
javítani 50 ezer Ft-ért.
– De ez csak egy koszos lencse! Maguk
nem tudják kipucolni? – kérdeztem meglepve, s gondolatban még hozzátettem:
Akkor minek nevezik magukat szerviznek? Én ráadásul a magyar ipart akarom
támogatni!
– Ó, nem hölgyem, vannak bizonyos alkatrészek, amiket csak Franciaországban lehet szétszedni.
„Abszurd, mi több, pénzlenyúlás!” – háborogtam magamban. – „Egy drága készülék
szervize hogy lehet ilyen vacak?!”
Vakartam a fejemet, de volt még egy cím a
tarsolyomban.

Egy óra múlva egy lakótelep-rengeteg
egyik eldugott kis folyosóján kopogtattam
az egyik ajtón. Kissé megrettenve hátráltam, amikor nyílt az ajtó, és egy másfélszer
háromméteres kuckó tárult elém, zsúfolásig telerakva ezernyi „kacattal”, mindenféle korú fényképezõgéppel. A falatnyi birodalom tulajdonosa egyébként szimpatikus
fickó, amolyan igazi megszállott szaki.
– 3-4 nap múlva kész lesz, 10 ezer Ft –
mondja, miután pillanatok alatt felméri a
készüléket.
Boldogan távoztam.
Hazafelé párhuzamot vontam jelenlegi olvasmányom és e történések között: a pénzért végzett tettek értéke föl nem ér a szerelembõl végzett tettekével.
Hargitai–Kiss Virág
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Megkezdõdött a vízrendezés
Pályázaton nyert jelentõs összegû,
93.515.581 Ft támogatást Sárbogárd önkormányzata a városközponti területek
vízrendezésére,
csapadékvíz-elvezetõ
rendszerének fejlesztésére. A teljes beruházás összege meghaladja a bruttó 103
millió Ft-ot, melynek 90 %-át adja ki a
támogatás.
A projekt kapcsán az EU Önerõ Alaphoz
is pályázott támogatásra az önkormányzat
a fennmaradó 10 % önerõ 60 %-ára. Ezzel
kapcsolat még nem született döntés.
A kivitelezést közbeszerzés útján az Útéppark nyerte el.

Kérdések

Az elmúlt napokban jelentõs géperõ vonult fel a városban, s a Tinódi úton megkezdõdtek a munkálatok. Megfelelõ szintet adnak az árkoknak, átereszeknek, betonelemekkel „bélelik ki”, ahol szükséges.
A Tinódi úton kívül érintett területek még
a Sövény utca, Nyíl utca, Hõsök tere és a
Németh sarok. A konkrét helyszínekrõl és
a munkák részleteirõl múlt heti lapszámunkban közleményt is kiadott a hivatal.
A munkák befejezési határideje ez év
december 31.

A Tinódi úton lakók fölvetették: A jelentõsen kimélyített árkok mellé kerül-e majd
korlát, vagy más védelmi megoldás, hogy
ne történjen baleset?
Dr. Sükösd Tamás polgármester válaszában elmondta: a problémát már feléjük is
jelezték a lakók. A pályázatban erre sajnos
nincs pénz, ezért megpróbálnak máshonnan forrást szerezni.
Ugyancsak lakossági kérdésként hangzott
el, hogy a Posta utcától észak felé haladva,
a Tinódi út nyugati oldalán lévõ kis szakaszon várható-e az árok rendbetétele.
Ugyanis van, ahol a régi vízvezetékeket

nemrég mûanyagra cserélték, és betemették az árkot, illetve a földet behordták a
Göbölös közbe, ami ellehetetleníti ott a
közlekedést.
Szõnyegi Lajos, a mûszaki osztály vezetõje
tájékoztatott: az említett kis árokszakasz
nem került be a beruházással érintett körbe, mert nem fért bele a pályázatba. Most a
legproblémásabb helyek egy részét teszik
rendbe a rendelkezésre álló keretbõl. A
betemetett árok kapcsán kérte, hogy a lakók jelezzék a mûszaki osztálynak konkrét
panaszukat, hogy azt továbbíthassák az
illetékes szerv felé.
Hargitai–Kiss Virág

Új vécé az alapi temetõben
Névtelen észrevétel érkezett szerkesztõségünkbe Alapról, miszerint új vécé épül a
temetõben, aminek a derítõgödrét az emlékmû mögött ásták ki, s ez fölháborítja a
telefonálót, aki hozzátette: a régi vécé helyére állítólag kriptát akarnak építtetni.
Utánajártam a dolognak. A helyszínre elkísért Méhes Lajosné polgármester is.
A derítõ a hõsi emlékmû háta mögött került kialakításra, s még kap egy vízzáró réteget, fedlapot, majd ezt követõen földdel
takarják le, amit virággal ültetnek be.
Azért is ide került a derítõ, mert a szippantósautó itt tudja megközelíteni akadály
nélkül.

A vécé a ravatalozó nyugati oldalán lévõ
egyik kis helyiség átalakítása révén épül
meg, s így higiénikus, kulturált körülmények fogadják a sírokhoz látogató hozzátartozókat télen is.
A derítõ és az angol vécé kialakítása az
ÁNTSZ és más érintett szakmai szervek
elõírásainak megfelelõen történik – szögezte le a polgármester asszony.
A régi, pottyantós vécé helyét fertõtlenítik,
feltöltik, és helyére nem kripta, hanem
hulladékgyûjtõ kerül. Igaz, a kriptasort
folytatni szeretnék, de az a volt vécé mögötti területet érinti.

Méhes Lajosné kifejezte: észrevételeikkel
a lakók nyugodtan hozzá illetve az önkormányzathoz fordulhatnak.
Hargitai–Kiss Virág
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A végben a kezdet
Pénteken hivatalosan is lezárult az Abai
kistérség programja, mely népmûvészeti
tevékenységekkel, kreatív fejlesztéssel volt
hivatott munkálkodni a térség gyermekeiért, gyermekeiben.
A TÁMOP-pályázat keretében megvalósult, uniós támogatást élvezõ projekt befejezésének ténye némi szomorúsággal töltötte el Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatójának szívét. Ahogy mondta: sajnálja,
hogy ennek a nagyszerû programnak most
vége szakad, de bizakodását fejezte ki,
hogy lesz még folytatás.

Kossa Lajos polgármester beszédében
megfogalmazta: egyszer minden véget ér;
de nem kell bánatosnak lenni, mert az elvetett mag szárba szökken, és ily módon
tovább él. Egyúttal beszámolt arról, hogy a
héten más pályázat is sikeresen lezárult (az
iskola és gimnázium épület-felújítási munkái). Helyére került a mûvészeti iskolában
az a függöny is, mely 2008 óta várja, hogy
funkcióját betölthesse. E függöny jól példázza, hogy a leglehetetlenebb helyzetbõl
is van kiút. Minden, ami ma elérhetetlen
álomnak tûnik, az holnap megvalósulhat.

Az ünnepélyes projektzárón filmkockákon megtekinthettük a program összefoglalóját, valamint felvonultak a mûvészeti
iskola néptáncosai, citerásai, hangszeres
triók, s végül egy különleges performance
szögezte a színpadra a közönség tekintetét.
A mûsort követõ vendéglátás közben megtekinthettünk egy kiállítást is a mûvészpalánták alkotásaiból.
Hargitai–Kiss Virág

Sárbogárdi lecsósiker Fehérváron
Akinek még nem volt elég az idei év paradicsom- és
paprikatermésébõl készült lecsóvariációkból, az ráadást kaphatott a szeptember 22-én Székesfehérváron
megrendezett lecsófõzõ-fesztiválon, a Várkörúton.
Az egyik induló csapat Sárbogárd hírnevét is öregbítette, ugyanis a Fejér Megyei Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szervezésében Sárbogárd és Enying
alapszervezete képviseltette magát. Szinte csak cecei
alapanyagból összeállított tarhonyás lecsójukat olyan
jól kifõzték, hogy a zsûri az 540 nevezõ csapat közül a 2.
helyezést szavazta meg nekik elismerésül.
A sárbogárdi rendelõintézetbõl ketten vettek részt a vegyes csapatban.
Gratulálunk!
Hargitai–Kiss Virág

1950 ELÕTTI FÉNYKÉPEKET KERESÜNK

VÁLTOZÁS

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület gyûjtõmunkát végez. Ehhez Sárbogárd 1950 elõtti életét, eseményeit, épületeit, utcáit ábrázoló fényképeket keresünk. Akinek ilyen képek vannak a birtokában,
kérjük, lemásolás céljából bocsássa rendelkezésünkre! A másolást azonnal elvégezzük a Bogárd és
Vidéke szerkesztõségében, a Hõsök tere 12. szám alatt, és a képeket visszaadjuk a tulajdonosának.
Különösen biztatjuk a fiatalokat, hogy kérdezzék meg szüleiket, nagyszüleiket, nézzenek szét a családi fotóalbumokban, érdeklõdjenek a képek történetérõl, meséltessék el, írják le, hogy kik szerepelnek a képeken. Segítsenek ezzel megõrizni, megmenteni Sárbogárd múltját! A történetekkel
mindenkit szeretett várunk az egyesület összejövetelein, amelyeket minden hónap elsõ keddjén 18
órakor a József Attila Mûvelõdési Központban tartunk.

A természetjárók október
6-ára hirdetett programja
elfoglaltságok miatt október 14-én, vasárnap lesz
lebonyolítva.

Sárbogárdi Múzeum Egyesület

A túra célpontja és indulási ideje változatlan marad.
Egyéb felvilágosítás
a 06 (30) 429 8964-es
telefonon kérhetõ.
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Az örök vadászmezõkön
1919 márciusa nagyon régen volt. Akkortájt alakult a III. Internacionálé, azóta térképek, (jobban mondva országok) alakultak át, háborúk, forradalmak dúltak, az
ember a Holdon járt, megalkották a számítógépet, a világ rengeteg változáson ment
keresztül. Volt olyan, aki mindezeket megélte, egy részüket átélte, s nagyrészüket
túlélte: Csilléry Lajosról szólunk.
Vasárnap este kilenc órakor szomorúan
kaptuk a hírt, hogy az a Csilléry Lajos bácsi, akit egy hete még motorozni láthattak
Cecén, csendesen elaludt a székesfehérvári kórház intenzív osztályán. Több területre kiterjedt problémáról számoltak be az
orvosok: a kor mellett tüdõembólia, szívinfarktus és a rossz vérkeringés is közrejátszott a hirtelen eseményben. Különös lehet hirtelenségrõl beszélni, mikor mégiscsak 93 évrõl van szó, de állíthatom: sok
nála jóval fiatalabb ember megirigyelhette
volna azt a tartást, lendületet és lelkesedést, amely belõle áradt még néhány hete
is. Még ennyi idõsen sem bírt egy helyben
ülni: „Elmegyek, meglátogatom a barátaimat, úgyis régen beszéltünk!” – szokta
mondani, mikor felállt az asztaltól.
Kevés embernek adatik meg, hogy beszélgessen olyanokkal, akik túlélték a háborút
– mégis sokszor beleesünk abba a csapdába, hogy az aktuális dolgokat tartjuk fontosnak, a régi történeteket pedig meg sem
hallgatjuk. Nekem volt szerencsém beszélgetni a „papával” a második világháborúról, az elméletekrõl, haditervekrõl, németekrõl, oroszokról, úgy, ahogyan a könyvekben benne van és mégis másképp.
Olyan átéléssel mesélt a régi idõkrõl, hogy
alig gyõztük hallgatni.
Lajos bácsi 69 évig református presbiter is
volt Cecén, és 47 évig (az utolsó pillanatig)

egyházi gondnok, s egész életében fontos
szerepet játszott a vallás. Ha egy monológba kezdett, abban mindig helye volt a hálának – mert a Jóisten mindig vigyáz ránk.
Mindig tette, amit kell, nem félt, mert a nehéz helyzetekben ez az Ézsaiás könyvében
olvasható tanítás járt a fejében: „Ne félj,
mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” Aki ismerte õt, sokszor
hallhatta ezt a mondatot – talán egy mottó
szerepét tölthette be az életében. Az utolsó napokban a kórházban rengeteget
imádkozott, s hálát adott Istennek, hogy
ilyen hosszú életet élhetett.
Az elõzõ szombaton még találkozhattak
vele a barátai a vadászati taggyûlésen,
ugyanis idõs kora ellenére mindig megjelent ezeken. A megye (ha nem az ország)
legidõsebb aktív vadásza volt, tele volt a
vadászatokról származó emlékekkel.
2002-ben Nimród Vadászérmet kapott,
amely az Országos Magyar Vadászati Védegylet legrégebbi, rangos kitüntetése, melyet azok kapnak, akik sok éve „mûvelik” a
vadászatot, így fejlesztik és továbbörökítik
a kultúrát és a hagyományt a fiatalabbak
számára. A dédunokái is tudták, hogyan
lõtte meg a dédpapa a nyulat a vadászat során.
A család nagyon fontos szerepet tölt be az
ember életében, fõleg, ha egyre fiatalabb
generáció veszi közre. Rengeteget mesélt
az unokáiról, késõbb pedig minden alkalommal megemlítette a dédunokákat: milyen okos, milyen dolgos, milyen aktív gyerekek! A 2012. évi alapi férfikonferencián
készült interjúban is örömmel mesél róluk;
mindig boldogság volt számára, mikor
meglátogatták õt és esetlegesen segítettek
a ház körüli dolgokban.

A háziállatok száma az udvarában az idõk
során fokozatosan csökkent, de a kutya,
mint hû társ és néhány szárnyas a végsõkig
kitartott mellette. Etette, gondozta õket, s
a kertben is mindig termett valami. A hétvégi ebédek szertartással is felérték, de a
legfontosabb a pohár bor volt, ami nélkül –
mint megtudtam – nem is esik olyan jól az
étel. Szavajárása szerint „minden étel finom, csak meg kell rá ehülni”, vagy hogy
„most már kevéssel is beérem”. Valóban
így volt.
2005-ben állami kitüntetést kapott az
1945-ös felszabadító harcokban való részvételéért, 2008-ban pedig Szekeres Imre
akkori honvédelmi minisztertõl vehette át
a III. osztályú Honvédelemért Kitüntetõ
Címet, amelyekre mindig büszke volt.
Szeptember 29-én, szombaton, délután 3
órakor búcsúzunk tõle a cecei temetõben.
„Némelyek elõremennek, és várják azokat,
akiknek dolguk van még a földön. Néha a
gyermek megy elõre, néha a szülõ. De a Teremtõ úgy osztotta be, hogy aki csillagok fölé
kerül, legyen, aki várja õt ottan.” (Gárdonyi
Géza)
Menyhárt Daniella

Elhunyt Pápai János
Megrendülve értesültünk arról, hogy életének 65. évében váratlanul elhunyt Pápai
János, a Sárbogárdi Zeneiskola egykori
igazgatója.
A Székely András szerkesztette „Ki kicsoda a magyar zeneéletben” címû 1988-as kiadványból megtudhatjuk, hogy Pápai János gordontanár Sokorópátkán született
1948. szeptember 19-én. Gyõrben végezte
közép- és felsõfokú zenei tanulmányait.
1971-ben Lentiben kezdett dolgozni mint
zenetanár, illetve igazgató.
A Bogárd és Vidéke 1998. évi 26. számában közreadott interjúban olvashatjuk,
hogy négy éven keresztül közremûködött a
zalai táncegyüttesben, a zalaegerszegi
szimfonikus zenekarban illetve KISZÖV
táncegyüttesben zenészként, a lenti táncegyüttes zenei mûvészeti vezetését végezte, s vezette a csesztregi pávakört, amely
országos kiváló együttes volt.

Sárbogárdra 1988-ban került feleségével,
Ildikóval. Meghatározó személyiségei lettek a város zenei életének. Itt töltött 10
évük alatt, kiváló szakmai tevékenységüknek köszönhetõen, virágzott a zeneiskola.
A házaspárt szerették és tisztelték tanítványaik és kollégáik egyaránt.
Pápai János itteni tevékeny munkáját bizonyítja, hogy hagyományt teremtett a zeneiskolai találkozóknak, emlékezetes tanárkoncerteknek, furulyaegyüttest és vonószenekart alapított, zeneiskolai cserekapcsolat alakított ki Révkomárommal és egy
szlovéniai településsel. Mindemellett feleségével együtt a helyi felnõttkórusban énekelt.
Sárbogárd bánatára 1998 szeptemberétõl
a házaspár Ildikó szülõföldjére költözött,
ahol János átvette a zalaegerszegi Pálóczi
Horváth Ádám Zene- és Mûvészeti Iskola
vezetését. Nyugdíjazásáig Zalaegerszegen
tanított.

Fotó: www.zegzene.sulinet.hu

A Pápai házaspár gyermekei, Vera és Szilvia ugyancsak a zenei pályát választották
hivatásuknak.
A gyász, a veszteség fájdalmában sokan
osztozunk most a megtört családdal. Pápai
János emléke örökké szívünkben él.
Hargitai–Kiss Virág
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Vándorlásaim
7. rész
Zsongó énekhangokkal teli szép álomba tör be a rendõr érdes
hangja. Nem ijedek meg, mosollyal az arcomon ébredek, és derûsen nevetgélve üdvözlöm a komoran fölém tornyosuló egyenruhásokat. Közben elõkotrom a csónak védett hátsó kamrájából a
személyi igazolványomat, és átadom a hozzám közelebb állónak.
Szigorúan összevont szemöldökkel nyitja ki a kissé megviselt
könyvecskét.
– Hol lakik? – kérdezi komoran. Kérdésébõl kitetszik, hogy egy
közveszélyes munkakerülõ csavargót sejt bennem, akit most majd
elõ kell állítaniuk.
– Fülöpszálláson. Ott vagyok kultúrház-igazgató – válaszoltam
nyílt mosollyal, minden félelem nélkül. E szavak hallatán hitetlenkedve és gyanakodva néz rám. Oda lapoz, ahol az igazolványban a munkahely van bejegyezve. Csodálkozva szól a társához.
– Ez tényleg kultúrház-igazgató! – Felém fordulva korholva oktat
ki: – Az elvtársnak igazgató létére nincs jobb dolga, mint hogy erre csavarogjon?
– Nem csavargok. Vándorlok. Evezek a vízen. Így töltöm a szabadságomat.
A rendõr nem tud mit kezdeni a hallottakkal. Végigmér azzal a
félreérthetetlen grimasszal az arcán, ahogy az elmeháborodott
futóbolondra tekint a normálisnak nevezett világ tekintélyes
egyenruhás képviselõje. Nem csodálkozom ezen a tekinteten.
Egy hete nem néztem tükörbe, de el tudom képzelni, hogy nézek
ki. Hosszú, loboncos, napszítta a hajam a vállamig ér, mint a kor
akkori lázadó ifjainak, arcomat egyhetes szakáll fedi, cserepes a
szám, és hát fedél nélkül, szalmán hálok egy rossz takaróval itt,
egy világváros közepén a nádasban. A rendõr, miközben befogadja és igyekszik feldolgozni a látványt, az igazolványommal a tenyerét csapkodja, aztán odanyújtja.
– Na, itt az igazolványa, igazgató elvtárs. De azt még árulja el, hova tart – már engedékenyebb a hangja, inkább a kíváncsiság szól
belõle.
– Fölfelé evezek, mindig az árral szemben, aztán majd meglátom.
Nincs határozott úti célom.
– Na, akkor menjen isten hírével és vigyázzon magára! Tartsa be a
vízi KRESZ szabályait!
Isten nevének említésére társa megütközve néz rá. Tekintetébõl
világosan ki lehet olvasni, hogy mire gondol: egy öntudatos szocialista rendõr nem istenkedhet. A másik szigorúan néz vissza rá,
aztán két ujját a sapkája simléderéhez bökve elköszön, s elmennek.
Jó evezni a hûvös hajnalban. Fölvillanyozott ez a rendõrös ébresztõ. Visszazökkent abba a valóságba, ahol egyébként a mindennapjaimban élek, ha éppen nem vándorolok. A kelõ nap sugarai
bearanyozzák a víz szélét koszorúzó, hajladozó nádbugákat. A sima vízbõl lebegõ ezüstös angyalhajként párafelhõk szakadnak föl
az ég felé. Meleg nyári nap lesz. Csónakom sebesen siklik a vízen.
A túlparti vízi sportteleprõl csapatokban indulnak a kajakosok,
kenusok. Vajon melyikek közülük, akik a következõ olimpián
aranyéremesõvel írják föl Magyarország nevét a világhír táblájára? Az edzõ megafonba kiáltva diktálja nekik a tempót, õk pedig
keményen húznak a lapáttal. Versenyistálló. Nem irigylem õket.
A dicsõség úgy oszlik el, mint a pára a vízen. Miközben küzdenek
a másodpercekért, vajon látják-e ezek a fiúk és lányok a hajnal
csodáját itt a vízen?
A távolban már látom a Gubacsi hidat, s mögötte a Kvassayzsilipet, amely Csepelt összeköti a fõvárossal. Közeledve hozzá izgatott aggodalommal szemlélem a hatalmas építményt. Hogy megyek át ezen a Dunára? Azt tudom, hogy van itt hajózózsilip, de
abba ugyan beengednek-e egy ilyen kis lélekvesztõt?
A Kvassay-zsilip Magyarország egyik ipartörténeti remekmûve.
Megépítésében felhasználták mindazt a tudást, amit a századfor-

duló világhírû magyar mûszaki szakemberei feltaláltak. Úgy építették meg, hogy mûködtetéséhez nem kell külsõ energia. Itt mindent a víz energiája mozgat. Megépítése a fõváros árvízvédelme
szempontjából létfontosságú volt. Emlékezetes az 1827-es nagy
árvíz, amikor a sok mellékágban lassú folyású víztõl zátonyos mederben keletkezett Pest alatt egy hatalmas jégdugó, s ezért kilencméteres árhullám öntötte el a várost. Ezt a veszélyt csak úgy háríthatták el, ha lezárják a mellékágakat, s így a felgyorsult víz egy mederkotrással összekötve kisöpri a fõmeder zátonyait. Elsõ próbálkozásként a soroksári Duna-ágat a Gubacsi híd vonalában lezárták egy gáttal. Ez nem volt sikeres, mert eliszaposodott a soroksári Duna-ág. 1914-re épült meg a Kvassay-zsilip, majd 1929-re a
Duna-völgyi fõcsatornával, az Átokcsatornával együtt épült meg
a Tassi-zsilip. Néhány évvel ezelõtt adták át a szivattyútelepet és
az erõmûvet, amely Csepelnek is ad áramot.
A zsilip közelében kikötök érdeklõdni. Éppen akkor nyílik a hatalmas zsilipkapu. Két motorcsónak, néhány kajakos siklik át a
nyíló vaskapukon, majd méltóságteljesen kiúszik egy hatalmas
uszály. Aztán az eddig piros lámpa zöldre vált, jelezve, hogy be lehet menni a zsilipbe. Gyorsan csónakba szállok és evezek, nehogy
kívül rekedjek. Mint késõbb tapasztalom, semmi ok az aggodalomra, van idõ beevezni. A magas betonfalakon két oldalt lépcsõnek szolgáló kapaszkodók vannak besüllyesztve a falba. Ezek
egyikéhez kormányozom a csónakot. Beúszik mellém egy uszály
és néhány motorcsónak is. A zsilipkapu bezárul, s egyszerre azt
veszem észre, hogy emelkedik a víz, egyre-másra tûnnek el a kapaszkodóként szolgáló lépcsõfokok, s végül majdnem a legfelsõ
foknál állapodok meg. Közben jön egy ember, és egy perselyt
ereszt le hozzám zsinóron. Lekiáltja, hogy tegyek a perselybe 3 forintot, ez a zsilipelés díja. Gyorsan elõkaparom a pénzt, és beleteszem a perselybe. Kapok érte jegyet is. Aztán, mire elérjük a Duna vízszintjét, kinyílik a dunai zsilipkapu, és ott van elõttem a hatalmas folyam. Kievezek. Megfog a hatalmas panoráma. Milyen
más a vízrõl látni a budapesti hidakat, a Gellért-hegyet! A gyors
sodrás elkapja a hajómat, teljes erõvel bele kell húznom, hogy fölfelé tudjak evezni. Jön egy hajó egészen közel hozzám. Nagy hulláma dobálja a csónakot. Aztán jön a következõ, és ez így megy végig, míg Budapesten át nem küzdöm magam.
A pesti parton végig kikötõmólók nagy hajóknak. Ide kikötött
uszályok, kirándulóhajók állják el az utamat, így átvágok a túloldalra. Itt se sokkal könnyebb, de legalább a belsõ kanyarban kisebb a part menti sodrás. Gyönyörû a vízrõl a Gellért-hegy, a vár,
a hidak, s szemközt a Parlament méltóságteljes tömbje. A víz állandóan hullámzik, s ezért és a nagy sodrás miatt nehéz elõre jutni. Délben még mindig csak a Lánchídnál járok. Kikötni sehol
nem lehet. Délután kettõre jutok be a Margit-sziget kisebbik ágába, ahol végre nyugodtabb víz fogad. Mellettem a parton zakatol a
HÉV Szentendre felé. Zúg-zörög a város körülöttem. Végre az
északi vasúti híd következik. Rajta vonat kerekei csattognak a síneken. Alatta áthaladva a Római-parton végre sóderes föveny fogad. Kifuttatom a csónakom a partra, aztán félholtan kiheverek.
Végre part! Az egész napi hánykolódás miatt azt érzem, hogy a talaj is hullámzik alattam. Minden tagom fáj, a kezemet feltörte az
evezõ. Nem érzem az éhséget sem. Pedig reggel óta nem ettem,
nem ittam semmit.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Alap kincsei
E találó címet kapta az a kiállítás, mely helyi amatõr és profi alkotók munkáiból nyílt az alapi mûvelõdési házban szombaton délután. Alap rejtett kincsei egy felhívásra kerültek elõ kinek-kinek a
ládikájából, s bizony nagyon sokan rácsodálkoztak, hogy egy-egy
ismerõsük olyan tehetséggel rendelkezik, amirõl eddig nem is
igen tudtak.
Az emelet két helyiségében berendezett tárlatot
Jánosiné Buruncz Mária és
Méhes Lajosné nyitották
meg, majd belefeledkezhettünk a seregnyi szépségbe: festmények, hímzések, csipkék, fába égetett
képek, egyedi karácsonyi
és húsvéti díszek, ékszerek,
párnák, takarók kápráztatták el a látogatókat, s egy
gyöngybõl készült állatkerti dioráma is.

Igaz, hogy a legtöbben csak a maguk és családjuk örömére hódolnak az alkotásnak, de egy kézmûvesvásáron bizonyára sok vevõre
akadnának e munkák.
Aki teheti, tegye meg azt a pár kilométert Alapra megcsodálni
község kincseit!
Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Emlékezzünk közösen a tizenhárom
aradi vértanúra és Batthyány Lajos
mártír miniszterelnökre, akiket 1849.
október 6-án végeztek ki.
Jöjjenek el

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület

október 6-án 17.30 órakor
a Hõsök terére,

és GYÚJTSUNK GYERTYÁT
az emlékmûnél mártírjaink
emlékére!
Közremûködik a Huszics Vendel Kórus
és Nagyváradról érkezett vendégeik.
Sárbogárdi Múzeum Egyesület

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk hagyományos, a
zenei világnap tiszteletére tartandó

KÓRUSHANGVERSENYÜNKRE.
A koncert helye: József Attila
Mûvelõdési Központ.
Ideje: 2012. október 6. 18.00 óra.
A hangverseny résztvevõi:
VOX PASTORIS kamarakórus –
Nagyvárad;
a váradolaszi református gyülekezet kórusa – Nagyvárad;
Huszics Vendel Kórus – Sárbogárd;
Bali Dávid – zongora.
A koncert elõtt 17.45 órakor koszorúzás Huszics Vendel emléktáblájánál.
Mindenkit szeretettel várunk!
Bogárd-Dal Egyesület

VÁROSISMERETI SÉTÁT szervez
településünk megismerése céljából.
Indulás 2012. október 3. 15 óra a mûvelõdési ház elõl.
Sétáljuk közösen végig a Tompa Mihály (volt Úri) utcát, s közben meséljük el
egymásnak, mit is tudunk ezen utca épületeirõl, volt neves lakóiról!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

„MENTSÜK MEG ÉRTÉKEINKET!”
Pályázati felhívás
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület pályázatot hirdet Sárbogárd értékeinek, történetének megismerése, megmentése érdekében.
Pályázni lehet írásmûvekkel, hang- és
képdokumentumokkal.
Az írásmûvek legyenek tudományos igényûek, eredetiek, saját kutatáson alapulók.
Terjedelem: minimum 10 gépelt oldal. A
hang- és képdokumentumokra nincs
megkötés.
Ajánlott témák:
– sárbogárdi kúriák története;
– családtörténetek;
– egyesületek, közösségek története, gazdasági szervezetek, helyi katonai alakulatok, téeszek, állami gazdaságok története;
– helyi felekezetek története;
– neves helyi személyiségek életrajza;
– utcanevek és helyi névadóik;
– nevezetes épületek (templomok, lakótelepek, laktanyák stb.) története;

– helyi népszokások, viseletek, ételek,
ünnepi szokások, lakodalmi szokások
stb.;
– régi sárbogárdi mesterségek és mesterek bemutatása;
– egyéb szabadon választott témák.
Részletes információkat az egyesület vezetõségénél kaphatnak az érdeklõdõk:
Novák Kovács Zsolt, 06 (30) 2732 389,
sarbogardimuzeum@gmail.com
Ángyán József, Isztl László, dr. Lendvai
Gábor, dr. Fülöp Gyula, Sáriné Geiger
Ágnes.
A pályázatok leadási határideje, helye:
2013. április 30., József Attila Mûvelõdési Központ, Hõsök tere 3.
A pályamûveket szakmai zsûri értékeli.
A kiemelkedõ pályamûvek értékes jutalomban részesülnek.
A legjobb pályamûvek nyomtatásban való megjelenését támogatjuk.
Sárbogárdi Múzeum Egyesület
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Szüret a Rucz-farmon
A tavalyival ellentétben verõfényes napsütés, csodálatos idõ köszöntött ránk a
Rucz-farm szüretre kijelölt napján, szombaton. A férfiak és asszonyok – kiegészülve
a vajtai kastélyból érkezett fiatal csapattal
– vágóeszközzel, vödörrel fölszerelkezve

álltak be a sorokba a jó termést betakarítani.
A tõkék levelei között úgy lehetett leginkább fölfedezni a szüretelõket, hogy mentünk az énekszó után. A dalokat egy-egy
„Puttonyos!” felkiáltás szakította csak
meg. Az e szerepet betöltõ férfiak szedhették a lábukat, ha be akarták hozni a sebes
kezû asszonyokat. Kivolt a kilométerük a
domboldalon föl-le járkálástól.
Délre megszabadult minden tõke édes terhétõl, s a szõlõ a darálóban gyors átalakuláson ment át. Jutott a szõlõszemekbõl néhány az ebédre tárcsán készülõ csirkemáj
mellé is, ami igazán ínyenc eledellé varázsolta azt.
A Rucz család és segítõi bõséges, ízletes
traktával: gulyáslevessel, sültekkel, pogácsával, kaláccsal, süteménnyel jutalmazták

a szüretelõket és a meghívott vendégeket.
Az ebéd mellé bor és pálinka is dukált.
A gyerekeknek igazi varázsbirodalom a
Rucz-farm a sokféle állattal, tágas kerttel,
tóval, ezernyi fölfedeznivalóval, de a felnõttek is szívesen belefeledkeztek a sziesztában a dombtetõrõl nyíló panoráma szépségébe.
Hargitai–Kiss Virág

Villámszüreti Felsõkörtvélyesen
Szupermen gyorsaságával szelték át
Felsõkörtvélyest keresztül-kasul a szüreti
felvonulók szombaton délután, megörvendeztetve a falu lakosságát vidám menetükkel.

A bíró szerepét Zádori Zoltán töltötte be,
mellette Figler Zita foglalt helyet a kocsin
mint bíróné. A csõsz Puchinger László
volt, míg a csõszné Figler Flóra. A vajda
személyében Kiss Gábort üdvözölhettük,

akinek karjába Németh Ágnes vajdáné karolt.
Hagyomány, hogy a körtvélyesi felvonulást töbörzsöki kocsik is díszítik. Így volt ez
az idén is. S mivel zene nélkül nem teljes a
hangulat, Puha Zsolt, illetve az esti mulatságon Kõrösi István gondoskodott róla,
hogy ne maradjanak muzsikaszó s talpalávaló nélkül a szüretisek. Végül de nem
utolsó sorban a felfrissüléshez szükség volt
két olyan remek szakácsnéra is, mint Magyar Ferencné és id. Figler Béláné.
A szervezõk ezúton is köszönetet mondanak mindenkinek, aki bármilyen módon
kivette részét a szüreti megszervezésében,
sikeres lebonyolításában!
Hargitai–Kiss Virág

Keresztúri szüreti vigasságok
Szombat reggel madárcsicsergés közepette vártuk a gyülekezõ kocsisokat és lovasokat
Sárkeresztúron. Már az utcáról lehetett érezni a pörkölt illatát, szél hozta a nagy nevetéseket, az ostorok pattogását és a lovak nyerítését a mûvelõdési ház udvaráról.
Sokan összegyûltek a Sárkeresztúri Vihar Közhasznú Lovas Egyesület szervezésében a
hagyományõrzõ szüreti felvonulásra. Nagy szeretettel fogadtak minden érdeklõdõt mulatozásra és egy kis hazai pálinkára, borra.

A lányok gyönyörû ruhákba, a fiúk csikósgúnyába bújtak, és nagy mulatozás közepette járták végig a utcákat.
A falujárás után zártkörû vendégséggel zárták a napot.
Mágocsi Adrienn
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HÁZIORVOSI RENDELÉSEK

Közérdekû telefonszámok

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

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

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel.
Tel.: 06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök,
tel.: 06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.

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

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

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

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

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

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

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS

Ha „süket” a telefon...!

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-12.

Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

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

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári u.
95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
A III. sz. gyermekorvosi körzet rendelési ideje megváltozott!
Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos az alábbi idõpontokban rendel:
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

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

KÖZPONTI ÜGYELET
Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.
SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

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

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

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

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

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

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

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

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

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

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat október 1-jétõl:
Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

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

Hirdetmény

Tájékoztató

Jogosult állatorvosi és betegellátási
ügyelet

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2012. szeptember 14-ei ülésén elfogadta:
– a 36/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendeletet
a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és az egyéb anyakönyvi családi események szolgáltatási díjáról, valamint az anyakönyvezetõk közremûködésének díjazásáról
szóló 19/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról;
– a 37/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendeletet
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2012. évi
költségvetésérõl szóló 8/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási
idõben a polgármesteri hivatal szervezési csoportjánál.

A gazos, gyomnövényekkel fertõzött területekkel kapcsolatos állampolgári bejelentéseket a polgármesteri hivatal telefon- és faxszámain (+36 (25) 520 260,
+36 (25) 520-261, +36 (25) 520 271 és
+36 (25) 520 280), valamint írásban a
hivatal címére (7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2., Pf.: 6.) lehet megtenni, amennyiben az érintett ingatlan belterületen
van.
A zártkerti ingatlanok és a külterületi
ingatlanok gyommal való fertõzöttsége
esetén a Fejér Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
(2481 Velence, Ország út 23., +36 (22)
589 210, vagy +36 (22) 472 246) az illetékes hatóság.
A neve elhallgatását kérõ telefonos,
vagy névtelen bejelentéseket is kivizsgálja a hivatal. Ezekben az esetekben a
bejelentõ a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) szabályai szerint nem ügyfél, az eljárás hivatalból indul, a bejelentõ adatai csak
az eljárás irataiban szerepelnek, személyérõl az eljárás lefolytatására okot
adó – gyomnövényekkel fertõzött – ingatlan tulajdonosa(i) nem szerez(nek)
tudomást.

2012. OKTÓBER
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét,
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
október 6-7.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156., 06-30-5208877;
október 13-14.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér út 24., 06-30-8161-376;
október 20-21.: dr. Földi József, Cece,
Köztársaság út 30/a, 06-20-3557-213;
október 22-23.: dr. Földi József, Cece,
Köztársaság út 30/a, 06-20-3557-213;
október 28.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi út 6., 06-30-9398-629.
Az Élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a
06-30-9563-168-as számú telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

ÁLLATORVOSI
RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.
Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 8161-376.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00
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Ismét megtelt a csarnok
Sárbogárd–Bicske
26-21
Az elsõ hazai mérkõzésen sikerült gyõzelmet aratnia a VAX férfi-kézilabdacsapatának Bicske ellen.
Már a kezdetektõl ellenállhatatlannak
tûntek a támadások; szellemes gólokkal,
igen agresszív védekezésünknek köszönhetõen csak 8 gólt kaptunk az elsõ félidõben. Mindkét Németh Tamásunk bravúrosan mutatkozott be, egyik a kapuban, másik a mezõnyben. Edzõi utasításra a szélsõk megjátszását helyezték elõtérbe, ami
nagyon jól sikerült, hiszen Nacsa, Kaló, a
másik szélen pedig Szabó Totó és Rehák is
szép gólokat dobtak.
A második játékrészben kicsit több hiba
csúszott be, illetve a bicskei oldalon feljavult a kapusteljesítmény.
Cserejátékosaink is jól teljesítettek, így végig magabiztosan vezetve gyõztük le a tavalyi 4. helyezett Bicske csapatát, örömünkre a nagyszámú hazai közönség elõtt.
A csapat: Borostyán, Németh, Sohár kapusok – Németh T. 6, Bodoki 3, Pluhár 2,
Szabó J. Zs. 1, Goldberger, Nacsa 5, Szabó, Baki, Kaló 3, Suplicz, Rehák 1, Vorsléger 2, Balogh 3.

A mérkõzés után névnapi, születésnapi vacsorával egybekötött éremátadót tartott a
csapat Bodokiéknál.
Az egyesület vezetõsége, Rehák Sándor,
Bodoki György, Takács Lajos megköszönték a sportolók és az õket támogatók munkáját, aktív hozzáállását. Ezután átadásra
kerültek a 2011-2012. évi idényben megszerzett bronzérmek, melyeket szeretnének a fiúk idén még fényesebbre csiszolni.
Nagyon ízletesre sikeredett a Barabás Tamás által készített õzpörkölt, amit az ünnepeltek által felajánlott italok – köztük Gróf

Ferenc kisipari aranyérmes fehérbora – kíséretében fogyasztottak el a vendégek. Az
est során kiderült az is, hogy a fiúk nemcsak a kézilabdázásban remekelnek, hanem jó hangú karaokeénekesek is.
A hét folyamán azonban már az edzéseken
a következõ, „örök rivális” ellenfél mecscsére készülnek. Szeptember 29-én, szombaton, 16 órakor Dunaújvárosban a DAC
ellen mérkõznek a pontszerzés reményében.
Hajrá, Sárbogárd!
Tudósítónktól

Sárbogárdi siker az I. SIKK Kupán
Simontornyán az elsõ alkalommal megrendezett utánpótlás-kézilabdatorna során négy csapat lépett parkettre. Az egészen fiatal,
12–15 éves játékosok zöme most ismerkedik e szép játékkal. A
csapatok közül kiemelkedett a sárbogárdi (egy játékos kivételével
a Petõfi kisgimisei) és a simontornyai alakulat, nem véletlenül –
soraik között több, már rutinosabbnak számító játékos volt látható. Körmérkõzések voltak, de mégis úgy alakult, hogy az utolsó
elõtti mérkõzés lett a döntõ, az utolsón pedig a bronzéremért csatáztak.
Eredmények:
Sárbogárd–Mezõszilas 15-6, góllövõk: Hári 6, Molnár V. 3, Huszár–Sükösd 2-2, Horváth–Bruzsa 1-1.
Simontornya–Dunaföldvár 15-10, Mezõszilas–Simontornya 1217.

Dunaföldvár–Sárbogárd 7-16, góllövõk: Horváth 9, Hári 4, Molnár V. 2, Sükösd 1. Simontornya–Sárbogárd 11-12, góllövõk:
Horváth 7, Hári – Molnár 2-2, Sükösd 1. Dunaföldvár–Mezõszilas
10-11.
Az aranyérem a sárbogárdi, az ezüst a simontornyai míg a bronzérem a mezõszilasi fiúk nyakába került.
Különdíjasok: gólkirály Török László (Simontornya) 18 találattal, a legjobb játékosnak Horváth Istvánt (Sárbogárd) – aki csak
egy góllal maradt le Török Lászlótól –, a legjobb kapusnak Barabás Józsefet (Sárbogárd) választották a szervezõk.
Varga László
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Bozsik-torna
Sárszentmiklóson
Az OTP–MOL Bozsik Egyesületi Program elsõ õszi fordulóját
rendeztük meg 2012. szeptember 22-én 14.00-kor a sárszentmiklósi pályán.
Alap, Cece, Kisláng, Sárszentmiklós U7, U9, U11-es csapata
(98 játékos) izgalmas mérkõzéseken szórakoztatta a jelentõs
számban megjelent szurkolókat.
Ebben a programban nem az eredmény a lényeg, ezért nem is
hirdettünk végeredményt. Minden játékos kapott apró ajándékot, a legügyesebbeket oklevéllel is jutalmaztuk.
A második fordulót október 13-án, szombaton, 10.00-kor Alapon rendezzük, amelyre szeretettel várjuk az LSC Sárbogárd
csapatát is.
Pajor László

A Road Masters csoport
eredményei

A Zöldharmónia csoport
eredményei

Kápolnásnyék–Martonvásár
1-0
Dunafém-Maroshegy–Baracs
3-2
Kisláng–Velence
0-2
Szár–Szabadegyháza
7-0
Mezõfalva–Iváncsa
1-0
Sárszentmiklós–Polgárdi Vertikál
1-0
Bicske–Bakonycsernye
5-0
Sárosd–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ 7-3

A Road Masters csoport állása
1. Velence
2. Szár
3. Gárdony–
Agárdi Gyógyfürdõ
4. Iváncsa
5. Bicske
6. Martonvásár
7. Sárosd
8. Kisláng
9. Bakonycsernye
10. Kápolnásnyék
11. Mezõfalva
12. Polgárdi Vertikál
13. Baracs
14. Dunafém–
Maroshegy
15. Szabadegyháza
16. Sárszentmiklós

6
6

6 0 0 17
5 1 0 17

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
4
4
4
2
2
2
2
2
1
1

6
6
6

1 1 4 7
1 0 5 10
1 0 5 5

0
1
0
0
1
1
1
1
0
2
1

1
1
2
2
3
3
3
3
4
3
4

10
19
17
8
18
8
13
8
6
5
9

2
1
8
9
13
6
13
11
18
14
11
12
12

15 18
16 16
2
10
4
2
5
-3
-5
-6
-5
-7
-3

15
13
12
12
7
7
7
7
6
5
4

11 -4 4
18 -8 3
18 -13 3

Kisapostag–Szabadegyháza II.
Dpase–Mezõfalva II.
Nagyvenyim–Rácalmás
Nagykarácsony–Alap
Elõszállás–Cece
Sárszentágota–Mezõkomárom

Az Agárdi Termál csoport
eredményei
0-1
2-0
3-1
4-2
1-2
9-2

A Zöldharmónia csoport állása
1. Cece
2. Szabadegyháza II.
3. Alap
4. Dpase
5. Nagykarácsony
6. Sárszentágota
7. Perkáta
8. Kisapostag
9. Zichyújfalu
10. Rácalmás
11. Mezõfalva II.
12. Nagyvenyim
13. Elõszállás
14. Mezõkomárom

6
6
6
5
5
6
5
6
5
6
6
6
6
6

6
5
4
4
4
3
2
1
1
1
1
1
0
0

0
1
1
0
0
0
0
2
2
2
1
1
2
2

0
0
1
1
1
3
3
3
2
3
4
4
4
4

17
16
23
12
14
21
8
9
7
8
7
5
6
8

3 14 18
8
8 16
7 16 13
5
7 12
10
4 12
12
9 9
15 -7 6
10 -1 5
12 -5 5
15 -7 5
16 -9 4
15 -10 4
14 -8 2
19 -11 2

Baracska–Pusztaszabolcs
Kulcs–Adony
Ercsi–Dpase II.
Lajoskomárom–Mezõszilas
Vajta–Nagylók
Káloz–Aba-Sárvíz
Sárszentmihály–Sárbogárd
Seregélyes–Dég

0-7
2-2
0-3
1-2
2-1
0-4
1-0
5-0

Az Agárdi Termál csoport
állása
1. Dpase II.
2. Aba–Sárvíz
3. Pusztaszabolcs
4. Ercsi
5. Adony
6. Nagylók
7. Seregélyes
8. Mezõszilas
9. Sárszentmihály
10. Vajta
11. Sárbogárd
12. Kulcs
13. Baracska
14. Lajoskomárom
15. Káloz
16. Dég

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
0
0
0
0

0
2
1
0
2
2
1
0
0
0
2
2
2
1
1
0

0
0
1
2
1
1
2
3
3
3
2
2
4
5
5
6

25
17
19
31
14
12
14
10
11
8
9
9
6
5
9
4

7
5
5
7
8
9
9
10
18
22
10
13
22
11
19
28

18
12
14
24
6
3
5
0
-7
-14
-1
-4
-16
-6
-10
-24

18
14
13
12
11
11
10
9
9
9
8
8
2
1
1
0

A híradásról napjainkban
Groteszk. Ez a kifejezés használatos olyan jelenségekre, mely
egyszerre ijesztõ és nevetséges. Leginkább ezzel a szóval lehetne
jellemezni azt a híradós mûsorstruktúrát, mellyel magam is egyre
gyakrabban szembesülök a kereskedelmi televíziózás „gyöngyszemeinek” mûsorát szemlélve.
Eddigi ismereteim szerint a híradó célja az emberek tájékoztatása
a világ aktuális és jelentõs eseményeirõl, ennek a kritériumnak a
leadott anyag nagy része akkurátusan megfelel: nemzetek közötti
fokozódó ellentétek, egekbe szökõ élelmiszer- és üzemanyagárak, újabb és újabb adók, kevesebb munkahely, bürokráciával és
korrupcióval vádolt politikusok és hivatalnokok. Röviden és tömören: a világ lángokban áll, és mi kanapéinkon hátradõlve, az
otthon ölelõ karjában élvezhetjük a „mûsort”.
Eddig semmi olyan nem történik, ami egy híradóban szokatlan
lenne, de rövid idõ után elérkezünk egy törésponthoz. A nehéz
gyermekkoruk miatt egymást válogatott eszközökkel ritkító fiatalokat és vérengzésbe átcsapó rablásokat egy mennydörgés hirte-

lenségével felváltja az állatkert új lakóinak beköltöztetése, vagy
épp újabb egyedek születése, esetenként a kutyák által felnevelt
baromfik – ha épp nem fordítva. Számtalan színesebbnél színesebb, szelíd bájjal bíró hétköznapi história, amik csekély jó érzéssel tölthetik meg a nézõ szívét a szürke hétköznapokban.
Én csak ülök a képernyõt bámulva értetlen, üres tekintettel, mert
bárhogyan is igyekszem, képtelen vagyok ilyen éles kontrasztú
anyag feldolgozására, vagy éppen csak azt nem hiszem el, hogy
ezek az események ugyanazon a bolygón történnek.
Talán csak a csatorna próbálja ellensúlyozni a készülékbõl naponta az arcunkba borított vért és erõszakot? Esetleg felsõbb döntés
eredményei lennének a látottak?
Ha kabaréra vágynak, szívbõl javaslom mindenkinek a kereskedelmi csatornák híradóinak megtekintését.
Széll Szilveszter gyakornok
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A zene jelentõségérõl a zene világnapján
Október elsején ünnepeljük közös, az egész
világon ugyanazt jelentõ testi-lelki támaszunk, érzelmeink legteljesebb kifejezõjét:
a zene világnapját. Ez alkalomból vegyük
sorra a zene gyerekekre, betegekre, egészségesekre gyakorolt hatását.

Viva la musica!
Yehudi Menuhin 1975. október 1-jén Torontóban ezekkel a szavakkal buzdította az
embereket közös muzsikálásra:
„Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és országot, hogy rendezzenek sokféle zenei
eseményt ezen a napon. Örülnék, ha nemcsak
koncerteken, rádiómûsorokban szólalnának
meg régi és fõként mai mûvek, hanem
spontán megnyilvánulásként utcákon és tereken is muzsikálnának énekesek, kórusok,
jazz-zenészek és a komolyzene legjelentõsebb
elõadói.”
A zene olyan természetes számunkra, mint
a levegõ. Már észre sem vesszük, hogy
mennyire kitölti az életünket. Amint felkelünk, bekapcsoljuk a rádiót, tévét, a buszon
is sokszor szól valamilyen zene, az autóban
ugyancsak benyomjuk a rádiót, vagy betesszük a kedvenc cédénket, közben önkéntelenül dúdolni, énekelni kezdünk, lábunkkal, ujjainkkal ütjük a ritmust. A gyerekek
mp3-lejátszóval a fülükben mennek az iskolába. Arról nem is szólva, hogy úton-útfélen
megszólalnak a mobilok ismert dallamokkal. Ha öröm ér bennünket, világgá akarjuk
kürtölni boldogságunkat, ilyenkor sokszor
énekelünk, vagy jó hangosra tekerjük az éppen szóló hangforrást, de hasonlóan cselekszünk bánatunkban is, csak épp lágy és halkabb zenére hangolódva tesszük ugyanezt –
vérmérséklettõl és egyéniségtõl függõen.
Valamit tud a zene, ami bennünk zajlik,
amit szavakkal nem lehet kifejezni… Miben rejlik a titka?
Kodály a következõképpen fogalmazta ezt
meg:
„A zene rendeltetése: belsõ világunk jobb
megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. A
népek legendái isteni eredetûnek tartják. S
ahol az emberi megismerés határait érjük, ott
a zene még túlmutat rajtuk, olyan világba,
melyet megismerni nem, csak sejteni lehet.”

A zene mindenkié
Az emberiség pótolhatatlan és nélkülözhetetlen szükséglete a zene. Kortól, nemtõl,
kultúrától függetlenül minden idõben és

Gyászol a Cecei
Általános Iskola
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy iskolánk 7. a osztályos tanulója, Boros Roland 2012. szeptember 18-án, kedden,
este tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Mély fájdalommal búcsúznak tõle iskolatársai és nevelõi.

korszakban a világ minden részén él a zene,
a zene iránti fogékonyság. A zene mindenkié: öregeké, fiataloké, gyerekeké, magzatoké, betegeké, egészségeseké, vakoké, süketeké, szegényeké, gazdagoké…
Az ember veleszületett tulajdonsága, hogy
hangot, ritmust képez valamilyen módon.
Az õskori társadalomban együtt zenéltek a
vadászat elõtt, hogy csökkentsék a félelmüket. A zene hatása mit sem változott azóta,
segít feloldani a feszültséget, levezetni a
stresszt, kifejezni azt, amit másként nem tudunk, összehozza az embereket. Közös
nyelv volt és lesz az idõk végezetéig, mert a
zene sokkal mélyebbre hatol, mint a szó, és
azt is képes kifejezni, amit a szavak már
nem tudnak.
Már a magzati korban fontos szerepe van a
zenének. Az elsõ ritmus, amivel a baba találkozik, az édesanyja szívhangja. A huszonhetedik héttõl kezdve kifejezetten pozitívan hat a pocaklakóra, ha zenét hallgat a
mama. Tévedés, hogy nem hallja, a magzatvíz felerõsíti a hangokat, valamint az anya
lelkiállapotának változását is érzékeli a kicsi, amit a zene vált ki a mamájában. Késõbb is egyfajta összehangolódás lehet a
gyerek és a szülõ között a közös zenehallgatás, esetleg közös zenélés, vagy a legegyszerûbb mód: az éneklés. A zene tehát híd a
gyerek és a szülõ között.
A zene kapocs a siket és halló emberek között is, hiszen a siketek „hallják” a zenét, vagyis érzékelik a rezgéseket, amelyek nyugtatólag hatnak rájuk is.

A zene gyógyít: zeneterápia
Ókori tudósok rájöttek a zene testi-lelki
gyógyító hatására. „A hangszerek és a húrok
játéka segít az egészség megõrzésében és az elveszett egészség visszanyerésében. A hangok a
rossz kedély számára ugyanazt jelentik, amit
az orvosság a beteg test számára.”
Zeneterápiával ma is nagyon sok betegség
gyógyításában érhetünk el eredményeket.
Fõleg a zene feszültségoldó hatását lehet
kihasználni az orvostudományban, teszik is
ezt például fogorvosi kezeléseknél, szülésnél.
A hangok varázsa feloldja a hangulatbetegségeket, javítja a tájékozódási képességet,
segíti a koraszülöttek túlélési esélyeit, az
epilepsziás rohamok elkerülését, erõsíti az
immunrendszert. Zene hatására az immunsejtek erõsödnek, számuk növekedésnek
indul, így az áttétek, káros sejtek pusztulásra vannak ítélve, tehát segíti a rákos betegek gyógyulását. Zene hatására több kalcium termelõdik a szervezetben, amely hat a
dopamin nevû anyagra, aminek az idegsejtek közötti információ-átvitelben van feladata, egyúttal csökkenti a vérnyomást is.

Zenetanulás síppal, dobbal,
nádi hegedûvel…
Ha a zene és zenélés mellett ennyi érv szól,
miért nem kedvelik a gyerekek az énekórákat, miért nem mernek sokan mások elõtt
énekelni, miért érzik kínszenvedésnek a

szolfézst, a rengeteg krampácsolást, gyakorlást, ha hangszeren tanulnak?
Talán nem is a gyerekekben van a hiba, hanem a felnõttek hibásak. Valamit elrontunk
a gyerekek zenei nevelése során, nem jól vezetjük õket be a zene világába. Antropológiai vizsgálatok mutatják, hogy az ember
hamarabb kezdett el énekelni, mint beszélni. Õsi ösztönként él bennünk a muzikalitás, nincs joguk a felnõtteknek ezt megváltoztatni, sõt engedni kell a gyereket, hogy
hozzájuthasson ehhez a kincshez.
Vizsgálatok sora bizonyítja, hogy a zene
nagymértékben befolyásolja a gyerek fejlõdését. A korán elkezdett zenetanulással a
zene második anyanyelvvé válik. Az aktív
zenélés növeli az intelligenciát, fokozza az
agy teljesítõképességét, erõsíti a koncentrációt, fejleszti a szociális viselkedést, jótékonyan hat a gyerek miden más tevékenységére, segíti rendezettebbé válását.
A zenetanulás soha nem lehet teher, ha
nem akarja a gyerek, nem kell erõltetni. Viszont lehetõséget kell biztosítani számára,
hogy minél többféle hangszerrel, zenével
kerülhessen kapcsolatba.
A komolyzene nem „divat” a fiatalok körében. Ha a családban nem hallgatnak
klasszikus zenét, nem mutatják meg a gyereknek, milyen egy Mozart-, Beethoven-mû, nem viszik el hangversenyre, akkor
máris hátrányba kerül. Olyan darabok bemutatásával lehet a gyerek érdeklõdését
felkelteni a komolyzene iránt, amelyek közelebb állnak az õ világukhoz, például amelyekben állathangok utánzása hallható,
vagy játékos, könnyû dallamokkal színezettek.
Felmerül a kérdés, hogy milyen hangszeren
tanuljon a gyerek. Ha van a családban otthon hangszer, kipróbálhatja, valószínûleg
utánozni is fogja a szülõket, akik játszanak
rajta. De ahány személyiség és ahány gyerek, annyiféle igény létezik. Egy örökmozgó
gyereknek nem biztos, hogy menni fog az
egy helyben ülés és gyakorlás. Valamilyen
ütõs, esetleg fúvós jobban le fogja kötni.
Azt a gyereket, amelyik nehezen nyílik
meg, nem terhelhetjük énektanulással, helyette valamilyen hangszer ajánlatos, viszont egy állandóan cserfes kisgyereknek
jót tesz, ha énekléssel fejezheti ki folytonos
mondandóját. Igaz, általános érvényû szabályt nem alkothatunk, hiszen minden gyerekben ott rejlik a mûvész, és a hangszer és
a zene által kapcsolatba léphet a világgal,
kihozhatja magából a csodákat.
A zenetanulás nem csak a zenei fejlesztés
szempontjából jótékony; egyúttal érzékenyebbé, kreatívabbá, kitartóvá, fegyelmezetté, befogadóvá válik általa a gyerek.
Mindenképp kitartást igényel mind a szülõ,
mind a gyermek részérõl, hiszen többféle
tevékenység egyszerre történõ összehangolásából áll a zenetanulás: olvasás, memorizálás, mozgáskoordináció, érzelemkifejezés…
Singola Edit

Forrás: csaladinet.hu
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Országos Könyvtári Napok

Könyvtárak összefogása a tudásért 2012

2012. október 1–7.

Október 3-án (szerdán) 17 órától
a Madarász József Városi Könyvtárban

Könyvtárak az aktív
idõsödésért

„Minden lépés számít”

A nordic walking varázsa
címû könyvét bemutatja és a sportágat népszerûsíti

Galambos László testnevelõ tanár.
Az este folyamán lehetõség nyílik a sporteszköz
kipróbálására és vásárlásra.
A belépés ingyenes.

Könyvtárak összefogása a tudásért 2012
Idén október 1-je és 7-e között kerül megrendezésre az
„Összefogás a könyvtárakért” országos programsorozat,
amelyhez a Madarász József Városi Könyvtár is csatlakozott.
Könyvtárunk 2012-ben is rendezvények sokaságával igyekszik
megszólítani kedves Olvasóit és leendõ kedves Olvasóit. Az
õszi könyvtári napok helyi programjai igyekeznek a lakosság
minden korosztályának, érdeklõdési körének megfelelõ, nívós
elfoglaltságot biztosítani.
A projekt célja: az idei évben az összefogás programsorozat az
Európai Unió „Az aktív idõsödés és a nemzedékek közötti
szolidaritás európai éve 2012” eseményeihez kapcsolódik.
Fontos szempont a többgenerációs programok életszerû megjelenése. Az európai év fontos célkitûzése, hogy az emberek
testileg és szellemileg is egészségesek maradjanak, így tevékenyebb szerepet játszhassanak a munkaerõpiacon és abban a
közösségben, ahol élnek. A Madarász József Városi Könyvtár
úgy próbálta idei programsorozatát megszervezni, hogy az
több generációt együttesen szólítson meg.
Programjaink
Október 1. (hétfõ) 17 órakor író–olvasó találkozó Müller
Péterrel. Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ. A belépõjegy ára: 1.500 Ft.
Október 3. (szerda) 17 órakor „Minden lépés számít” – vendégünk Galambos László testnevelõ tanár, a nordic walking
sportág magyarországi meghonosítója.
Október 8. (hétfõ) 10 órakor a Zengõ Óvoda nagycsoportosainak Telegdi Ágnes mesél és vetít „Ó, azok a csodálatos állatok” címmel.
A fenti programokon kívül október 2-a és 13-a között különféle kedvezményekkel, kiegészítõ programokkal várjuk az
érdeklõdõket:
– ez idõ alatt beiratkozott 16 éven felüli olvasóink 365 napra az
éves tagdíj befizetése nélkül vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait (a DVD-klubba történõ beiratkozásért ez idõ alatt
is fizetni kell);
– a megbocsátás napjai: késedelmes olvasóink mentesülnek a
pótdíj kifizetése alól;
– kedvezményes könyvárusítás selejtezett könyvekbõl.
Bízunk abban, hogy ezen az õszön is sokaknak sikerül felfedezni, hogy milyen változatos lehetõséget kínálnak a könyvtárak
az olvasáson kívül, és fel tudjuk hívni sokak figyelmét arra,
hogy milyen alapvetõ szerepe van a könyvtáraknak, a mi
könyvtárunknak.
Örülnénk, ha sokan meghallanák hívásunkat, és a rendezvénysorozat után még hosszú ideig eszükbe jutna az idei szlogen:
Idõskorban is aktívan;

TALÁLKOZ(Z)UNK A KÖNYVTÁRBAN!

Október 8-án (hétfõn) 10 órától
a Zengõ Óvodában

„Ó, azok a csodálatos állatok”
Telegdi Ágnes interaktív, projektoros
vetítéssel egybekötött elõadása.
Az író–olvasó találkozó után lehetõség nyílik dedikálásra,
illetve a szerzõ könyveinek megvásárlására.
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Virslis zöldségragu
Hozzávalók (6 fõre): 1 fej vöröshagyma, 2 szál póréhagyma, 50
dkg sárgarépa, 2 karalábé, 2 ek olaj, 7,5 dl zöldségleves (leveskockából), só, õrölt bors, néhány majoránnaág, 3 pár virsli (lehet
többet is), 1 ek vörösborecet (elhagyható).
Elkészítés: a vöröshagymát finomra vágjuk, a póréhagymát megtisztítjuk, hosszában felvágjuk, jól kiöblítjük, majd átlósan 2 cm-es
darabokra vágjuk. A sárgarépát meghámozzuk, szintén ferdén
felszeleteljük. A karalábét meghámozzuk, kockákra vágjuk. A vöröshagymát az olajban, serpenyõben kis lángon megpároljuk,
majd az elõkészített zöldségféléket hozzáadjuk, és pár percig
együtt sütjük. A zöldséglevessel felöntjük, és kb. 20 percig kis lángon puhítjuk. 2 majoránnaágról a leveleket lecsipkedjük, durvára
aprítjuk, és a zöldségraguhoz keverjük. Az egészet megsózzuk,
megborsozzuk. A virslit felkarikázzuk, és a fõzési idõ vége elõtt 5
perccel az ételbe keverjük. A ragut ecettel ízesítjük, majoránnával díszítjük, és burgonyalepénnyel tálaljuk.
Változat: készítsük el a ragut idény- vagy fagyasztott zöldségfélékbõl. Még finomabb lesz, ha fõzõtejszínt keverünk bele, a virslit
pedig sült csirkemellel helyettesítjük.

2012. szeptember 27. Bogárd és Vidéke

HETI ÖT TORNAÓRA
Egyetértek! Az a fiatal mozogjon! Megkövetelni, hogy naponta
hat-hét órán át görnyedjen a tanteremben, embertelen dolog. Elsatnyul a gyerek. Utál felkelni a székrõl. A heti egy vagy két tornaórát rühelli, gyengélkedésre hivatkozva le sem vetkõzik, ül a tornatermi padon, röhincsél, a számítógép mellé vágyik. Sejtelme
sincs arról, hogy ez milyen egészségtelen. Az izom arra való, hogy
használatba vegyék. Ha nem használja a tulajdonos, akkor elsorvad, elkorcsosul az az izom. A szív pedig petyhüdt lesz, a tüdõ csenevésszé válik, idõs korára az emberke fél életét a rendelõintézet
várótermében tölti, marokszám szedheti a pirulákat. Még jó, ha
nem szívkórházban tengõdik. Pedig hát a fiatal ember természet
szerint tulajdonképpen szeret mozogni, labdát kergetni, ugrabugrálni. Kívánja a szervezete. A mai élet, az iskola hagyományos
szerkezete, a szórakoztató elektronika elrontotta õt.

Szõlõs-mustáros csirkecomb diós krumpliágyon
Hozzávalók (4 fõre): 75 dkg burgonya, 1 nagy fej lilahagyma, 5-6
gerezd fokhagyma, kb. 20-30 szem szõlõ, 1 marék dióbél, 2 ek
mustár, 1 dl száraz fehérbor, só, bors, 4 csirkecomb, 4 ek libazsír
(a hús kenéséhez), a tepsi kikenéséhez kevés olívaolaj.
Elkészítés: a krumplit megpucoljuk és kisebb kockákra vágva sós
vízben félpuhára fõzzük. A sütõt elõmelegítjük 220 fokra (légkeverésen). A hagymákat megpucoljuk, a lilahagymát 8 részre vágjuk. Egy nagyobb jénait kikenünk olívaolajjal, majd beleöntjük az
elõfõzött, sózott-borsozott krumplikockákat, a hagymagerezdeket, a diót és a szõlõt. Megöntözzük az egészet a bor és a mustár
keverékével. A combokat sózzuk, borsozzuk és a diós-szõlõskrumplis keverékre rendezzük õket, majd mindegyiket megkenjük 1-1 kanál libazsírral. Alufólia alatt kb. 50 percig sütjük a combokat, végül 10-15 perc alatt fólia nélkül ropogósra pirítjuk a bõrüket.

Szõlõs rétes
Hozzávalók (6 fõre): 750 g szõlõ (fehér és piros vegyesen), 12 ek
darált dió, 3 ek kristálycukor, 1 dl tejföl, 3 ek olvasztott vaj, 1 cs
réteslap (12 lap)
Elkészítés: a tejfölt elkeverjük az olvasztott vajjal. A megmosott
szõlõfürtöket leszemezzük, a szemeket (nagyobb szemû szõlõ
esetében) kettévágjuk. Egy tiszta konyharuhán 4 réteslapot egymásra terítünk, vékonyan megkenjük vajas tejföllel, a szõlõ harmadát elosztjuk rajta, a széleket szabadon hagyva. Meghintjük 4
ek darált dióval és 1 ek cukorral. Hosszanti irányban feltekerjük,
és olajjal kikent, vagy szilikonlappal bélelt tepsire helyezzük. A tetejét megkenegetjük a tejföllel. Ugyanígy járunk el a maradék
nyolc réteslap (2 rétes) esetében. 180 fokra elõmelegített sütõbe
dugjuk (mehet légkeverésen), és addig sütjük, míg a rétesek teteje
szépen megpirul.

IDÕJÁRÁS
Változékonyan alakul az elõttünk álló
idõszak idõjárása. Pénteken az idõnként erõsen megnövekvõ felhõzetbõl fõleg az északi és a nyugati megyékben várható helyenként esõ, zápor. Átmenetileg északnyugatira fordul a
szél, visszaesik a hõmérséklet. A hétvégén többször lesz erõsen felhõs az
ég, eleinte csak elszórtan, késõbb kicsit nagyobb területen alakulhat ki csapadék. Szombaton mérsékelten meleg, vasárnap azonban a délkeleti területek kivételével már hûvös idõre számíthatunk. A jövõ hét elején szárazabb
levegõ érkezik a Kárpát-medence fölé, több órára kisüt a Nap, a hõmérséklet nagyjából az átlagosnak megfelelõen alakul majd.

Szóval jó dolog, hogy a tanügyi reform értelmében naponta átmozgatják a gyerekeinket az iskolában. Remélhetõ, hogy a testnevelõ tanárok nem képzelik magukat kiképzõ õrmestereknek?
Nem akarnak bajnokot nevelni abból a gyengébb szervezetû fiúból, szégyenlõs lányból? Nem gúnyolják ki az ügyetlen serdülõt,
nem hajszolják erejét meghaladó teljesítménybe? Kedvet csinálni! Ez az igazi cél!
Valaki azt nyilatkozta, hogy ettõl az újítástól a magyar sportsikerek jelentõs javulása várható a nemzetközi porondon. Hát nem
tudom! A versenysport ügyében én kétfelé szakadok. Az olimpiai
sikerek után eufória hatalmasodott el nemcsak az országban, hanem bennem is. Akkor eggyé vált Magyarország, az a káprázat támadt bennünk, hogy ez az ország lelkileg is létezik. A londoni
sportvetélkedõkkel kapcsolatban semmiféle negatívum nem nyomasztott: örültem, helyeseltem, büszke voltam. Viszont ha hazai
pályákon afrikai legények kergetik a lasztit, mint a magyar sport
képviselõi, az számomra kissé nevetséges is és szomorú is. Ami
különbözõ pályákon történik, annak egyre kevesebb köze van a
nemzetek közötti sportversenyzéshez. Be kell látni, hogy inkább a
cirkuszhoz közelít ez a világ. Több köze van a pénzhez, mint a testedzéshez. „Ép testben ép lélek”? Ezeknek a versenyzõknek a napi
több edzés rendszerében az egészség helyett, amely eredetileg a
sport célja lenne, inkább a gladiátorsors jut osztályrészül. Mint
tudjuk, a gladiátorok rabszolgák voltak, akik a római tömeg szórakoztatására életre-halálra küzdöttek egymással a porondon.
Némely esetben a sportoló ma is életre-halálra harcol, és bizony
néha a halál jut neki: leáll a szíve. Nem szeretném, ha a tanügyi
reform ilyen irányban hatna némely ifjakra.
Az ábrándjaimban jókedvûen labdapattogtató, egészségesen izzadó, a mérkõzés eseményeit a zuhanyrózsa alatt nagy nevetgéléssel megtárgyaló fiatalok vannak. Akik alig várják a másnapi
tornaórát. És érzik, hogy ezen órák eredményeképpen jobban tágul a tüdejük, rugalmasabb az izomzatuk, jobb a közérzetük,
pozitívabb a világszemléletük.
(L. A.)
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Népmese napja
„A mese olyan lelki táplálék,
amely életre szóló nyomokat hagy a gyermekben.”
Népmeséinket szeptember végén, a híres mesemondónk, Benedek Elek születése napján ünnepeljük. A nap célja, hogy a
könyvtárosok, az óvónõk, a pedagógusok, valamint a meseszeretõ gyerekek és felnõttek ezen a napon megkülönböztetett
tisztelettel forduljanak a magyar, illetve más népek meséi felé.
A sárbogárdi Madarász József Városi Könyvtár minden évben
megemlékezik errõl a jeles napról. Idén szeptember 17-étõl
27-éig jobbnál jobb programok csalogatják a népmesék kedvelõit. Szeptember 22-én mesés feladatok, játékok várták az érdeklõdõket. A gyerekek sokat színeztek, rajzoltak és õk maguk
lettek a mesék fõszereplõi is. Láthatóan nagyon jól érezték
magukat.
Freschli Janka gyakornok

A hétszépségû királykisasszony
III. rész
Felnyitja Bandi a könyvet, nézi,
vajon mi van írva belé. Az volt
beléírva, hogy annak a királynak, akinek most éppen az országában vándorol, olyan szép
leánya volt, mintha a világ legszebb hét leányából szõtték-fonták volna össze. Azért
volt az õ neve: hétszépségû királykisasszony. Egyszer Kecskebak, a kecskék királya elment a hétszépségû királykisasszonyhoz, s megkérte a kezét.
Hétszépségû királykisasszony
nagyot kacagott:
– Mit, te förtelem! Még te
mersz idejönni?! A legelsõ királyfiak kérték a kezemet,
azoknak sem adtam. Eltakarodj a szemem elõl!
Elment Kecskebak nagy búval,
bánattal, s nagy bújában, bánatában leugrott a legmagasabb
szikla tetejérõl az éjsötét völgybe, s eltûnt örökre a világból.
Megtudták a kecskék, hogy mi
történt a királyukkal: összeállott tizenkettõ, a legnagyobb s
legerõsebb. Éjnek idején belopóztak a király palotájába, s
mikor a királykisasszony aludott, szarvukra vették az aranyos nyoszolyát, s elnyargaltak
vele, mint a fergeteg. Az volt írva tovább a könyvbe, hogy ettõl
a háztól hetvenhét mérföldnyire, aranyszínû föld alatt van
még egy ilyen könyv, abban van
megírva, hová, merre lett a
hétszépségû királykisasszony.
Nem volt Bandinak maradása.
Ment hegyeken-völgyeken átall, s addig meg sem állott, amíg

azt az aranyszínû földet meg
nem találta. Ott megállott, s azt
mondta:
„Gingalló,
Szent ajtó,
Bûvös könyv,
Légy itt fönt.”
Abban a pillanatban megnyílt a
föld, s kiemelkedett belõle egy
nagy könyv. Annak is az volt írva a táblájára: „A hétszépségû
királykisasszony könyve”.
Felnyitja a könyvet, olvasgat,
lapozgat benne, s hát az van írva szép tündérbetûkkel, hogy a
tizenkét kecske a hétszépségû
királykisasszonyt elvitte Kecskebak várába. Ott letették a
várnak a hetvenhetedik szobájába. Kecskebak anyja elaltatta
örökre, s fel sem ébred soha,
amíg olyan ember nem vetõdik
oda, aki tündérigékkel szól
hozzá.
Hiszen Bandinak sem kellett
egyéb, megfordult, s ment
egyenest a hétszépségû királykisasszony apjának az udvarába. A király már kihirdette volt
ország-világ elõtt, hogy annak
adja leányát s egész királyságát,
aki visszahozza. Próbálták azt
királyfiak, hercegek, minden
rendû-rangú legények, de egy
sem találta meg a hétszépségû
királykisasszonyt. Pedig bejárták az egész világot. Keresték
víz alatt, föld alatt, keresték a
levegõégben, keresték mindenütt, de nem akadtak a nyomára. Akkor ért a király udvarába
Bandi, s ajánlotta magát, hogy
õ, egy élete, egy halála, de
valahol a királykisasszonyt
megtalálja.

– Jól van, fiam – mondotta a király –, kilencvenkilencen már
megpróbálták, s nem találták,
te vagy a századik, hátha neked
szolgál a szerencse.
Adott a király alája aranyszõrû
paripát, a legszebbet a ménesébõl. Ezüstöt, aranyat elegendõt, hogy ne legyen pénzben hiányossága. Elindult Bandi, repült az aranyszõrû paripával,
mint a madár. Hetedik nap
megérkezik Kecskebak várához, s hát, teremtõm, volt azon
kapu száz is, ajtó ezer is, de
egyen sem volt kilincs. Megáll
Bandi egy ajtó elõtt, s azt
mondja:
„Gingalló,
Szent ajtó,
Nyílj fel magadtól!”
S fölnyílt nemcsak az az ajtó,
amelyik elõtt állott, fölnyílt a
többi is; fölnyíltak a kapuk is,
megvilágosodott az egész palota, ragyogott, tündökölt, mint a
gyémánt, minden szögletje.
Aztán elindult, s ment végig a
szobákon; be a hetvenhetedikbe. Ott feküdt a királykisaszszony aranynyoszolyában. Fehér volt, mint a liliom, de olyan
szép, mintha nem hét, de hetvenhét szép leányból szõttékfonták volna össze. Bandi megállott a nyoszolya elõtt, rávetette szemét a hétszépségû királykisasszonyra, s azt mondotta
csendesen:
„Gingalló,
Szent ajtó,
Kelj fel nyoszolyádból!”
S ím, egyszerre felnyitotta szemét a hétszépségû királykisasszony. Reá nézett, arca, sze-

me mosolygott, aztán fölkelt a
nyoszolyából, megölelte a legényt, s azt mondta lelkes szóval:
– Te léssz nekem, te léssz, az én
hites párom!
Mindjárt fölkaptak az aranyszõrû paripára, s meg sem állottak hazáig. Volt otthon
öröm, de milyen nagy! Egyszeribe lakodalmat laktak, lakodalom után tojáshéjba kerekedtek, a Tiszán leereszkedtek; Tisza partján egy helyt kikötöttek, s addig-addig jártak-keltek, míg a Bandi apját s anyját
meg nem találták. Vitték magukkal az országukba. Bezzeg
azután volt jó dolguk, sóra, fára
nem volt gondjuk.
Még ma is élnek, ha meg nem
haltak.
Benedek Elek
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Szeptember 29., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát Hétvége 9.00 Mozdulj! 9.30 Pecatúra 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés
11.25 Kortárs 12.00 Hírek 12.05 Mirõl van szó? 12.35 Zöld Tea 13.05 Tetõtõl talpig 13.35 Úti célok: Antalya 13.55 Kecskeméti TE-Phoenix Mecano–Budapest
Honvéd labdarúgó-mérkõzés 15.55 Úti célok: Delhi 16.10 Így készült a Hacktion
újratöltve 16.40 Doc Martin 17.30 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Erkel Ferenc: Hunyadi László 22.50 Szeretettel Hollywoodból 23.20 A kínai 0.55 Enigma
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.25
Asztroshow 11.20 XX. század – A legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül 12.25
Autómánia 13.00 Steven Seagal – Az igazságosztó 13.35 Kung-fu 14.40 Lököttek háza 16.35 Perzselõ vihar 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor
21.00 Tisztító tûz 23.00 Az ügynökség 1.45 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 9.50 Ezo.tv 10.20 Babavilág 10.50
9 hónap 11.20 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 12.20 Duval és Moretti
13.20 Autóguru 13.50 Sheena, a dzsungel királynõje 14.50 Bûbájos boszorkák
15.50 Áldott jó nyomozó 16.50 Sas Kabaré 17.55 Activity 18.30 Tények 19.00
Aktív Extra 19.35 Taplógáz: Ricky Bobby legendája 21.35 Hudson Hawk – Egy
mestertolvaj aranyat ér 23.35 Luxusdoki 0.35 A médium 1.35 Ezo.tv 2.35 Kalandjárat 3.00 Teleshop 3.30 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 G7 –
Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Az én muzsikám – Portré népzenével 18.30
Regényes történelem 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.05 Sportvilág 20.30 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Mentés
másként – Mûvészeti figyelõ 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 30., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Család-barát
Hétvége 9.00 Katolikus magazin 9.40 Tanúságtevõk 10.05 A sokszínû vallás
10.25 Református magazin 10.50 Ortodox ifjúsági mûsor 11.00 Õszi hálaadó unitárius istentisztelet közv. 12.00 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35 Angi jelenti 13.05
Zegzugos történetek 13.35 Visszatérés Bharatpurba 14.15 A bor dicsérete 14.50
Akli Miklós 16.25 Ferencvárosi TC–DVTK labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Egyszer
volt, hol nem volt 22.15 Álmatlanság
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.30 Törzsutas 12.05 Tuti gimi 13.00 Gossip Girl – A pletykafészek 14.00 112 –
Életmentõk 15.05 True Calling – Az õrangyal 16.10 A paradicsom foglyai 18.30
Híradó 19.00 RTL II-nap 20.00 X-Faktor 22.05 Heti hetes 23.25 Otthon,
biztonságban
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Zöld világ 6.45 TV2 Matiné 10.05 Beyblade
10.35 Egészségmánia 11.05 Ezo.tv 11.35 Kalandjárat 12.05 Borkultusz 12.35
Stahl konyhája 13.05 Több mint testõr 13.35 A kiválasztott – Az amerikai látnok
14.35 Monk – Flúgos nyomozó 15.35 Bûbájos boszorkák 16.35 Taplógáz: Ricky
Bobby legendája 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Spangol – Magamat sem értem 22.35 Frizbi Hajdú Péterrel 23.45 Szellemekkel suttogó 0.45 Összeesküvés
1.45 Ezo.tv 2.20 Napló 3.10 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus szentmise
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 30 perc alatt a Föld körül 13.05
Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a
szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.05 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A kultúráról 20.30 Esti séta 20.53 Vers
napról napra 21.05 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sporthírek 22.30 Esti séta
23.00 Hírek, kenó 23.05 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10
Éjszaka

Október 1., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Magyarország, szeretlek! 10.15 Család-barát 11.30 Napirend elõtt
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.30 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.25 Édes élet olasz módra 15.10 A korona hercege 16.25 MM 17.30 Jövõ-idõben 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hacktion újratöltve 21.10 Kékfény 22.10 Az Este
22.45 Átok 23.15 Kortárs 23.45 Mesterkurzus 0.20 Aranymetszés 1.10 Maradj
talpon! 2.05 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.05 Bûnös szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 Dr. Csont 22.30 Hazudj, ha tudsz! 23.30 Pokerstars.net – Big Game 0.30
Reflektor 0.50 Ments meg!
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TV2: 5.20 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.10 Ezo.tv 12.15 Szent Iván napja 14.00
Tények 15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25
Update Konyha 17.30 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 23.20 Bostoni halottkémek 0.20 Tények 0.55
Ezo.tv 1.30 NCIS 3.20 Aktív Extra 3.45 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 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 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rocktörténet
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Október 2., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Hacktion 10.00 Mozdulj! 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Retró kabaré 14.25
Édes élet olasz módra 15.10 A korona hercege 16.25 MM 17.40 Heartland 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.05
Borvacsora 22.05 Az Este 22.40 Borgiák 23.35 Rejtélyes XX. század 0.05 Maradj
talpon! 1.00 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bûnös szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 Castle 22.30 Döglött akták 23.35 XXI. század – A legendák velünk élnek
0.05 Reflektor 0.25 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája
9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45 Ezo.tv 11.50 Az élet iskolája 14.00 Tények
15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25 Update konyha 17.30 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-Rosszban
21.20 Pitch Black – 22 évente sötétség 23.25 Aktív 23.55 Tények 0.30 Ezo.tv
1.05 Az ember, aki nappal aludt 2.50 TotalCar 3.15 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 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 15.10 Prémium Kabarématiné
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 3., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.00 Párizsi helyszínelõk 9.55 Zöld Tea 10.25 Család-barát 11.30 Átjáró
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru
13.30 Borvacsora 14.25 Édes élet olasz módra 15.15 A korona hercege 16.25
MM 17.30 Jövõ-idõben 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 Pesty Feketedoboz 22.00 Az Este 22.35
Mirõl van szó? 23.05 Múlt-kor 23.35 Történetek a nagyvilágból 0.05 Maradj
talpon 1.00 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bûnös szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 Dallas 22.30 Házon kívül 23.05 Reflektor 23.20 Levelek Ivo Dzsimáról
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop 10.40 Ezo.tv 11.45 Nagy ember, kis szerelem
14.00 Tények 15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25
Update Konyha 17.30 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.05 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született
feleségek 23.20 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00 Doktor House 1.55 Született feleségek 2.50 Babavilág 3.15 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hangalbum
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Október 4., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.00 Gasztroangyal 9.55 A mi erdõnk 10.25 Család-barát 11.40 Útravaló
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 13.25 Mindenbõl egy van 14.20
Édes élet olasz módra 15.10 A korona hercege 16.20 MM 17.40 Heartland 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 DTK 21.30 Munkaügyek –
Irreality Show 22.00 Az Este 22.35 Négy szellem 23.35 Angi jelenti 0.05 Maradj
talpon! 1.00 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bûnös szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 Halálos fegyver 3. 23.45 Brandmánia 0.20 Totál szívás 1.25 Reflektor 1.40
Infómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Rex felügyelõ
14.00 Tények 15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25
Update konyha 17.30 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.20 Apádra ütök 23.25 Aktív 23.55 Tények 0.30 Ezo.tv 1.05
Apádra ütök 2.50 Segíts magadon! 3.15 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 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 15.10 Prémium Rádiókabaré
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Videoton–Sporting Lisboa labdarúgó Európa-kupa 21.05 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A
nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Október 5., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok
útján 9.05 DTK 10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma
kultúra 12.55 Esély 13.30 Négy szellem 14.25 Édes élet olasz módra 15.10 A korona hercege 16.25 MM 17.30 Jövõ-idõben 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Van képünk hozzá 21.10 Mindenbõl
egy van 22.10 Az Este 22.45 Sikersorozat 23.15 Rocksztár 1.00 Maradj talpon!
1.55 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 9.00 Mindörökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bûnös szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 CSI: A helyszínelõk 22.30 Gyilkos elmék 23.30 Odaát 0.30 Reflektor 0.45
Törzsutas 1.20 Terminátor – Sarah Connor krónikái 2.10 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Rex felügyelõ
14.00 Tények 15.00 Marina 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25
Update Konyha 17.30 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 21.20 A Da Vinci-kód 0.05 Aktív 0.35 Tények 1.10 Ezo.tv 2.10 A
Da Vinci-kód 4.05 Alexandra pódium 4.30 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája
14.05 Alma és fája 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.06 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 19.07 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

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 az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.
Szeptember 28., P: 7.00 Lapszemle 8.00 REND (ism. 90p), Szent László-napi koncert (ism. 105p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Interjú Varga
Zoltán nyug. tûz. parancsnokkal (ism. 60p), Jákob Zoltán elõadása (ism.
95p) 3.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 29., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. oszt. futball
(90p), Kézilabda (60p) 13.00 Lapszemle 14.00 Interjú Varga Zoltán nyug.
tûz. parancsnokkal (ism. 60p), Jákob Zoltán elõadása (ism. 95p) 18.00 Lapszemle 19.00 Szüreti felvonulás Tinódon (15p), Ízelítõ Aba napokról (40p),
Gerlóczy Márton Sárbogárdon (ism. 70p), Szotyi 2 (25p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 30., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Interjú Varga Zoltán nyug. tûz.
parancsnokkal (ism. 60p), Jákob Zoltán elõadása (ism. 95p) 13.00 Heti híradó 14.00 Szüreti felvonulás Tinódon (15p), Ízelítõ az Aba Napokról (40p),
Gerlóczy Márton Sárbogárdon (ism. 70p) 18.00 Heti híradó 19.00 Kósa Károly: Szexuális bûnök (ism.), Interjú Csilléry Lajossal 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 1., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Kósa Károly: Szexuális bûnök (ism.),
Interjú Csilléry Lajossal 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 A Kossuth Zsuzsanna-emléktábla avatása (ism. 60p), Fúvósfesztivál Sárbogárdon (ism.
180p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 2., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I. oszt. futball (90p), Kézilabda (60p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Szüret a Rucz-farmon (60p),
Az utolsó szó jogán – Portré dr. Béres Józsefrõl I. 23.00 és 0.00 Heti híradó
Október 3., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 A Kossuth Zsuzsanna-emléktábla
avatása (ism. 60p), Fúvósfesztivál Sárbogárdon (ism. 180p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei II. oszt. futball (90p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Október 4., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futball (90p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Kósa Károly: Szexuális bûnök (ism.), Interjú Csilléry Lajossal 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 Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
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. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. 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.
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (70) 282 1775
Kazánok 98.000 Ft-tól. Gyári garanciával. 06 (20)
947 5970 (4507712)
2

2

Lambéria 998 Ft/m -tõl, hajópadló 1499 Ft/m -tõl,
2
tetõcserép 1299 Ft/m -tõl 06 (74) 675 530 (4507712)
Sárszentmiklóson szántóföldet bérelnék. 06 (20)
340 5976 (4507793)

JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul 2012. október 5-én,
pénteken 18 órakor a sárbogárdi
mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!
Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

Kirándulás a Móri Bornapokra, október 7-én. Útiköltség 2500 Ft/fõ. 06 (70) 334 9149

HOMLOKZATI HÕSZIGETELÕ-RENDSZER
terranova vakolattal, komplett 5 cm-es
1398 Ft/m2-tõl, 7 cm-es 1699 Ft/m2-tõl,
10 cm-es 1999 Ft/m2-tõl.
Garanciával, ingyenes szállítás és
állvány. 06 74 675 530

Hat szeretõ kiscica gazdákat keres. 06 (30) 769
4241

Egyszemélyes, ágynemûtartós
HEVERÕ 5000 FT-ért ELADÓ.
06 20 405 7366

Szántóföldet bérelnék, 3 ha felettieket. Elõleget fizethetek. 06 (70) 227 6268 (4507428)

Árpád-lakótelepi elsõ emeleti LAKÁS,
igényesnek KIADÓ.
06 70 314 6424
KIRÁNDULÁS PRÁGÁBA
2012. OKTÓBER 20-23-IG.
Részvételi díj: 52.000 Ft/fõ félpanzióval.
Jelentkezés: Kaszás Károly
06 30 927 9596
Árpád-lakótelepen
HÁROMSZOBÁS LAKÁS ELADÓ.
06 20 478 2050

Rakodómunkást felveszek. Érdeklõdni telefonon:
06 (30) 382 4133
Városközponti háromszobás, elsõ emeleti lakás
áron alul sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 9941
332, 06 (20) 419 4940 (4507369)

Albérlet kiadó a központban. 06 (30) 384 0228
(4507430)

Fûszerpaprika szárítást vállalok garanciával. 06
(70) 459 2328 (4507429)

Eladó: 2db 1400x1550-es bukó-nyíló, kétszárnyú
3
felújításból megmaradt ablak, 250 cm -es Jáwa motorkerékpár. 06 (70) 330 8698 (4507426)
Felszolgálót felveszünk. Telefon: 06 (30) 5600 259
(4507422)

Sárbogárdon háromszobás családi ház eladó. 06
(30) 389 6903, 06 (30) 916 4842
Családi ház eladó Árpád utca 25., lakást beszámítunk. 06 (30) 557 8672, 06 (20) 561 3605 (4507420)
Tollpaplan készítés, kész paplanok kaphatók.
Pákolicz Árpádné, Sárszentágota, 06 (25) 476 051
Ady-lakótelepen második emeleti, felújított 2 szobás lakás eladó. 06 (30) 623 0356 (4507340)

Mobiltelefon-szaküzlet és szerviz

MEGNYITOTTUNK!

(1372176)

Sárbogárdon az Árpád utca végén 6 db – egyenként
350 négyszögöl területû, közmûvesített- építési telek külön-külön vagy egyben eladó. Érdeklõdni: 06
(30) 400 5741 (1372176)
Kislókon családi ház sürgõsen eladó. 06 (30) 484
0049, 06 (30) 4949692 (1372175)
Megbízható, fiatal pultost keresünk az Ászok sörözõbe. Telefon: 06 (70) 391 3851 (1372173)
Boroshordók és gáztûzhely eladó 06 (20) 231 1754
(1372172)

Sárbogárdon családi ház eladó 06 (20) 982 4819

(4507419)

EURO GSM

Sárbogárdon felújításra váró, bútorozott parasztház
melléképülettel, gyümölcsfás kerttel eladó. Telefon:
06 (30) 423 6849 (1372029)
Bútorkárpitozást, -áthúzást, -javítást vállalok. 06
(30) 662 5355 (1372027)
Kezdõ hastánctanfolyam indul október 1-jén a sárbogárdi
mûvelõdési
házban.
Érdeklõdni:
iriszorientalis@citromail.hu, telefon: 06 (20) 229
0783 (1372025)
Üzlethelyiség kiadó. Sárbogárd, Szent István u.
101. 06 (20) 543 0514 (1372024)
Fiorács Kft. sárbogárdi sertéstelepére karbantartót
keres, hegesztõi végzettséggel. Érdeklõdni: 06 (30)
232 8011 (4507382)
Svéd masszázs tanfolyam indul 20 % kedvezménnyel. 06 (20) 4374 869 (4507381)
Jós vagyok! Házasságon és betegségen is tudok segíteni. Telefon: 06 (30) 739 9091 (4507380)
Töbörzsökön ház eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Telefon: 06 (20) 414 6409 (1372177)
Sárbogárdon a Mátyás király utcában 300 négy2
szögöl telken lévõ 100 m -es családi ház eladó.
Irányár: 4,5 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 400 5741

(1372169)

Hízó eladó! 06 (30) 378 3114 (1372168)

LOMTALANÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÁS

MÁRKAFÜGGETLEN MOBILSZERVIZ
a legkedvezõbb áron, rövid határidõvel!

Tisztelt Lakosság!

mobiltelefon-csere, adás-vétel * GPS, laptopszerviz
Mobiltelefon-tartozékok: * szilikontokok * elõ-, hátlapok * övtokok

A Vertikál Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) és a KÖZÉV Kft. (7000 Sárbogárd, Árpád u. 108.) a 2012. év õszén a korábbi gyakorlattól eltérõen

Sárbogárd, Ady E. út 95. Telefon: 06 70 594 5174

házhoz menõ lomtalanítást szervez
Sárbogárd központ, Sárszentmiklós és
Töbörzsök településrészeken.

60.
Széni Mihály és Pap Katalin
60. házassági évfordulójuk
alkalmából jó egészséget,
boldogságot,
hosszú életet kíván
az egész család

2012. október 1-je és 2012. november 30-a között az ingatlantulajdonosnak telefonon kell jeleznie a szállítást végzõ KÖZÉV Kft.-nek, hogy
mely munkanapon kívánja igénybe venni a kommunális hulladékszállítási
közszolgáltatáshoz tartozó lomtalanítást!
A lomtalanítási hulladékot a hulladékszállítóval elõre egyeztetett szállítási
napon reggel 7 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé! A lomtalanítási hulladék
VESZÉLYES hulladékot, valamint ipari, mezõgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot, építési törmeléket, gumihulladékot, vegyes kommunális hulladékot nem tartalmazhat! Kérjük, hogy a kisebb terjedelmû feleslegessé vált tárgyakat lehetõleg zsákban helyezzek ki!
Idõpontegyeztetés és további információk az alábbi elérhetõségeken:
KÖZÉV Kft. (7000 Sárbogárd, Árpád u. 108.),
06 (25) 508 990, 06 (30) 688 1171, szallitas@kozevkft.hu.
Segítõ együttmûködésüket köszönjük!

KÖZÖS CÉLUNK A TISZTA KÖRNYEZET!

Bogárd és Vidéke 2012. szeptember 27.

HÍREK, ESEMÉNYEK

KÉK HÍREK
Mezõszilasi orvvadász
rendõrkézen
Orvvadászatról kapott telefonhívást 2012. szeptember 19-én hajnalban a Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyelete. A bejelentés
szerint egy Mezõszilason élõ férfi rendszeresen lövöldözik a háza
körül, illetve a határban rendszeresen ejt el vadakat engedély
nélkül.
A járõrök a jelzést követõen egybõl a mezõszilasi címre mentek,
de a férfit nem találták otthon. Családtagjai a rendõri intézkedés
során zavartan viselkedtek, és azt hangoztatták, hogy a rendõrök
késõbb menjenek vissza hozzájuk, ha már a férfi otthon lesz. A
járõrök azonban végignézték az épületet és az ahhoz tartozó melléképületeket is, melynek során a garázsban egy frissen nyúzott és
zsigerelt õztetemre bukkantak, ami felakasztva lógott. Az õz feje
már le volt vágva, a belsõségek egy vödörben voltak.
Amikor a rendõrök tovább folytatták a férfi keresését, akkor a
szomszédos telekrõl hangokat hallottak. Ahogy közelebb mentek, egy motorkerékpárra lettek figyelmesek, aminek motorblokkja még meleg volt. Miközben errõl kérdezték a szomszédot,
aki elmondta, hogy a motort nem ismeri, zajt hallottak a garázsból. Mikor visszamentek oda, az õztetemnek hûlt helyét találták.
Ekkor a ház körül kezdték el keresni a férfit, akit a szomszéd
telkén, a méteres gazban találtak meg.
A férfi a rendõri intézkedés során nem volt együttmûködõ, folyamatosan azt ismételgette, hogy a garázsában semmilyen állati tetem nem volt. Késõbb azonban, amikor a rendõrök a szomszédos
ház udvarán azt megtalálták, elismerte, hogy õ zsigerelte ki.
A helyszínre érkezõ nyomozók a háznál, illetve a férfi tulajdonában lévõ további két ingatlanon házkutatást tartottak, melynek
során egy távcsöves puskát, további három vadászfegyvert, illetve
több száz lõszert foglaltak le.
A mintegy 60.000 Ft-ot érõ õz tetemét a rendõrök szintén lefoglalták, majd a mezõszilasi vadásztársaságnak adták át. A 37 éves
mezõszilasi férfi ellen lopás miatt indult büntetõeljárás, de nem
kizárt, hogy a késõbbiek során a terhére róható bûncselekmények
köre bõvül.

Fát lopott
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei vasárnap délelõtt Vajta
belterületén igazoltattak egy 29 éves helyi lakost, aki kerékpárján
ágfát tolt. A rendõri intézkedés során a fiatalember a fával nem
tudott elszámolni, majd késõbb elismerte, hogy Vajta külterületérõl az ún. „Vasház” nevezetû erdõs részrõl tulajdonította el a 90
kg ágfát a tulajdonos beleegyezése nélkül.
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A férfit a rendõrök elõállították a kapitányságra, ahol megindult
vele szemben a szabálysértési eljárás. Meghallgatását követõen a
rendõrök szabálysértési õrizetbe vették. Az 1.500 Ft értékû ágfa a
tulajdonosnak visszaadásra került.

Elõállították õket
Nem sokkal késõbb szintén a Sárbogárd Rendõrkapitányság járõrei Sárkeresztúron ellenõrzés alá akartak vonni egy Ford
Mondeo személygépkocsit és annak vezetõjét. A sofõr azonban a
rendõri jelzés ellenére nem állt meg, így az autót követni kezdték
a járõrök. A férfi végül a sárkeresztúri betontelepnél az autóját
hátrahagyva elmenekült. Nem sokkal késõbb azonban a betontelepen sikerült ellenõrzés alá vonniuk a rendõröknek. Igazoltatása
során derült ki, hogy nincsen nála semmilyen okmány, amivel igazolni tudná magát. A rendõrök az ügyeleten keresztül adatait leellenõrizték a nyilvántartóban, melynek során kiderült, hogy a
Fejér Megyei Bíróság a vezetéstõl eltiltotta.
A férfit elõállították a kapitányságra, ahol megindult vele szemben az eljárás.

Kórházba szállították
Fehérvári mentõk diszpécsere kért rendõri segítséget egy 62 éves
sárbogárdi férfi kórházba szállításához, akit a pszichiátriai osztályra utaltak be. A sárbogárdi járõrök karhatalmi segítségével sikerült a férfit kórházba szállítani.

Kukorica-játszótér
Két fiatalkorú sárkeresztúri fiút állítottak elõ a rendõrök a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, miután egy férfi bejelentést tett arról, hogy tetten érte õket a saját kertjében lévõ kukoricásban.
Amikor a tulaj megjelent, õk elszaladtak. A rendõröknek azonban sikerült õket elfogni. Elvinni ugyan semmit nem vittek el, de a
földön három mázsa kukorica kupacokba össze volt készítve. A
két fiatalkorú elszámoltatása során azt mondta, csak játszani
mentek be a kukoricásba, a kupacokat nem õk rakták össze.

Ez már az ötödik
Egy tolnanémedi férfivel szemben indult büntetõeljárás a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon, kedden kora délután. A személyt
ugyanis tetten érték a biztonsági õrök az egyik sárbogárdi nagyáruházban, ahol különbözõ termékeket fizetés nélkül akart kivinni az üzletbõl 2.004 Ft értékben. Tekintettel arra, hogy a férfinek
ez az elmúlt két hónapban az ötödik tulajdon elleni szabálysértése
volt, ezért õt üzletszerûen szabálysértési értékre elkövetett lopás
miatt gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Szabadtéri rendezvények tûzvédelmi elõírásai
Tavasztól nyárig, a jó idõ beköszöntével egyre több szabadtéri rendezvény került megtartásra Fejér megyében. Ugyanakkor õsszel
és télen sem szabad megfeledkezni a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tûzvédelmi elõírásokról, amelyeket az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM-rendelet 595-598. §-a részletez.
Az egyik legfontosabb követelmény, hogy a szabadtéren tartandó rendezvényekre a vonatkozó tûzvédelmi elõírásokat, biztonsági
intézkedéseket a rendezvény szervezõje, rendezõje – a résztvevõk várható létszámától függetlenül – köteles írásban meghatározni
és a rendezvény idõpontja elõtt 30 nappal azt tájékoztatás céljából a területileg illetékes tûzvédelmi hatóságnak (dunaújvárosi, vagy
székesfehérvári katasztrófavédelmi kirendeltség) megküldeni.
A tûzvédelmi elõírások, biztonsági intézkedések követelményeirõl bõvebben a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján (http:/fejer.katasztrofavedelem.hu) a „Hasznos információk” menüpont alatt tájékozódhatnak.
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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