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Választás — újratöltve
Hát, ilyen választás még nem volt. Agresszív kampány törvény-
sértések tömegével, ami fölött elnéz az Országos Választási Bi-
zottság. No, és a folyamatos hazudozás egyenesen a szemünkbe
és valóságtól elrugaszkodott ígérgetések. Már csak nevettünk,
amikor azt olvastuk az egyik szórólapon: „Ígérni bárki tud —
ezt már ismerjük” Hát, igen, ezt már valóban ismerjük… Bárki
tudott ígérni.

A jelszavak szintjén valóban dübörgött a gazdaság, de ebbõl a
dübörgésbõl mi csak a dübörgõ munkanélküliséget hallottuk. A
„nõ a jólét” jelszó mögött a minden szinten folyó pazarlást, az
egekbe szökõ államadósságot, költségvetési hiányt, növekvõ
energiaárakat, forintgyengülést, a magasabb hitelkamatokat
láttuk. A kampányban külföldi kölcsönbõl milliárdokért vásá-
rolt, semmire se való, fényes üveggyöngyöt szórtak a nép közé
két marékkal. És cirkuszi játékok voltak rogyásig; ingyen mûso-
rok, ingyen pogácsa, ingyendzseki, ingyensapka, ingyenlufi.
Kocsmában etették, itatták az arra kaphatókat, aztán gyerünk
szavazni! Tiszta amerikai hülyítés az amerikai kampánytanács-
adók nyomán. És ahogy a tengerentúlon beszopták a népek a
nagy választási cumit, itt is ez történt. Mert olyan jó anyaölben
ringatott csecsemõnek érezni magunkat. És a szánkba dugott
mézes cumi is olyan jó! Csak arra ne gondolj, hogy ez azért nem
olyan, mint az igazi anyamellbõl az igazi anyatej, mert még
elsírod magad.
Egyszer véget kellene már vetni annak, hogy az országot két
részre akarják szakítani! A családokat, barátokat összeugrasz-

tották egymással, mert az egyik az MSZP-re, a másik a Fideszre
szavazott. Csak rájövünk egyszer, hogy akit megválasztanak,
annak a jól felfogott érdeke azt diktálja, hogy megvalósítsa az
ellenzék programját is, mert ha nem, azt sokkal inkább számon
kérik rajta. Na és nem azért van az országnak felelõs kormánya,
hogy az egész ország mûködtetéséért vállaljon felelõsséget? Ha
ezt nem így gondolják, akkor osszuk az országot két részre,
mondjuk a Dunával; az egyikbe költözzenek a pirosak, a másik-
ba a narancssárgák. Hát nem õrület így gondolkodni? Nem kel-
lene már végképp sutba dobni ezt a megosztó politizálást, amit
már Amerikában is végképp utálnak és csak arra jó, hogy ezáltal

a gazemberek uralkodhassanak a vi-
lágon? Mindenkinek van egy jobbol-
dala meg egy baloldala, de a kettõ
csak együtt képes élni. És nem va-
gyok hajlandó összeveszni se a ve-
jemmel, se a szomszédommal, se a
barátaimmal, se a fél országgal! És
tudom, hogy az a barátom, aki amo-
da szavazott, kiegészít sok minden-
ben ugyanúgy, ahogy én is õt. Szóval
átviharzott az életünkön ez a válasz-
tás nevezetû õrület. Reméljük, hogy
túl vagyunk rajta, és õsszel már nem
ismétlõdik meg ugyanez a szégyen-
letes cirkusz. — Vagy mégis?

(Részletes elemzés a 4-5. oldalon)
Hargitai Lajos

MÁSODSZOR IS
HATÁROZATKÉPTELENÜL

Az április 19-ei ülésen (amit 14-érõl tettek át) ismét csak nyolc képviselõ jelent meg, így
megint nem volt határozatképes a testület.

Juhász János: Õri Gyula és Etelvári Zoltán egészségügyi okok miatt igazoltan hiányoz-
nak. A feleségemet megkértem, hogy kérdezze meg Tóth Zoltánt, aki a kollégája, hogy
jönnek-e az ülésre Fülöp Sándorral. Zoltán annyit mondott, hogy nem engedi a koalíció.
Az asszony megkérdezte: „És a lelkiismereted?” — Erre választ nem kapott. Több jel is
arra utal, hogy a távolmaradók ezt az egészet már elõre eltervezték; mesterkélt indok,
hogy kampányolás folyna az ülésen.

(Napló — Folytatás a 2-3. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)

Novemberben elfogadtuk a munkater-
vet, abban szerepelt ez a testületi ülés is.
Senki nem szólt, hogy a két forduló kö-
zött ne legyen ülés. A helyi politikát
összekeverni az országos nagy érdekek-
kel, egyebekkel nem helyén való.
Pedagógus Varga László: Megkérdez-
ném dr. Szabadkai Tamástól, hogy való-
ban ezt a megoldást tartja-e az MSZP hi-
vatalos megoldásnak? A képviselõk nem
tettek eleget törvényes kötelezettségük-
nek, immár sorozatosan. A város érdeke-
it nem veszik figyelembe. Ha ennyire tör-
vénytisztelõk ezek az urak, akkor miért
nem jutott eszükbe, hogy a választókerü-
leti pénz 17, nem pedig csak 10 képviselõt
illet meg.

Se veled, se nélküled
Az április 24-ei ülésen már 16 képviselõ
vett részt. Dr. Berzeviczy Gábor javasla-
tára a fõbb napirendi pontokat elõrevet-
ték. A napirend tárgyalása elõtt Juhász
János szólalt föl: Csúsztatásnak minõsí-
teném Nedoba Károly frakcióvezetõ úr
kijelentését, hogy ismételten kérik, hogy
a megismételt ülésre április 21-én kerül-
jön sor. Nem kért erre senki — pontosab-
ban egyszer kérte Schmidt Lóránd a 14-
ei, határozatképtelenség miatt meghiú-
sult ülés után (ami 9-kor kezdõdött
volna), 11.15-kor, szóban.

Vagyonnyilatkozatok —
módosított módosítás

Az idei képviselõi és hozzátartozói va-
gyonnyilatkozat-benyújtásokkal kapcso-
latos problémák miatt szükségessé vált az
eljárási szabályok pontosítása. Eszerint a
vagyonnyilatkozat benyújtásával kapcso-
latos adminisztratív feladatokat az ügy-
rendi és jogi bizottság látja el. A vagyon-
nyilatkozat leadási határidejét követõen
a bizottság elnöke írásban tájékoztatja a
polgármestert, ha valamelyik képviselõ
nem tett eleget a kötelezettségének. A
polgármester a képviselõ-testület febru-
ári ülésén nyilatkoztatja a bizottság elnö-
két a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség teljesítésérõl, az esetlegesen elma-
radt nyilatkozatok pótlásáról.
A rendelettervezet elkészítése elõtt a
szervezési csoport vezetõje egyeztetett
dr. Berzeviczyvel, az ügyrendi és jogi bi-
zottság elnökével, akinek a javaslata a
tervezetbe beépült.
Dr. Berzeviczy mégis a tervezet módosí-
tására tett javaslatot: A vagyonnyilatko-
zat benyújtásával kapcsolatos adminiszt-

ratív feladatokat az ü.j.b. a polgármesteri
hivatal kijelölt köztisztviselõjével közö-
sen lássa el. A vagyonnyilatkozatokat a
polgármester vagy a települési képviselõ
az idevonatkozó törvény szerint vegye át
és adja le a bizottság részére. A bizottság
elnöke a polgármester elé irányuló kére-
lem esetén adjon tájékoztatást a vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettség teljesíté-
sérõl.
Krupa Rozália: Attól, hogy most a közös-
be tesszük, még nem a hivatal, hanem a
bizottság felelõssége lesz ez a feladat. A
polgármesternek nem szab ez a törvény
feladatot. A bizottságnak kell jeleznie, ha
valami nincs meg.
P. Varga: A Lajtán túl minimum felajánl-
ják a lemondásukat a képviselõk, és nem
hárítják a felelõsséget másra.
Dr. Berzeviczy: Akkor mindannyiunknak
el kellene ezen gondolkodni.
Etelvári: Postázzák ki januárban a va-
gyonnyilatkozatokat, hogy ne felejtse el
se a hivatal, se a képviselõ.
Végül a tervezetet dr. Berzeviczy módo-
sításaival 9 igen, 3 nem, 4 tartózkodással
elfogadta a testület.

Helyi járatok
Korábban a testület nem járult hozzá,
hogy a Heti 2002 Buszközlekedési Szol-
gáltató Kft. megszüntesse a Hõsök terei
megállótól 12.40-kor induló belterületi,
valamint a 15.00-kor induló kislóki jára-
tát. A kft. most azt kéri, hogy az önkor-
mányzat bruttó 200.000 Ft/hó erejéig tá-
mogassa a két járat, továbbá a vasárna-
ponként közlekedõ I-es (8.00 és 10.00
órás belterületi) és II-es (8.05-ös pusz-
taegresi) járat fenntartási költségeit, el-
lenkezõ esetben járuljon hozzá ezen jára-
tok megszüntetéséhez.
Ferencz Kornél: Amíg a diákok 5 óra
után gyalog vagy biciklivel mennek haza
Kislókra, addig azon kell gondolkodni,
hogy a járatot merre toljuk el, nem azon,
hogyan szüntessünk meg. A következõ
ülésre a szolgáltatóval közösen, lakossági
fórumon vitassuk meg ezt, az Alba Volá-
nos menetrendet is figyelembe véve.
Pemmer István, a kft. képviselõje: A
15.00 órás járat már hosszabb ideje ki-
használatlan. De ha délután 5 vagy 6 óra
körül igény van rá, akkor legyen, hiszen
azért jött létre, hogy kiszolgálja a lakossá-
got. Egyetértek, hogy hozzunk össze egy

lakossági fórumot. Jön a nyár, és kell egy
nyári menetrend is.

A képviselõk az elhangzott javaslatok fé-
nyében újra tárgyalnak majd a kérdésrõl.

Célkeresztben
a Sárbogárdi Napok

Mint arról a testület korábban határo-
zott: a május 26-27-28-ai Sárbogárdi Na-
pok 6.000.000 Ft-ból kerülnének meg-
rendezésre, a vasárnap délelõtti gyer-
meknapi programokat pedig a városi ren-
dezvények keretébõl finanszírozzák. A
programtervezet kapcsán vita alakult ki.
Etelvári: A testvértelepülés bemutatását
az erre elkülönített pénzbõl kellene állni,
nem a Bogárdi Napokéból.
Juhász: Nem elég, hogy a Bogárdi Napok
költségvetését 3 millióról felvertétek 6
millióra, még további anyagi gyûjtést
kívántok tenni?
Nedoba: A testvértelepülésre el van külö-
nítve 800 ezer Ft.
Juhász: De az nem azt jelenti, hogy most
el kell költeni.
Nedoba: Mikor akarod elkölteni? Ami-
kor nem lesznek itt?
Juhász: Akkor ne is keressünk már más
testvértelepülést, hanem a meglévõ ápo-
lására fordítsuk az összes pénzt?
Nedoba: Dehogynem, bízom benne, hogy
majd a franciák, németek is jönnek, ezért
is szeretnék többek között takarékoskod-
ni.
P. Varga: Jó lenne, ha a 6 millió Ft-ból
mindent megcsinálnánk. Helyszínként
változatlanul javaslom az Ifjúsági parkot.
Látva a sporttámogatásoknál a civil bi-
zottság javaslatát, a galambászok közre-
mûködésére véletlenül se számítson. A
Cosa Nostra pizzériában tartandó sakk-
versenyhez anyagi hozzárendelés is tör-
ténjen. Kísérõ programként föl lehetne
venni Tóth Gyula tanár úr kiállítását a
miklósi klubkönyvtárban.

Jelentkezzél!
Nedoba: Az Ifjúsági parkban nincsenek
meg a feltételek.
Hitoktató Varga László közbeszólt.
Nedoba: Jelentkezzél! Elhiszem, hogy
most depressziós vagy, de majd kiheve-
red. Az Ifjúsági parkban legnagyobb
probléma az áram. Az, hogy az E-on ide-
iglenes csapolással valahogyan megoldja,
számomra nem elfogadható. A sakkver-
senyre azt mondták, hogy nem kérnek tá-
mogatást, csak a mûsorfüzetben legyen
benne.
Bódai Gábor: Az elnök úr figyelmét sze-
retném felhívni, hogy a bizottsági ülése-
ken nem vettem részt és a továbbiakban
sem akarok részt venni, mert ilyen fegyel-
mezetlen, pénzszóró, felelõtlen munká-
ban nem kívánok részt venni.

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület április 19-ei és 24-ei

rendkívüli nyílt üléseirõl —
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Hová megy a haszon?
Horváth Tibor: Ez a város ünnepe, és a
város lakosságáról kellene, hogy szóljon.
De én úgy látom, hogy inkább a város
pénzérõl szól, és egy bizonyos érdekcso-
port lobbijáról, hogy itt a téren legyen.
Azt tudjuk, mibe kerül ez a városnak, de
azt nem, hogy milyen haszon van ebbõl,
és az hova kerül.
P. Varga: A fogathajtó-versenyre és Or-
bán Viktornak jó volt az Ifjúsági park? A
színpadot mindegy, hol állítjuk föl. Ott
legalább nem a sírokra pisilnének a gye-
rekek, hanem a bokor alá. Lévai úrtól le-
hetett volna sátrat kérni. Kérem, hogy
legalább a versenybírókat fizessük ki a
Cosa Nostra-nak. Készüljön egy elemzés
a Bogárdi Napok végén a tapasztalatok-
ról. Tessék meghirdetni, hogy ki mennyit
ad érte, hogy ezen a rendezvényen a ven-
déglátásról gondoskodjon, mert ez így
tisztességes. Erkölcstelen, sõt, majdnem
bûn, hogy a város pénzébõl finanszíro-
zom a felhozatalt, a hasznot pedig vala-
hol máshol elrakom, egyéni zsebbe.

Egyszemélyes frakció
Bódai: Az Árpád utca és a lakótelep sar-
kánál illetve az Ifjúság utcánál van egy
trafóház, ahonnan áramot lehet venni.
Hidd el, Nedoba képviselõtársam, hogy
az embereket és a vállalkozókat nagyon
irritálja ez az egyszemélyes frakció.
Etelvári: Kérem a polgármester urat,
hogy ha legközelebb ilyen rágalmazás ízû
dolgok vannak, akkor szakítsa félbe a be-
szélõ mondókáját.
Schmidt: A tavalyi évben is meghirdettük
a dolgot. Két vállalkozó jött el. Az egyik-
tõl megkérdeztük, van-e engedélye, és
azt mondta, hogy hát majd szerez.
Õri: Bódai képviselõtársam azt mondja,
hogy õ nem vett és nem vesz részt a bi-
zottsági ülésen. Akkor mi a náthás franc-
nak vagyunk képviselõk, ha nem veszünk
részt a munkában? A bizottsági munkád-
ra esõ bért jótékonysági célra kellene föl-
ajánlani. Azt mondtad, hogy egy ember
akarata ez a városi ünnep — a szavazás-
kor meg fogod látni, hogy 9 emberé.
Nedoba: Készüljön elõterjesztés, hogy a
testvértelepülések pénzébõl kb. 400-420
ezer Ft szükséges az utaztatásra, szállás-
ra, étkeztetésre 14 fõnek, két éjszakára.
9 igen, 2 nem, 5 tartózkodással, Tóth
Gyula kiállításával kiegészítve, jóváhagy-
ták a programokat és az eredeti elõter-
jesztést.

Sporttámogatások
csörtével

A sporttámogatások elosztásán ismét
szóváltásra került sor a képviselõk kö-
zött.
Bódai javaslatot tett a támogatási keret
felosztására.
P. Varga: Január 6-án Palotás Józsefet ki-
tüntettük az országos eredményéért.
Csóri Antal ugyancsak országos kitünte-

tést kapott. Ennek ellenére 0 Ft a galam-
bászok támogatása? A Black Time is ke-
vesebbet kapott. Furcsa módon azok az
egyesületek, amelyekben te is érdekelt
vagy, Karcsi, a kért összeg közel 100%-át
kapják meg. Ha te a bibliai nagy esküt le-
teszed, hogy ebben semmiféle egyéni
nincs, akkor az én véleményem az, hogy
nemcsak hazudsz, hanem még szemét
módon szembenézve is mered ezt tenni.
Nedoba: Te hazudsz és mocskos módon
viselkedsz. Sértett ember vagy, aki már
nem kell a közösségnek.
Juhász: Az majd eldõl, hogy ki kell kinek.

Ki érti ezt?
P. Varga: Én azt mondtam, hogy nekem
ez a véleményem, te meg azt mondtad,
hogy az vagyok. Ezért még nagyon kemé-
nyen fizetsz.
Nedoba: Pereskedjél csak, ahhoz értesz.
P. Varga: Én nem szóltam közbe, amikor
te beszéltél.
Nedoba: De nem is mondtam ilyeneket.
Horváth: Majd keltsetek föl.

Hülyeségeket beszélsz
P. Varga: Ezért kellett kétszer hülyíteni
bennünket? Azért kellett most elõrehoz-
ni a napirendi pontokat, mert az Õrinek
kórházba kell menni, neked meg más dol-
god van. Ez a közélettel, a közfunkcióval
való olyan visszaélés, ami elképesztõ. Ti
dumáltatok itt kötelességrõl.
Õri: Van idõm, hülyeségeket beszélsz.
Etelvári: Magyartanár létedre fogalmaz-
zál már!
P. Varga: Akkor járt a szátok.
Etelvári: Ez már mindjárt más.
P. Varga: Kötelességrõl beszéltetek és az
elmúlt idõszakban legalább ötször meg-
szegtétek. Mondanám, hogy névszerinti
szavazást kérek, és lelketek rajta, kedves
Tóth Zoli, Fülöp Sanyi és Õri.

Elszabadult indulatok
Õri: Énvelem ne személyeskedjél, mert
én sem teszem. Légy szíves, te se rágal-
mazz engem semmivel.
P. Varga: Én nem rágalmazlak.
Õri: Nem, a bánatos k…a Isten f…át! Mi-
rõl beszélsz? Hogyha kimondtad a neve-
met, hozzácsatoltál a dologhoz, rágal-
maztál! Tisztelem a korodat és tisztellek
téged is, de ne fûzzél senkihez hozzá.
Közben dr. Szabadkai Tamás a kosárlab-
da klub és Tóth az asztalitenisz klub pá-
lyázatát visszavonta a galambászok javá-
ra.
Fülöp István: Ha akarunk adni, tudunk
adni; ha nem akarunk adni, akkor nem
tudunk adni. Én azt mondom, hogy min-
den sportágat kell támogatni.

Eredmény
Végül a kosárlabda és az asztalitenisz
klub 160.000 Ft-jából a Black Time
150.000 Ft helyett 250.000 Ft-ot kapott, a
fennmaradt 60.000 Ft-ot a galambászok

kapták meg. A többi egyesületnek a kö-
vetkezõ összegeket ítélték meg: Sár-
szentmiklósi SE 3.500.000 Ft, Labdarúgó
SC Sárbogárd 1.050.000 Ft, Lovas Egye-
sület 300.000 Ft, Sárréti Íjász Club
200.000 Ft, a Flórián 07 Lövészklub
60.000 Ft, természetbarátok 80.000 Ft.

Nyertes pályázat
Az Úttörõ és Árpád utca burkolat-felújí-
tására nyert pályázatot a képviselõ-testü-
let a Fejér Megyei Területfejlesztési Ta-
nácstól és a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácstól. A kivitelezésre a
közbeszerzési eljárás lebonyolítása után
kerül sor.

Utcai harcok
Etelvári: A képviselõk rágták a fülemet,
és egyet kellett értenem velük, hogy a
központtól kifelé legyenek az utak meg-
csinálva. Azt kérték, hogy a Bem utca he-
lyett legyen beemelve a Csík és a Mészöly
Géza utca, az Erkel Ferenc utca helyett
pedig a Kazinczy utca.
Juhász: Ti ezt reálisnak érzitek az elõze-
tes megbeszélések ellenére? Ez büntetõ
hadjárat, két egyéni képviselõt is érint.
Fülöp I.: Ezzel én nem értek egyet, mert
akik a peremszéleken laknak, azok sem
rabszolgák. Lehet, hogy én fekete bárány
vagyok és ezért ki kell kapcsolni ebbõl a
7-es választó kerületet? Gondoljátok
meg, mit csináltok.

Büntetésben
Juhász: Nem minket büntettek ezzel, ha-
nem az ott élõ embereket.
Dr. Berzeviczy: Nem büntetésként kell
ezt felfogni. Volt egy fejlesztési vonal a
város életében, amit úgy gondolom, foly-
tatni kell.
Fülöp I.: Eddig az volt a szlogen, hogy
minden körzetbe kell egy utca. Akkor
most abba a körzetbe nem kell? Ebbõl
közbotrány lesz, az biztos.
H. Varga: Az összes felsorolt utca kerül-
jön felújításra a tartalékalap terhére.
Juhász: Nem lehet, csak esetleg fejleszté-
si hitelbõl.
10 igen, 1 nem, 4 tartózkodással a módo-
sított változat mellett tette le a voksot a
testület.

Jól jegyezzétek meg…
Fülöp I.: Kedves baloldali barátaim, sok
mindennek megástátok a sírját, de vi-
gyázzatok, mert a sajátotokét is ássátok,
de nagyon. Hozzájárultatok ahhoz is,
hogy az országgyûlési képviselõválasztás
is olyan lett, mint amilyen lett. Jól jegyez-
zétek meg, hogy mit mondott az öreg.
Majd az õsszel találkoztok a lakossággal,
ne tudjátok meg, hogyan fognak benne-
teket majd fogadni. Azért ez már az erõ-
szaknak a teteje; itt már nem is az emse
van megerõszakolva, hanem a kan.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág
(Folytatás a következõ számban)
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A 6-os választókörzetben nem úgy
alakultak a dolgok, ahogy országo-

san. Annak ellenére választott ellenzéki
képviselõt ez a térség, hogy azzal fenye-
gették a kampány során az MSZP-hez
hûtlen körzeteket, hogy majd megbünte-
tik õket, nem kapnak fejlesztési pénze-
ket, ha nem kormánypárti képviselõjük
lesz. De hát ki tudta a választások elõtt,
hogy melyik párt lesz a kormánypárt? A
demokrácia egyébként sem a félelemrõl
és a zsarolásról szól. Fel sem tételezzük,
hogy azért, mert ennek a térségnek ellen-
zéki képviselõje lett, mégsem építenék
meg a 63-as elkerülõ utat és az M 8-as fõ-
utat, mert ugye ez kormányprogram, és
ennek törlésével az MSZP-s Dunaújvá-
rost is büntetnék. Innen már egyébként
sem vihetnek el semmit, mert nincs mit
elvinni. Eddig is a nagyvárosok és nagy-
vállalkozók kapták az igazi fejlesztési
pénzeket, ide csak aprópénz jutott.
A második fordulóban a választópolgár-
ok 56,37%-a ment el szavazni, keveseb-
ben mint elõzõleg. Ennek ellenére több
szavazatot kapott Lengyel Zoltán és dr.
Szabadkai Tamás is szinte minden tele-
pülésen, mint elsõ alkalommal. Ebbõl az
sejthetõ, hogy a többletszavazatok a ki-
esett pártok szavazóitól, illetve a második
alkalommal már nagyon gyengén szerep-
lõ Harasztiáné Terner Iréntõl, az MDF
jelöltjétõl származtak.
A második fordulóban látszólag az
MSZP kampánya volt az erõsebb. A Fi-
desznél szinte teljesen leállt a hivatalos
kampánygépezet. Nem ragasztottak új
plakátokat sem. Máig az április 9-e elõtt
kiragasztott plakátokat tépkedi a szél.
A Fidesznél a 6-os körzetben a pártot tá-
mogató szimpatizánsok ismeretségi háló-
ja vette kézbe a kampányt. Saját pénzü-
kön készíttettek röplapokat, azt vitték
házról-házra a falujukban, illetve meg-
gyõzték személyes beszélgetésekben az
ismerõsöket, barátokat, hogy menjenek

el szavazni. Valószínûleg ez lehetett az
egyik oka annak, hogy a második fordulót
több mint 1200 szavazatos fölénnyel Len-
gyel Zoltán nyerte.
Dr. Szabadkai Tamás pedig rengeteget
dolgozott a gyõzelemért. Nap mint nap
maga is járta az utcákat, ragasztotta a pla-
kátokat társaival együtt, kiállt a forgal-
masabb helyekre, megszólította az embe-
reket és szorgalmasan gyakorolta a „Tíz-
ezer kézfogás”-t. Tele volt a térség a
„Húzzunk bele” plakátokkal. Milliókat
(talán tízmilliókat) öltek megállító táb-
lákba, megaplakátokba, újsághirdetések-
be, szórólapokba, kampányújságokba.
De ez sem volt elég a gyõzelemhez. An-
nak ellenére sem tudott gyõzni dr. Sza-
badkai Tamás, hogy Szabados Tamás,
félretéve a sérelmeket, a párt gyõzelme
érdekében a jelölt mellé állt. Sok telepü-
lésen hangoztatták: ha Szabados Tamás
indul a választáson, õ biztosan nyer, mert
akkor rá szavaznak.
Az új fiatalember hiába adott bele apait,
anyait, nem gyõzhetett. Neki ez a vereség
egyúttal azt is jelenti, hogy listán se kerül-
hetett be a parlamentbe.
A párt belharca következtében Szabados
Tamás hiába megyei elnök, éppen e bel-
harcok következtében nem kapta meg a
listavezetõ helyet a megyei listán sem. A
helyére — igaz, hogy csak nyolcadik he-
lyen — dr. Szabadkai Tamás szerepelhe-
tett az apai tekintély és ki tudja, még mi-
lyen egyéb befolyásra. Szabados Tamás
az országos listán vigaszdíj jelleggel ka-
pott 83. helyérõl pedig teljesen esélytelen
lett. Pedig ha az MSZP-ben a kiszorítósdi
harc helyett összefognak, lehet, hogy a
térségnek most három országgyûlési kép-
viselõje volna: egy egyéni és egy listás kor-
mánypárti és egy listás ellenzéki. Most így
csak egy ellenzéki képviselõnk van.
Hallottam olyan véleményeket a válasz-
tások után, miszerint a választókat terheli
a felelõsség, hogy ez így alakult, mert nem

jól választottak. Nem inkább jobban kel-
lett volna politizálni az MSZP sárbogárdi
szervezetének és nem kapni ilyen mohón
a hatalom után Szabadkaiéknak? Ha
nem lett volna hangos az ország hónapo-
kon át a sárbogárdi tagbeléptetési bot-
ránytól, ha nem szorítják partvonalra a
népszerû, tapasztalt és sikeres politikusu-
kat, Szabados Tamást, aki államtitkár-
ként és országgyûlési képviselõként is jól
lobbizott ebben a ciklusban a helyi érde-
kekért, hanem egyezséget kötnek vele
Szabadkaiék, akkor még az induláskor —
és nem utólag — talán másképp alakul a
helyzet.
Visszafelé sült el a választás elõtti napon
kiszórt MSZP-s kampányújság is, amely-
ben „Mi így gondoltuk” címmel egy név-
sort közöltek. Sokan az ott látható nevek
miatt nem mentek el szavazni, mások
meg e nevek láttán még inkább elmentek
a másik oldalról. És volt néhány olyan
személy is, akiket a beleegyezésük nélkül
írtak be a névsorba. Így járt például Virág
Miklós, Sárkeresztúr polgármestere is,
aki felháborodva utasította vissza, hogy
õt berángatták a pártpolitikába.
Rontotta dr. Szabadkai Tamás esélyeit az
is, hogy a sárbogárdi közéletben a helyi
önkormányzati MSZP-frakció is belharc-
októl hangos. A korábban nagy MSZP-s
Juhász János polgármester, vele együtt
Fülöp István képviselõ is partvonalra ke-
rült, mert elígérték a posztját másnak egy
kicsit idõ elõtt. A még le sem lõtt medve
bõrére elõre inni pedig nem okos dolog.
Így történt meg aztán az, ami eddig nem
volt, hogy a képviselõ-testület MSZP-
frakciója még a választás heteiben is sor-
ra bojkottálta a testületi üléseket. És eb-
ben a bojkottban dr. Szabadkai Tamás,
MSZP-s alpolgármesterként, részt vett.
Ezzel az egyébként jól felépített kampá-
nya ellenére tálcán kínálta a gyõzelmet
Lengyel Zoltánnak.

Hargitai Lajos

VÁVÁLASZTÁLASZTÁS —S — ÚÚJRATÖJRATÖLTVELTVE
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VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK Törvénysértés
orvoslat nélkül
Egy sárbogárdi sza-

vazókörben történt
a következõ eset vasár-
nap.
Egy fogyatékkal élõ (lá-
tássérült) ember rokona
és egyik ismerõse kísé-
retében ment el szavaz-
ni, ahogy tette azt két
héttel ezelõtt is. Azon-
ban a szavazatszámláló
bizottságának tagjai azt
mondták, hogy nem me-
het be vele a kísérõje se-
gíteni, így szól a törvény.
(Érdekes módon két he-
te még nem szóltak neki
azért, hogy nem egyedül
ment be a szavazófülké-
be.) A nemlátó ember
ragaszkodott az igazához, ahogy a másik fél is. Végül két bizott-
sági tag kíséretében kellett bemennie a fülkébe, akik közül az
egyiket egyáltalán nem is ismerte. Õ vezette végig a nemlátó
ember kezét a sorokon és olvasta föl azokat, majd kérdezte, me-
lyikre szeretne voksolni. A nemlátó ember megmondta a nevet,
oda(?)tették az ujját, ikszelt, majd kérte, hadd mutassa meg a
rokonának a lapot, hogy jól húzta-e be a jelet. Nem engedték
meg neki. Habár bántónak és fölháborítónak érezte a helyzetet,
a döbbenettõl nem tudta, mit tegyen. Szavazatát a bizottsági
tagok bedobták az urnába, majd a nemlátó ember távozott.
Hazaérve ismerõseihez fordult sírva panaszával. Úgy érezte,
megsértették az alapvetõ jogait, emberi mivoltát, és több ember
elõtt megalázták. Ezt aztán a választási eljárásról szóló törvény
elõkeresett paragrafusa is világosan alátámasztotta:
„A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó tartózkodhat
a szavazófülkében. Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, ille-
tõleg akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szava-
zásban, más választópolgár — ennek hiányában a szavazat-
számláló bizottság két tagjának együttes — segítségét igénybe
veheti.” (1997. évi C. törvény a választási eljárásról, VIII. feje-
zet, Szavazás, A szavazás módja)
Egy ügyvéd javaslatára késõbb a nemlátó ember (két tanú kísé-
retében) visszament a szavazókörbe, hogy elmondja panaszát,
és jegyzõkönyvet vetessen föl a történtekrõl. A bizottság egyik
tagja nem éppen udvarias stílusban reagált: „Mit írjak én le er-
rõl?” Közölte, nincs olyan, hogy jegyzõkönyv, õk olyat nem ad-
nak, pedig az ügyvéd addigra már õket is tájékoztatta a törvény-
sértésrõl. Egy hosszasabb vitát követõen végül három bizottsági
tag elismerte, hogy hibáztak, majd szabadkozva, sajnálkozva el-
nézést kértek. A jegyzõkönyvrõl persze igyekezték lebeszélni a
nemlátó embert, mert — habár elmarasztalnák a bizottságot —
az úgysem változtatna semmin. A nemlátó ember végül nem
kért jegyzõkönyvet. Nem akarta, hogy haragudjanak rá (!!).
„Cserébe” a bizottsági tagok a választási bizottság elnökének
úgy adták elõ a dolgot, hogy a nemlátó ember már eleve feldúl-
tan érkezett a szavazásra; ennek ellenkezõjét kísérõi és a jelen-
lévõ többi szavazó is bizonyíthatják, mert voltak, akik a folyosón
hallgatták végig az egészet.
A választási bizottság elnöke késõbb azt mondta az esetre: most
mit csináljon? Nem tud mit tenni.
No comment.

Név és cím a szerkesztõségben.
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág
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A gyõzelem pillanatai
Az urnazárás után fél órával már jöttek a
részeredmények. Az elsõ jelzések még dr.
Szabadkai Tamás gyõzelmét jósolták.
Aztán bejöttek az alapi, alsószentiváni,
majd a cecei eredmények, és megfordult
a helyzet, Lengyel Zoltán került 50, 100
szavazattal elõre. Enying, Lajoskomá-
rom eredménye csökkentette az elõnyt,
fej-fej mellett haladt a két jelölt. Aztán
amikor bejöttek a kálozi, abai, sárszent-
ágotai eredmények, közel 90%-os feldol-
gozottság mellett végképp behozhatat-
lan, 1300 szavazatos elõnyre tett szert
Lengyel Zoltán ellenfelével szemben.
Lengyel Zoltán a cecei kampánycsapattal
együtt kísérte figyelemmel az események
alakulását, majd este 11 óra tájban érke-
zett Sárbogárdra Horváth Tibor testépítõ
szalonjába, ahol gyülekeztek a helyi segí-
tõk, szimpatizánsok. Nagy éljenzés köz-
ben szállt ki az autóból. Éljen Lengyel
Zoli! Hajrá, Fidesz! felkiáltások közt kö-
szönte meg a sok segítséget támogatói-
nak:
— Nem én gyõztem, ti gyõztetek, mert ez
a ti segítségetek, lelkesedésetek, elszánt-
ságotok nélkül nem sikerülhetett volna
— szólt a lelkes csapathoz, majd együtt
koccintottak a sikerre.
Rövid interjút kértem az új—régi ország-
gyûlési képviselõtõl.

Az elsõ interjú

— Nem ért váratlanul ez a gyõzelem?
— Mindig azt szoktam mondani, hogy
nyugtával dicsérjük a napot.
— Az ellenfeled kampánya nagyon erõs
volt.
— Én inkább azt mondanám, hogy fur-
csa, eddig nem ismert eszközökkel talál-
koztunk a kampányban. Érdekes szóró-
lapok, a törvényességet is olykor megkér-
dõjelezõ kampányeszközök jelentek
meg. De számomra nem arról szólt ez a
kampány, hogy berohangáljak ötpercen-
ként a választási bizottsághoz, és a sza-

bálytalanságokat
jelentsük. Azt re-
méltem pedig, hogy
nem fog eldurvulni
a kampány. Sajná-
latos módon több
fenyegetést is meg-
éltünk. Volt, ami-
bõl feljelentés is
született. Amikor
egy utcán lévõ cso-
portot, önzetlen se-
gítõinket megkia-

bálják, megfenyegetik, mit tehetünk azon
kívül, hogy a rendõrséghez fordulunk?
Nagyon sajnálom, hogy idáig fajult a
dolog. Remélem, hogy ezek a sérelmek
elmúlnak. Túl vagyunk a választáson,
most már a munkával kell törõdni.
— A második ciklust kezded ellenzékben.
A parlamentben ugyanott folytatod, ahol
abbahagytad?
— Csütörtökön lesz az alakuló frakció-
ülés. Ott fogjuk meghatározni, hogy ki
lesz a frakciónak új vezetõje, vezetése, ki
milyen feladatot kap.
— Hasonló keménységgel folytatod?
— Természetesen hasonló keménység-
gel. A parlamentben vannak kormány-
párti és vannak ellenzéki képviselõk, és
nekem szent meggyõzõdésem, hogy egy
demokratikus országban senkit nem ér-

het hátrány azért, mert nem az éppen ak-
tuális kormányhoz tartozik, nem annak a
képviselõje. Ennek reményében kezdem
el az újabb négyéves kormányzati ciklust
a csütörtöki frakcióüléssel.
— Mit tapasztalsz, hogy fogadják az embe-
rek a gyõzelmedet?
— Meglepõen sok szeretetet kaptam az
elmúlt napokban, az elmúlt órákban és
meglepõen sok lelkesítést és bátorítást a
kampányfinisben, amikor már egy kicsi-
két nehezen elviselhetõvé és durvává vált
a hangnem.
— Az eredmény azt mutatja, hogy az MDF
szavazótábora is megértette az üzenetet és
elmentek szavazni, hogy a jobboldal gyõz-
zön.
— Úgy tûnik, hogy volt sok MDF-es szim-
patizáns, akik valószínûleg rám szavaz-
tak. Volt, aki ezt szóban is kifejezte, volt,
aki más módon is adott ennek hangot. Én
személy szerint az egység híve vagyok. A
politikai ellenfeleinknél is teljes az össze-
tartás. Ha ott ilyen nagy az összetartás,
akkor ezt a mi oldalunkon is teljes össze-
fogással kell ellensúlyozni, aztán a követ-
kezõ választáson így gyõzni.

Hargitai Lajos

M A J Á L I S 2 0 0 6 — K Á L O Z
Káloz Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját
a 2006. április 29-én és 30-án megrendezésre kerülõ Majális 2006 rendez-
vényünkre.
2006. április 29., szombat: XI. Kálozi borverseny: rendezõ a Borbarátok
Egyesülete, Káloz. Helyszín: Káloz, Öreghegy II. dûlõ, hegyõrház:
8.30-9.50 óráig: borminták leadása (hegyõrház); 10.00 óra: borbírálat kez-
dete; 13.00 óra: ebéd a hegyen (500 Ft/ebéd); 15.30 óra: értékelés és
eredményhirdetés, utána „hegymenet”; 21 órától bál.
Rendezõ: Kálozi Sportegyesület. Helyszín: Káloz, Sportcentrum, betonos
pályán és sátorban. A zenét Csõgör Zsolt biztosítja.
2006. április 30., vasárnap: A rendezvények a kálozi Sportcentrum terü-
letén lesznek. 9 órától: Kézmûvesház: arcfestés, henna, gipszfestés, szal-

vétatechnika, gyöngyfûzés; kispályás labdarúgótorna; aszfaltrajzverseny;
darts—verseny; csocsóbajnokság; biciklis akadályverseny; 13 órától:
tûzoltó—bemutató; kutyás bemutató; eredményhirdetések; karate—be-
mutató; Angels tánccsoport bemutatója; Balerina mazsorettcsoport be-
mutatója; néptáncosok fellépése; idõsek klubjának fellépése; 19 órától:
szépségverseny a kálozi moziban – közben divatbemutató és táncok is
lesznek! 22 órától: DISZKÓ — a zenét D. J. Takács biztosítja. Helyszín:
Káloz, Sportcentrum, betonos pályán és sátorban.

A Sportcentrum területén széles választékban ennivalók, innivalók, lég-
gömbárus, szerencsekerék, vattacukorárus, és a fagylaltos is jelen lesz a
közönség számára. A rendezõség a mûsorváltozás és a helyszínváltozta-
tás jogát fenntartja. A rendezvényekkel kapcsolatban további információt
a Faluházban kaphat.
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FALUGAZDÁSZ HIRDETMÉNY
Közeleg a területalapú támogatások leadási határideje

Május 15-éig adhatják le szankciómentesen te-
rületalapú (európai uniós, SAPS és a nemzeti ki-
egészítõ TOP-UP) támogatási igényeiket a gaz-
dák. Május 15-e után (június 9-ig) már csak napi
1% levonása mellett van mód a késedelmes be-
nyújtásra.
A falugazdászok segítenek a kérelmek kitöltésé-
ben, a parcellák beazonosításában és biztosít-
ják az ügyfelek részére a szükséges nyomtatvá-
nyokat. Azok az ügyfelek, akik új igénylõként
nem rendelkeznek elõre kitöltött támogatási ké-
relemmel, biankó (üres) támogatási kérelmet
vehetnek át a falugazdászoktól. A kitöltött tá-
mogatási kérelmeket — átvételi elismervény
mellett — a falugazdászoknál lehet leadni, akik
a formai ellenõrzés után az MVH megyei kiren-
deltségére továbbítják azokat. Új egyedi blokk-

térképek igénylése esetén a falugazdászok se-
gítenek a blokkok beazonosításában, a G0 15T
térképigénylõ adatlap kitöltésében, majd a ki-
töltött adatlapot továbbítják az MVH részére.
A meghosszabbított hétköznapi és hétvégi
rendkívüli ügyfélfogadási idõ ellenére is csak
mintegy 4000 földhasználó vette át eddig a ké-
relemcsomagot a falugazdászoktól.
A hivatal — a korábbi évek tapasztalata alapján
— közel 7000 termelõt vár.
A hivatalvezetõ a határidõ szûkössége miatt
rendkívül fontosnak tartja, hogy mindenki a le-
hetõ leghamarabb keresse fel a falugazdászát,
aki teljes körû felvilágosítással szolgál, illetve
rendelkezik a szükséges kérelemcsomagokkal,
nyomtatványokkal.

Bögyös Zsolt falugazdász

PÁLYÁZAT
Sárbogárd Város Önkormányzat

képviselõ-testületének
oktatási, közmûvelõdési bizottsága

pályázatot hirdet 2006. évre
nyári táborozások

támogatásának elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a
3-14 éves korosztály nyári táborozását, az úti-
és szállásköltség kiegészítésével.

A pályázók köre: nevelési—oktatási intézmé-
nyek, civil szervezetek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó nevét, székhelyét, bankszámla-
számát;

— a vezetõ, illetve a pályázatért felelõs nevét,
elérhetõségét;

— a program részletes leírását;

— a kért támogatás felhasználási tervét rész-
letezve, a saját források feltüntetésével;

— civil szervezetek esetén az alapszabály, il-
letve a bírósági bejegyzést igazoló irat máso-
latát.

A kapott támogatás nem használható fel:

— tiszteletdíj, munkabér és járulék fizetésére;

— reprezentációs költségekre (vendéglátás,
étkeztetés stb.).

A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mel-
lékleteket nem tartalmazó pályázatok elutasí-
tásra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetõség.
A korábban már hasonló támogatásban része-
sült, és határidõre el nem számolt szerveze-
tek, illetve intézmények nem vehetnek részt a
pályázaton.

A pályázat benyújtásának határideje:
2006. május 12., 15.00 óra.

A pályázatokat az oktatási és közmûvelõdési
bizottság címére (polgármesteri hivatal, 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.) kell eljuttatni.

A pályázatok elbírálásának határideje:
2006. május 19.

A pályázati elbírálás eredményérõl minden pá-
lyázót írásban értesítünk 2006. május 31-ig.

Bõvebb információt kérhetnek Barna Edina
szakreferenstõl a polgármesteri hivatal-
ban (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. eme-
let 21.).

Az oktatási és közmûvelõdési
bizottság elnöke

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy 2006. május 1-jén, reggel 7.00
órától, este 23.00 óráig a Hõsök terei
közparkoló lezárásra kerül a május
1-jei rendezvény miatt.
Kérjük a lakosság szíves megértését!

Civil kapcsolatok, ifjúsági
és sportbizottság

Nagylóki jó példa
Közel 50 darab facsemetét vásárolt a nagylóki önkormányzat, és nyolc fiatal segít-
ségével ültették el a növényeket a fõút mellett egy húsvét elõtti délutánon.
Korábban ezek a fiatalok a kultúrházban jártak össze, de aztán randalírozás miatt
ki lettek onnan tiltva. Hogy ne maradjon rajtuk ez a bélyeg, jó kapcsolat alakuljon
ki velük, és hasznosan töltsék ki a szabadidejüket, az önkormányzat úgy gondolta,
bevonják õket ebbe a munkába, ha a fiatalok is akarják.
A képviselõ-testület nevében Tóth József polgármester ezúton is szeretné megkö-
szönni Arany Jánosnak, ifj. András Imrének, Horgosi Jánosnak, Erdélyi Tamás-
nak, Határ Péternek, Bajnok Gergelynek, Takács Gábornak, Heiczinger Sándor-
nak a nyitottságot, a segítséget, amit Arany Ferenc és Molnár Csaba alpolgármes-
ter vezetésével nyújtottak. Reméli, hogy a jövõben is számíthatnak a segítségükre a
település javát szolgáló társadalmi munkákban, és más fiatalok is csatlakoznak
hozzájuk.

Hargitai Kiss Virág

Meghívó
Mûsoros esttel egybekötött
színes (színjáték, tánc, ének)

családi programra
várunk minden érdeklõdõt

Cecére

2006. április 30-án,
vasárnap, 19 órakor

a cecei mûvelõdési házba.

Mûsor után májusfaállítás, tábortûz,
bál, büfé, tombola. Belépõ (felnõtt)
300 Ft. Gyermekeknek díjtalan. Ze-
nél: Szabó László.

A mûsor ideje alatt a gyermekek köré-
bõl bálkirálynõ és bálkirályválasztás.
Bõvebb információ: 06 (25) 234 153-as
telefonszámon kérhetõ.

Meghívó
A Kálozi Borbarátok Egyesület
nevében tisztelettel meghívom a

2006. április 29-én Kálozon
megrendezésre kerülõ

XI. kálozi, egyben kistérségi
borversenyünkre.

Helye: Káloz, Öreghegy, hegyõrház.
Program: 8.30—9.50 óra: borminták
leadása; 10.00 óra: borok elbírálása;
13.00 óra: ebéd a hegyen (500 Ft/
ebéd); 15.30 óra: eredményhirdetés.
Eredményhirdetések után a baráti be-
szélgetések folytatása, pincelátogatá-
sok.

Weisengruber Imre,
Káloz község önkormányzatának

polgármestere; Nagy Gyula,
Kálozi Borbarátok Egyesületének elnöke
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Már a tavaszi szüneten is túl vagyunk.
Így repülnek a hónapok szinte észrevét-
len, s eközben rengeteg dolog történik az
iskolánkban. Számos verseny, rendez-
vény és diákcserék színesítik a diákéle-
tet.
Az utolsó GAP-es diák, Tahlia Benjamin
bemutatkozó levelét olvashatjuk, aki feb-
ruár óta segít az angol nyelvoktatásban az
iskolában. Õ a tizennyolcadik önkéntes,
aki Sárbogárdon tölti hétköznapjait és
üde színfolt a gimnáziumban. Nagyon
megkedveltük Tahliat; végtelenül barát-
ságos, mindig mosolygós lány, aki sokat
segít az angol nyelv elsajátításában.

„I was born in Hong Kong and spent most
of my life there. I’ve only lived three years of
my life in Australia. I was at boarding
school from the age of fifteen in Melbourne.
I enjoyed these three years and do
sometimes miss the routine and easy
friendships school life offers. Boarding
school was good for me. It made me
appreciate my family who I miss very much
while I’m in Hungary. It also made me
much more confident and independent.
These three years were not really enough for
me to form a strong connection to Mel-
bourne and as a result I am not really
looking forward to returning. When I
finished school I wasn’t entirely sure how I
wanted to spend my GAP year. I wanted
somewhere completely new. I knew I
wanted to be somewhere exotic and far
away. Somewhere beautiful and
interesting. Luckily for me Hungary is all of
these things. When I first arrived in Sárbo-
gárd, I suffered from a brief, surprising and
severe bout of homesickness. On one of my
morning runs — a particularly cold and
snowy morning — I was determined to run
all the way to Budapest and jump the next
flight home. As I started meeting people,
experiencing the great kindness and

generousity of Hungarian people, this
feeling quickly subsided. I began to fall in
love with Sárbogárd and Hungary. I am so
busy during the week and I love always
having something to do. On weekends I’m
reluctant often to travel as I enjoy my time
in this big village so much. I especially love
the food. I have on many occasions stopped
to marvell at the wonders of poppy-seed
and cottage cheese, two of my favourite
Hungarian foods. My days working at Petõ-
fi Sándor are much more relaxing and
enjoyable than I expected. Hungarian
students appear to be much more
respectful, hardworking and enthusiastic
than their Australian counterparts. The
school ball was like nothing I have ever seen
before. The pinning ceremony is such a
lovely tradition and I was also hugely
enthused by the fantastic array of cakes. I
don’t really want to leave here but when I do
eventually return to Melbourne I am
enrolled to study Law. I don’t have any
burning desire to be a lawyer but I know
from the subtle hints he constantly drops,
my Dad would be very pleased if I
embarked upon a law degree. I love
studying though and am sure I will love uni
life. Sárbogárd doesn’t have the tranquillity
of Szentendre, nor the wines of Tokaj or
even the bright lights of Budapest. What it
does have, which far surpasses any of these
things, is a wonderful accepting
community. I know this is the reason I’m so
happy here. Hungary has offered me much
more than I ever imagined it could. It has
become like home for me and I know
leaving will be very difficult indeed.”
Magyar fordításban mindez így hangzik:
Hongkongban születtem, 16 éves koro-
mig ott éltem. Csak az utolsó három évet
töltöttem Ausztráliában. Tetszett ez a
három év, néha hiányoznak a hétköznap-
ok és az iskolai élet adta könnyed barát-
ságok. A bentlakásos iskola jót tett ne-
kem. Megtanított értékelni a családomat,
akiket nagyon hiányolok Magyarorszá-
gon. Önállóbbá és függetlenebbé is tett.
Ez a három év nem volt igazán elegendõ
ahhoz, hogy erõsen kötõdjek
Melbourne-höz, és nem is igazán várom a
visszatérést. Amikor leérettségiztem,
nem tudtam, hogyan töltsem el a GAP-es
évet. Valami egészen újat akartam. Vala-
hova messze, egzotikus helyre szerettem
volna utazni. Szerencsére Magyarorszá-
gon mindezt megtaláltam. Amikor meg-
érkeztem Sárbogárdra, gyötört a hon-
vágy. Egyik reggeli futásom alkalmával
— egy nagyon hideg, havas reggelen —
képes lettem volna Budapestig futni és

felülni a következõ repülõre. Aztán
ahogy megismertem a magyar embereket
és kedvességüket, nagylelkûségüket,
gyorsan alábbhagyott ez az érzés. Meg-
szerettem Sárbogárdot és Magyarorszá-
got. Nagyon elfoglalt vagyok hétköznap-
okon, szeretek állandóan csinálni vala-
mit. Hétvégeken nehezemre esik elutaz-
ni valahová, mivel annyira szeretem ezt a
nagy falut. Fõleg az ételeket szeretem.
Nem gyõzök csodájára járni a mákos és
túrós ételeknek, amik a kedvenceim.
Munkával teli napjaimat jobban élvezem,
mint ahogy azt elképzeltem. Nekem a
magyar diákok sokkal tisztelettudóbb-
nak, szorgalmasabbnak és lelkesebbnek
tûnnek ausztrál társaiknál. Az iskolabál-
hoz hasonlót még nem tapasztaltam éle-
temben. A szalagavató olyan szép hagyo-
mány, és csak gyönyörködni tudtam a sü-
temények sokaságában. Nem igazán sze-
retnék elmenni, de ha majd visszamegyek
Melbourne-be, jogot fogok tanulni az
egyetemen. Nem feltétlenül akarok ügy-
véd lenni, de apukám gyakori elszólásai-
ból arra következtetek, hogy nagyon
örülne, ha jogi tanulmányokat folytat-
nék. Ugyanakkor szeretek tanulni, és biz-
tos vagyok benne, hogy tetszeni fog az
egyetemi élet. Sárbogárdon nem lehet
megtalálni Szentendre nyugalmát, a
tokaji borokat, sem pedig Budapest
csillogó fényeit. Ugyanakkor Sárbogárd
kellemes közössége mindezeket messze
felülmúlja. Ezért érzem itt igazán jól ma-
gam. Sokkal többet nyújt nekem annál,
amit valaha is elképzeltem. Olyan lett,
mint az otthonom, így a búcsúzás megle-
hetõsen nehéz lesz.”
Egy kicsit talán a szokottnál hosszabbra
sikeredett Tahlia bemutatkozó levele, de
mivel õ az utolsó GAP-es diákunk, úgy
éreztem, megengedhetem a nagyobb ter-
jedelmet is, mert nemcsak neki kell bú-
csúznia, hanem mi is lezárunk egy több
mint tízéves programot az iskola életé-
ben. Õ a tizennyolcadik önkéntes a gim-
náziumban és sajnos az utolsó is, mert az
angol székhelyû szervezet abbahagyja
mûködését néhány kelet-európai ország-
ban, így pl. Magyarországon is. Nekünk,
akik tanárként és diákként részesei lehet-
tünk ennek, sokat adott tudásban is, nem
beszélve a barátságokról. Marad róluk
egy teleírt napló sok fényképpel, egy
GAP-es poszter mind a tizennyolc diák-
ról az egyik tanterem falán és rengeteg
emlék a szívünkben. Reméljük, számuk-
ra is maradandó lesz a nálunk eltöltött
félév, ezentúl is látogatnak majd bennün-
ket, ahogy eddig is — mert sokan vissza-
jöttek, vagy írnak idõnként azóta is. Hiá-
nyozni fogtok! Búcsúzunk, sziasztok!

GIMISAROK
2006. április — Írta és szerkesztette: Dombi Zoltánné



MEGHÍVÓ
2006. április 29-én hintók amatõr

kettesfogat-hajtó versenye Sárbogárdon.
Program: 9.00 óra: fogatok érkezése; 10.00 óra: akadályhajtás I. fordu-
lója; 12.00 óra: Molnár Csaba bemutatója, néptáncbemutató; 13.00 óra:
akadályhajtás II. fordulója; 15.30 óra: vadászhajtás; 17.30 óra: ünnepé-
lyes díjkiosztó; 18.00 óra: tombolasorsolás.

NÉPMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR — kerámia, mézeskalács,
kosárfonás, arcfestés, csuhémesterség, tûzzománc.

www.les.bogárd.hu — Lovas Egyesület, Sárbogárd
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Országos Petõfi-találkozó
A Petõfi nevét viselõ középiskolák orszá-
gos találkozójának idén Pápa városa
adott otthont. Az ország minden tájáról
érkeztek versenyzõk. Errõl az egyik részt-
vevõ diákunk, Farkas Fanni (11. c) gon-
dolatait közöljük: „Sárbogárdot hárman:
Sztojka Mária Diána, Bakonyi István és
jómagam képviseltük a gimnáziumból
osztályfõnökünkkel és egyben történe-
lemtanárunkkal, Bunfordné Szõnyegi
Csilla tanárnõvel együtt. A négy nap alatt
rengeteget tanultunk és tudtunk meg Pe-
tõfi Sándorról. A kirándulások alkalmá-
val jártunk Pápocon, Csöngén, Ostffy-
asszonyfán, a Ság-hegyen és Iszkázon is.
A vetélkedõre szombaton került sor, me-
lyet a szavalóverseny követett. A 12 csa-
patból álló versenyben iskolánk az 5. he-
lyen végzett szoros küzdelemben, míg
Bakonyi István, a szavalónk, Petõfi: Állj
meg feleségem címû versével dicséretet
érdemelt ki. A diákoknak és kísérõ taná-
raiknak lehetõségük nyílt egy kis fürdõ-
zésre az iskola melletti Várkert fürdõ-
ben. A hosszú hétvége alatt rengeteg él-
ménnyel gazdagodtunk és barátságokat
kötöttünk. Úgy gondolom, megtisztelte-
tés volt számunkra részt venni ezen a
nagyszabású versenyen. Az eredmény
miatt sem csüggedtünk, hiszen ahogy
mondani szokták: Nem a gyõzelem a
fontos, hanem a részvétel!”
Hagyományainknak megfelelõen tartot-
tuk meg március 15-én a koszorúzást a
Petõfi-szobornál a 9. c osztály mûsorával.
Ezt követõen a Petõfi-pályázatok díjki-
osztó ünnepélyén vehették át a legjobb
pályamunkákat készítõ diákok a jutalma-
kat. Idén közel háromszáz jeligés pályá-
zat született. A szavalóverseny elsõ he-
lyezettjei mondtak verset, majd láthat-
tunk egy a tantárgyi bemutatóra készült
darabot a színpadon, amit Takács Sán-
dor tanár úr a 6. c osztályos tanítványa-
ival adott elõ sikerrel.
A Megyei Diáknapok rendezvényei ápri-
lis 1-jén Székesfehérváron zajlottak.
Mind az énekkar, amit Lajtos Imréné ve-
zényelt, mind Leszkovszki Albin tanár úr
diákszínpada arany minõsítést kapott.

Versenyek
Március 30-31-én Székesfehérváron ren-
dezték meg a megyei mûvelõdési köz-
pontban a XV. Országos Weöres Sándor
gyermekszínjátszó fesztivál Fejér megyei
bemutatóját. Harminchárom színjátszó
csoport adott elõ különféle darabokat. Is-
kolánkból az ötödik és hatodik osztályo-
sok alkotta színjátszó csoport a Pinocchi-
ót, a nyolcadikosok csoportja a Micimac-
kót adta elõ. Felkészítõ tanáruk: Lesz-
kovszki Anna.
A Fejér megyei középiskolai tanulmányi
verseny 2. fordulójába jutott történelem-
bõl a 11. évfolyamból Rácskai András és
Kovács Zoltán, a 12. évfolyamból Gajger
Georgina, Kummer Ágnes, Németh Luca
és Pordán János. A második forduló
eredményei alapján a döntõbe jutott Por-
dán János 12. b osztályos tanuló. Tanára-
ik: Bunfordné Szõnyegi Csilla és Hor-
váth István.
A Fejér megyei középiskolák angol ver-
senyén Vadász Alexandra és Tiringer
Ivett vett részt, a német versenyen Ko-
vács Nóra 11. c és Láposi Helga 10. c osz-
tályos tanulók harmadik helyezéseket ér-
tek el. Tanáraik: Bodoki Tamásné és
Tóth Gabriella.
Székesfehérváron az István Király Álta-
lános Iskolában rendezték meg a Megyei
helyesírási versenyt. Iskolánkat Vinkl-
man Gréta 5. c és Huszár Rózsa 7. c osz-
tályosok képviselték. Gréta a 4. helyet
szerezte meg. A Bendegúz NyelvÉsz ver-
senyen a megyei fordulóban Vinklman
Gréta és Meilinger Petra 5. c osztályos
kisgimnazisták szerepeltek a Vasvári Pál
Általános Iskolában. Gréta itt a 3. helyen
végzett. Németh Éva 8. c osztályos tanu-
lónk elsõ helyezett, Szajkó Anikó 5. c osz-
tályos negyedik helyezett lett a j vagy ly
helyesírási versenyen. Tanáraik: Barabás
Irén és Géró A. Péterné.
Sárbogárdon az Ifjúsági parkban rendez-
ték meg március 30-án a mezei futóver-
senyt. Az 5-6. osztályos lányok csapata
ezüstérmet kapott.

ECDL-vizsgák
Iskolánkban közel kétszáz diák délutáni
szakkör és fakultáció keretében folyama-
tosan teszi le az ECDL-vizsgákat. Vonz-
erõt jelent, hogy a végzõs diákok számára
a teljes (hétmodulos) ECDL-bizonyít-
vány díját visszatéríti a Fejér Megyei Ön-
kormányzat az Oktatási Minisztérium ál-
tal kiírt pályázat alapján. Sajnos ez a lehe-
tõség a középfokú nyelvvizsgákra idén
nem vonatkozik.
A vizsgára felkészítõ tanáraik: Kozma
András, Szagri Miklós és Takács Sán-
dor.

Nyelvvizsgák
Angol nyelvbõl a végzõsök közül Kum-
mer Ágnes 12. c osztályos tanuló felsõfo-
kú C nyelvvizsgát kapott. Gratulálunk!
Handa Ágnes angol alapfokú C, Kovács
Regina német középfok B vizsgát tett.
Nagy Tünde és Sütõ Enikõ 12. b osztályo-
sok középfokú német C, Nagy Noémi kö-
zépfokú B nyelvvizsgát tettek. Tanáraik:
Tóth Gabriella, Molnár Andrea és Dom-
bi Zoltánné.

Cserekapcsolatok
Április elején a francia diákok látogattak
iskolánkba. Két hét múlva húsz magyar
diák utazik Németországba egy hétre és
hozzák magukkal német diáktársaikat is,
akik szintén egy hetet töltenek majd el
magyar vendéglátóiknál.

Anyák napja
Anyák napja alkalmából sok szeretettel
várjuk az édesanyákat és a nagymamákat
április 28-án a mûvelõdési házban fél
négykor. Ezt követõen az osztálytermek-
ben szülõi értekezletet tartanak az osz-
tályfõnökök.

LÁBRA, HÁTRA,
NARANCSBÕRRE

Beauty Walker,
Medi Clog, Cellulette

papucs
Nemcsak lába egészsége és a keve-
sebb hát- és lábfájás érdekében, de
a narancsbõr ellen is érdemes visel-
ni. Az egyedi kiképzésû talpbetét
miatt a test súlypontja elõretolódik
— a gerinc természetes egyenes tar-
tást vesz fel, enyhülnek a hátfájdal-
mak. Az egyenes testtartás megkí-
méli a porckorongokat, nyújtja a
medence és alsó végtag izmait, járás
közben erõsíti és edzi õket.

A részletekrõl érdeklõdjön a
REFORMHÁZ HERBÁRIA

szaküzletben.
Sárbogárd, Ady E. út 182.

Tel.:  06 (25) 461 865.
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Sárbogárd—Elõszállás 2-1 (0-0)
Sárbogárd, 100 nézõ. Vezette: Németh Tibor.
Sárbogárd: Mondovics, Csuti, Szabó Gy., Pálinkás, Juhász,
Ilyés (Iván), Kapusi, Bognár, Csendes, Tomán (Huszár), Kõvá-
gó. Elõszállás: Schwarcz, Mészáros, Simon I. L., Csontos, Si-
mon II. L., Kovács (Dunavári), Kiss (Németh), Barabás, Pus-
kás, Horváth (Szanyi), Simon.
Hazai rohamokkal kezdõdött a mérkõzés. A 2. percben Bognár
lövését védte a vendégek kapusa. Az 5. perc eltelte után a ven-
dégek is felbátorodtak és több veszélyes támadást vezettek a ha-
zai kapura. A 7. percben Barabás 18 m-es szabadrúgását a vé-
dõk felszabadították. A 15. percben Kovács közeli lövése szállt
a kapu mellé. A 20. percben ismét egy vendégtámadás, melynek
végén Kovács lõtt kapu fölé. A 25. percben a mérkõzés talán
legnagyobb helyzete is kimaradt, Kõvágó a kaputól 2 m-re lõtt a
kapu mellé. A 31. percben Puskás szabadrúgását védte a hazai
kapus. A 38. percben Kapusi szabadrúgása szállt kapu mellé.
A II. félidõ is hazai támadásokkal kezdõdött, a vezetést mégis a
vendégek szerezték meg. A 49. percben Iván beadását Bognár 5
m-rõl fejelte kapu mellé. Az 57. percben szabadrúgáshoz jutot-
tak a vendégek. Csontos 30 m-es szabadrúgása a felsõ kapufáról
vágódott a hálóba, 0-1. A 60. percben hazai szöglet. Huszár be-

adásából Bognár egyenlített, 1-1. Az egyenlítés után bõ negyed-
órán át unalmas mezõnyjáték folyt a pályán, egyik csapat sem
törekedett a gyõzelemre, hogy ez mégis a hazaiaknak sikerült,
az egy újabb szöglet eredménye. A 78. percben Kapusi szögletét
Bognár fejelte a hálóba, 2-1. A 86. percben Kõvágó közeli
fejesét bravúrral ütötte ki a vendégkapus.
Egy nagyon gyenge színvonalú mérkõzésen sikerült itthon tar-
tani a három pontot.

Ifjúsági mérkõzés Sárbogárd—Elõszállás 14-0 (5-0)

Vezette: Rácz Ferenc. Ifjúsági csapatunk megint kitett magá-
ért. Számolatlanul rúgta a gólokat a gyenge játékerõt képviselõ
ellenfélnek. Most sajnálhatjuk igazán az õsszel elhullajtott
pontokat.
Góllövõk: Szabó Z. (5), Budai (2), Hegedüs N. (2), Szabó J.,
Hegedüs Gy., Huszár, Mondovics, Bognár (öngól).
Április 30-án, vasárnap hazai pályán 15.00 és 17.00 órakor Füle
csapatát fogadjuk egy újabb gyõzelem reményében.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

Femol-csoport állása
1. Sárosd 20 17 2 1 102-23 53
2. Kisláng 20 16 3 1 67-18 51
3. Pálhalma 20 15 3 2 79-29 48
4. Jenõ 20 15 2 3 79-23 47
5. Seregélyes 20 14 2 4 91-30 44
6. Szabadbattyán 20 11 2 7 53-46 35
7. Káloz 20 9 3 8 33-43 30
8. LMSK 20 7 8 5 56-36 29
9. Mezõszilas 20 9 2 9 53-54 29
10. Lajoskomárom 20 8 3 9 49-54 27
11. Sárbogárd 20 7 2 11 42-54 23
12. Füle 20 3 2 15 34-93 11
13. Elõszállás 20 2 4 14 19-71 10
14. Beloiannisz 20 2 2 16 31-83 8
15. Mezõfalva 20 2 2 16 20-71 7
16. Kulcs 20 1 2 17 22-102 5

A Femol-csoport
eredményei

Kulcs—Mezõszilas 2-3 (0-2)
150 nézõ, vezette: Becséri. Gól: Král,
Hadnagy, illetve Wukovics (2), Illés. Ifjú-
sági mérkõzés: 3-0.

Lajoskomárom—Pálhalma 2-6 (0-2)
160 nézõ, vezette: Tóth. Gólszerzõ:
Schmikl, Bácsi, illetve Reichardt (2), Fe-
hér, Benczik, Subi, Rókai. Ifjúsági mér-
kõzés: 0-2.

Lepsény—Seregélyes 1-1 (1-0)
120 nézõ, vezette: Jakab. Gólszerzõ: Csó-
kai, illetve Kovács. Ifjúsági mérkõzés:
4-3.

Beloiannisz—Káloz 1-3 (0-1)
150 nézõ, vezette: Vitányi. Gólszerzõ:
Lakakisz, illetve Schneider, Balogh,
Májer. Ifjúsági mérkõzés: 1-4.

Sárosd—Kisláng 5-1 (2-0)
850 nézõ, vezette: Solymosi. Gólszerzõ:
Masinka, Berényi, Kovács (2), Magasföl-
di, illetve Prágai Z. Ifjúsági mérkõzés:
2-0.

Füle—Jenõ 3-8 (1-5)
130 nézõ, vezette: Kalmár. Gólszerzõ:
Csiszár, Geda, Barta, illetve Málics (ön-
gól), Tóth (2), Halenár (2), Csizmadia
G., Csizmadia Sz., Fodor. Ifjúsági
mérkõzés: 2-0.

Sárbogárd—Elõszállás 2-1 (0-0)
100 nézõ, vezette: Németh. Gólszerzõ:
Bognár (2), illetve Csontos. Ifjúsági mér-
kõzés: 14-0.
Mezõfalva—Szabadbattyán 1-3 (0-1)

100 nézõ, vezette: Németh J. Gólszerzõ:
Kassai, illetve Jung, Szemán (2). Ifjúsági
mérkõzés: 4-2.

Déli-csoport
eredményei

Rácalmás—Besnyõ 2-4 (1-1)
Vezette: Magyar. Gólszerzõk: Palotai,
Horváth, illetve Antal (3), Farkas.

Vajta—Nagyvenyim 2-3 (2-1)
Vezette: Almádi. Gólszerzõ: Polyák (2),
illetve Tóth (3).

Cece—Sáregres 10-4 (4-0)
Vezette: Tóth. Gólszerzõ: Pordán (2),
Fekete (2), Molnár (2), Király, Németh,
Juhász, Csányi.

Cikola—Zichyújfalu 1-0 (1-0)
Vezette: Nagy. Gólszerzõ. Major.

Alap—Perkáta 8-0 (5-0)
Vezette: Szabó. Gólszerzõk: Kaszás (6),
Mór (2).

Dég—Sárszentágota 6-0 (2-0)
Vezette: Piros. Gólszerzõk: Németh, Ko-
vács, Porvázsnyik, Rostás, Horváth, Mó-
zes.

Déli-csoport állása
1. Cece 16 14 2 - 72-13 44
2. Dég 17 11 1 5 55-19 33
3. Nagyvenyim 16 9 3 4 43-23 30
4. Alap 17 8 6 3 43-35 30
5. Zichyújfalu 15 8 5 2 39-17 29
6. Cikola 17 7 4 6 33-27 25
7. Besnyõ 17 7 1 9 33-49 22
8. Vajta 17 6 1 10 41-38 19
9. Rácalmás 16 5 2 9 36-40 17
10. Sáregres 16 5 1 10 19-43 12
11. Perkáta 15 4 2 9 19-47 11
12. Nagylók-Hantos 15 2 3 10 18-55 9
13. Sárszentágota 16 3 1 12 19-64 7

A Dégtõl 1, a Sáregrestõl 4, a Perkátától és a
Sárszentágotától 3-3 büntetõpont levonva.

KÁRPITOS BÚTOROK
teljes választéka

MOST
meghosszabbított

—10-15%-os
AKCIÓBAN!

Franciaágyak 24.000 Ft-tól,
heverõk 13.400 Ft-tól,
fotelágyak 13.500 Ft-tól,
fotelek 13.000 Ft-tól,
kanapék 35.000 Ft-tól,
kis sarkok 49.900 Ft-tól,
3+2+1 (3+1+1)
ülõgarnitúrák 79.000 Ft-tól,
nagy sarkok 74.900 Ft-tól,
továbbá vállaljuk bútorának áthúzását

és felújítását helyszíni felméréssel,
házhoz szállítással. Kárpitos kellékek

forgalmazása, bútorszövetek,
szivacs- és rugósbetétek méretre is stb.

FAIR 2002 Kft.
Sárbogárd, Köztársaság út 93.

06 (20) 9826 630
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Kicsit másként

Kisapostag—Sárszentmiklós 1-1 (0-0)
Kisapostag, 150 nézõ, vezette: Kovács T.
Kisapostagra ahhoz a csapathoz látogatott csapatunk szomba-
ton, amely tekintélyes hazai mérleggel rendelkezik.
Ezt lehet arra alapozni, hogy Martonvásár és Aba csapatait is
legyõzték.
Ami szembetûnõ volt számomra, hogy a DFC szinte egész veze-
tõsége és szakmai stábja megjelent megtekinteni a mérkõzést.
Csapatunk tartalékosan lépett pályára, melyet tovább súlyosbí-
tott, hogy volt olyan játékosunk, aki félig betegen játszott, de
becsületére legyen mondva, derekasan helytállt. A további
probléma már az elsõ félidõ elején jelentkezett, amikor Szabó
lesérült.
Mindezen problémákat leszámítva csapatunk szinte végig irá-
nyította a mérkõzést, helyzetünk szinte csak nekünk volt, de
azért javarészt mezõnyben folyt a játék.
A második játékrészben Kovács játékvezetõ egy ordító 11-est
nem adott meg a részünkre, majd helyzet nélkül szerzett egy
gólt az ellenfél, amire egy teljesen jogos 11-essel válaszoltunk
Szarka révén, így ki is alakult a végeredmény.
Sokan kiegyeztek volna ezzel az eredménnyel, de a mérkõzés
összképét tekintve pontokat hagytunk az ellenfélnél, melyet az
ellenfél szurkolói is elismertek.
Már mérkõzés közben több miklósi szurkoló hangot adott azon
véleményének, hogy a sok kihagyott helyzet nehogy meg-
bosszulja magát, ami aztán be is igazolódott, már csak azért is,
mert 4 méterrõl mellé tudtuk lõni a labdát.
Mindettõl függetlenül a mutatott játékunk alapján megállapít-
ható, hogy az utóbbi idõben érezhetõ hullámvölgybõl kilábaló-

ban van a csapat. A pályára lépõk nagyszerû felfogásban ját-
szottak.
Ezzel a döntetlennel Etyek csapata elénk került, így lecsúsz-
tunk az ötödik helyre, de még mindig a dobogó közelében va-
gyunk, és meggyõzõdésem, hogy ott is végzünk, ami egy újonc-
tól nem kis teljesítmény. Igaz, hétvégén Martonvásárra látoga-
tunk, ami szintén nem lesz sétagalopp, mert Marton is pontokat
vesztett a hétvégén.
Horváth Csaba edzõ: Míg a helyzeteket kihagyjuk, jobb ered-
ményre nem számíthatunk, mely különösen igaz az idegenbeli
mérkõzésekre. Jók: Szarka, Salga, Tóth.

Ifjúsági mérkõzés: Kisapostag—Sárszentmiklós 5-3 (3-2)

Góllövõk: Szilágyi, Bartók Z., Barta.
Barsi Gábor edzõ: Gyatra kezdés után két alkalommal is lehe-
tõség lett volna a fordításra, de nem éltünk vele a jó csapat be-
nyomását keltõ ellenfél ellen, helyzeteinket kihagytuk. Jók: Ju-
hász, Bartók A.
Ifjúsági csapatunk az õszi eredmény tudatában kishitûen lépett
pályára, de fokozatosan magához tért és akár nyerhetett is vol-
na, ami nem is lett volna kis fegyvertény a szinte teljes
Dunaferr-es nevelésû kisapostagi csapat ellen.
Megállapítható, hogy ifjúsági csapatunk jó úton halad, kezd
összeérni a játékosállomány, amelynek még egy erõs ellenfele
van: Martonvásár, aztán a többi meccset hozni kell.

Szabó Béla

Asztalitenisz-hírek
Tovább folytatja jó játékát a SAK csapata
és jelenleg még veretlenül áll a megyei
bajnokságban az elsõ helyen a tavaszi
fordulókban.
Az elmúlt héten a Szondi III csapata volt
az ellenfél, és a „második” sorral felálló
SAK sima 17-1-es gyõzelmet aratott.
Szokás szerint a párosok kezdtek, és a
Szõnyegi Tibor—Csizmadia János illetve
a Papp L.—ifj. Papp L. páros is sima gyõ-
zelmet aratott, máris 2-0 volt az eredmény. Az egyéni mérkõzé-
sek is mutatták, hogy nagy gond nem lesz. Dörögdi Gábor négy
mérkõzést, ifj. Papp László és Szõnyegi Tibor szintén négy mér-
kõzést nyert, Papp László két mérkõzést játszott és nyert, míg
Csizmadia János két mérkõzésébõl egyet nyert, így alakult ki a
17-1-es végeredmény. A tabella állása jelenleg: I. Sárbogárd 29
ponttal, II. Szabadbattyán 25 ponttal, III. Enying 24 ponttal.
Az utánpótláskorú játékosoknak a hét végén Dunaújvárosban
volt a György Sándor Ifjúsági Emlékverseny, ahol a sárbogárdi
versenyzõk igen jól szerepeltek, és 11 érmet hoztak el összesen,
az alábbi megoszlásban: fiú egyéni: I. helyezett Papp László; fiú
páros: II. helyezett Kasza Tamás—Papp László; vegyes páros:
II. helyezett Tóth Katalin—Papp László, III. helyezett Tósoki
Fanni—Kasza Tamás; leány egyéni: II. helyezett Tóth Katalin,
III. helyezett Tósoki Fanni; leány páros: II. helyezett Tóth
Katalin—Tósoki Fanni. Soha rosszabb szereplést a versenye-
ken!
A felnõtteknek a következõ ellenfél a Szondi II csapata április
27-én, 18-órakor a töbörzsöki csarnokban. Minden érdeklõdõt
szeretettel vár a

SAK vezetõsége

Légió Security kispályás
vándorkupa

2006. május 13-án kerül megrendezésre
az I. Légió Security kispályás vándorkupa

a sárbogárdi sporttelepen.

Jelentkezési lehet 2006. május 6-ig Németh Attilánál a 06
(20) 9270 985-ös telefonszámon.

Helyszíni nevezés nincs! Nevezési díj: 13.000 Ft/csapat. Az
elsõ 15 csapat jelentkezését fogadom el, illetve amelyik csa-
pat május 6-ig 5.000 Ft elõleget befizet.

Csapatok részére ebéd, büfé a helyszínen. Várom a csapatok
jelentkezését.

Németh Attila

Személy- és vagyonõr
tanfolyam

indul Sárbogárdon a Légió 2000 Security Kft.
irodaházában (7000 Sárbogárd, Ady E. út 29.)

Megszerezhetõ végzettség: * OKJ-s személy-
és vagyonõri bizonyítvány; * magas szintû oktatás.

Kedvezmények: * részletfizetés, * jutalék, * munkalehetõség,
* diákoknak 10.000 Ft kedvezmény.

Jelentkezési határidõ: 2006. április 29.
Érdeklõdni: 06 (25) 508 980, 06 (20) 9270 965.
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Elhunyt Bella István költõ

Bella István 1940. augusztus
7-én született Székesfehérvá-
ron, ám az ugyancsak Fejér
megyei Sárkeresztúr volt
gyermekkora színhelye, s a
majdani költõ élményeinek
elsõ forrásvidéke. Édesapja
ebben a faluban volt tanító, te-
hát nyilvánvalóan tekintélyes
ember.
A gyermekkori idill azonban
csakhamar véget ért, hiszen
idõsebb Bella István karpa-
szományos tizedesként vonult
be a második világháborúban,
és kisújszállási hadifogságba
esése után, 1944 novemberét
követõen meghalt. Halálának
körülményei bizonytalanok.
Költõnk jelentõs versei közé
tartozik a Halotti beszéd,
amely e korai tragikus él-
ménynek is tükrözõdése. Az
apa hiánya végigkísérte Bella
István életét és munkásságát,
ám édesanyján kívül a sors
melléje rendelt több nagysze-
rû embert is, köztük pl. Tanka
Jánost, a költõt és tanítót, aki
sokat segített az ifjún.
Még csak 14 éves volt, amikor
Hazafelé c. verse megjelent a
Fejér megyei napilapban. Kö-
zépiskolás éveit a székesfe-
hérvári József Attila Gimnázi-
umban töltötte. Ebben az idõ-
ben a család nehéz körülmé-
nyek között élt, az anya beta-
nított munkás volt, s az õ fize-

tése meg a nagymama özvegyi
nyugdíja adta a szerény meg-
élhetés alapját. Már a sárke-
resztúri iskolában a fiatal fiú
kezébe került az Irodalmi Új-
ság, a Csillag és az Új Hang,
így igen korán olvasta az iro-
dalmi sajtót. A gimnáziumban
egyre inkább elmélyült az ér-
deklõdése. Elérkezett 1956, s
a forradalom történései meg-
ragadták õt is. Verset is írt, de
— szerencséjére — nem kö-
zölték. Részt vett több meg-
mozdulásban, például a me-
gyeszékhelyhez közeli Csórra
vitt élelmiszert és ruhát, Pes-
ten gyûjtött a küzdõknek.
Elõször nem vették föl az
egyetemre, késõbb azonban
megkezdhette tanulmányait
az ELTE magyar—könyvtár
szakán. Egyre közelebb került
az irodalmi élethez; a 60-as
évek közepén része volt a Tisz-
ta szívvel c. antológia megszü-
letésében. Verseit közölte az
Új Írás és a Napjaink, s csak-
hamar kialakult az a szellemi
közeg, amely a „Hetek” néven
lett ismert a magyar költészet-
ben. Bellán kívül ide tartozott
Ágh István, Buda Ferenc, Ka-
lász Márton, Raffai Sarolta,
Ratkó József és Serfõzõ Si-
mon. Az õ számukra a József
Attila-i hagyomány épp oly
fontos volt mind morális,
mind esztétikai értelemben,
mint a közvetlen elõdjüknek
tekintett Illyés Gyula, majd
Nagy László vagy Juhász Fe-
renc lírája. Közöttük Bella Ist-
ván költészetében különösen
fontos a népköltészeti hagyo-
mány, az archaikus nyelv vala-
mint a modern, huszadik
századi irányzatok együttes
hatása. Értéket jelent a

nyelvteremtõ erõ, a dal folya-
matos jelenléte.
Bella István elsõ verseskötete,
a Szaggatott világ 1966-ban je-
lent meg. Ebben már fölfedez-
hetõk az imént hangsúlyozott
minõségek, persze még a falu-
si gyerekkor alaprétegei, az
árvaság és a nehéz sors domi-
nálnak elsõsorban. S aztán
sorjáztak a kötetei, bár voltak
a pályáján „üresjáratok” —
már ami a publikációk rend-
szerességét illeti. És vannak
különösen emlékezetes ver-
sei, a már jelzetteken kívül pl.
a Sárkeresztúri ének, a Tes-
tamentom, a Szeretkezéseink,
az Önarckép vagy az Igék és
igák. Különös színt képvisel-
nek a gyermekversek, a zené-
hez kötõdõ mûvek, legfõkép-
pen talán a Margit-passió.
Ugyancsak fontos része az
életmûnek a mûfordítás, külö-
nösen a finnugor népek
folklórjának közvetítése és a
lengyel irodalom több alakjá-
nak szolgálata.
Összegyûjtött mûvei 1999-ben
jelentek meg Tudsz e még
világul? címmel. Kétszer ka-
pott József Attila-díjat (1970,
1986), 2001 óta pedig a legma-
gasabb magyar irodalmi elis-
merést, a Kossuth-díjat is ma-
gáénak tudhatta. A Magyar
Digitális Irodalmi Akadémia
2002-ben választotta tagjai
közé.
„A gyerekeknek Áni Máni
apukája, a fiataloknak Szeret-
kezéseink elmesélõje, a Vers-
karácsony angyala, a közön-
ségnek a költõember, a Kalei-
doszkóp Versfesztivál fõvéd-
nöke, fiatal kortársak mento-
ra. Élõ legenda volt, élõ költõ
marad halála után. Nem szûn-

het meg, mert aki ismerte a
verseit, az ismerte õt, és költé-
szetével magába szívta az em-
bert. Tettre késztetett, az ol-
vasóból versmondót tudott
avanzsálni, mert érthetõ, tisz-
ta, emberközeli írásai egyen-
ként szóltak mindenkihez.”
(www.irodalmiakademia.hu)
S ami még az életrajzot illeti:
1971 és 1977 között Bella Ist-
ván üzemi újságíró a Magyar
Papírnál, s közben a Papíripa-
ri Vállalat népmûvelõje. Ám
volt könyvtáros is a Ganz-
Mávagnál, s hogy egész mást
mondjunk: fõszerkesztõ a szé-
kesfehérvári városi televízió-
nál a 90-es években. Hosszú
idõt töltött az Élet és Iroda-
lom szerkesztõségében, tagja
volt az Árgus c. folyóirat szer-
kesztõségének, valamint
munkatársa a Magyar Napló-
nak. A rendszerváltás után
pedig a Beza Bt. keretein
belül könyvkiadással is foglal-
kozott.
2006. április 20-ára virradó éj-
jel hunyt el.
A szülõföld az alábbi versével
búcsúzik költõjétõl:

Aki Ady Endrét idézi

Aki Ady Endrét idézi,
az irdatlan idõt igézi,
az irgalmatlan szívekbe földelt
dob-némaságot, lármálló
csöndet.
Aki Ady Endrét idézi,
a végvári vitézt idézi,
szabad igék szent partizánját,
vágtató vétók non coronat-ját.
Aki Ady Endrét idézi,
a magyar pegazust idézi,
a béklyós-mént,
ki csak úgy szállhat,
ha kard a sörénye,
kard a szárnya.
Aki Ady Endrét idézi,
láncok lidérceit idézi,
ködkígyók,
ködorcák, ködország
ködsárkányölõ ködlovagját.
Aki Ady Endrét idézi,
az új és új haragot idézi,
üzekvõ fagyok, far-riszáló
tüzek ellen március-zászlót.
Aki Ady Endrét idézi,
a halált virággal vérzi,
bevérzi a halált virággal
halál-hitû föltámadással.
Emlékét versei õrzik.

Hargitai Lajos

MEGHÍVÓ KIÁLLÍTÁSRA

A tavasz kristályfényei
Takácsné Kincer Györgyi és Takács Antal festõmûvészek

kiállítása a Sárszentmiklósi Klubkönyvtárban
2006. május 5-étõl május 25-éig.

Megnyitó: 2006. május 5-én (pénteken), 19 órakor.

A kiállítást megnyitja: Varga László klubkönyvtár-vezetõ.

A megnyitón közremûködik a Sárszentmiklósi Általános
Iskola RÉTI BOGLÁRKA népdaléneklõ csoportja.

M, A, B, C, E
kategóriás tanfolyamot

INDÍTUNK
RÉSZLETFIZETÉSSEL

május 4-én, 17 órakor
Sárbogárdon, a Mészöly Géza

Általános Iskolában.

30% az adóból
visszaigényelhetõ!

Rutin 98 Kft.,
Székesfehérvár, Horvát I. u. 7.

Tel.: 06 (22) 504 473,
www.rutin98.hu

Al:0606 Nytsz: 07-0033-05
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29-én, szombaton, 19 órakor:

ROKONOK
Színes magyar játékfilm

Kopjáss Istvánból Zsarátnok fõügyé-
sze lesz a korrupt Makróczy ellené-
ben. Kopjáss tiszta ember. A zsebe
üres, de a feje tele van szép, világmeg-
váltó álmokkal. A fõügyészi pozícióval
azonban nemcsak jóra fordítható ha-
talom jár, hanem egy jó nagy disznóság
is, a sertéstenyésztõ és sok-sok rokon.
A rokonok egy része nyakig benne van
a sertéstenyésztõ panamában, a másik
része meg nagyon szeretne bekerülni
valami jó zsíros panamába. Kopjáss ki-
csit beleszeret a hatalomba, és nagyon
beleszeret egy rokonába. S végül elbu-
kik, mert nem lehet valaki rokon és
nem rokon egyszerre. De õ legalább
levonja a konzekvenciát. A sertéste-
nyésztõ viszont ránk marad göndör
mosolygással.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

FESTMÉNYVÁSÁR
Az ajkai Balikó Galéria

május 5-én, 10-17 óráig

festményvásárt rendez

a sárbogárdi mûvelõdési házban.

Neves kortárs festõk: Fassel, Herpai,
Budai, Hornyik, Bán, Ludvig, Kabul stb.
képei kedvezõ feltételekkel vásárolhatók.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt a

dunaújvárosi

Intercisa fúvósötös
hangversenyére

2006. április 29-én,
szombaton, 17.00 órakor

a városi önkormányzat
dísztermébe.

Az együttes tagjai:
Homa Edit — fuvola; Konkoly

Krisztina — fuvola; Moravecz Attila
— klarinét; Tótin István — fagott;

Balogh Zoltán András — kürt.
A belépés díjtalan.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
Tisztelettel és szeretettel

meghívjuk

2006. április 29-én
(szombaton), délután

14 órától az alapi Bóbita
Óvoda udvarán tartandó

CSALÁDI
MAJÁLISRA.

Programok: 14.00 óra: megnyitó (az
Alapi Óvodásokért Közalapítvány
elnöke); májusfa körbetáncolása; fõ-
zõverseny megnyitása; programis-
mertetõ;
14.20 óra: Figura Ede mûsora (Hét-
fejû sárkány);
15.10 óra: az alapi Margaréta nyug-
díjasklub és a pusztaegresi nyugdíjas-
klub közös mûsora;
15.35 óra: Bóbita Óvoda tánccso-
portjának mûsora;
15.45 óra: Arany László Általános Is-
kola dráma csoportjának mûsora;
16.00 óra: A dunaújvárosi Vasas
táncegyüttes ifjúsági csoportjának
mûsora, táncház;
17.00 óra: az alapi Mezõföld gyer-
mektánccsoport mûsora;
17.30 óra: karaoke;
18.00 óra: modern tánc;
18.20 óra: tombola, fõzõverseny ér-
tékelése;
18.30 órától: vacsora, nosztalgiabál,
tûzijáték;
Mindenkit szeretettel vár a rendezõség:

Alapi Óvodásokért Közalapítvány,
az óvodai szülõi szervezet,

az óvoda dolgozói
Délutáni programok: ugrálóvár,
gyermek játszóház (gyöngyfûzés,
agyagozás, gyékényfonás), arcfestés,
ügyességi versenyek, tûzoltók bemu-
tatója (az iskola udvarán), zsákba-
macska, tombola, büfé.

FÕZÕVERSENY
A fõzõversenyre jelentkezni lehet
két kategóriában: 1. Grillezett sültek
(ami a helyszínen készítendõ, saját
alapanyagból). 2. Csülök-, köröm-
pörkölt (ami a helyszínen készíten-
dõ, saját alapanyagból).
A zsûrizéshez minden elkészítendõ
ételbõl egy adagot kérünk! A fõzõ-
versenyre jelentkezni lehet az óvoda-
vezetõnél személyesen, vagy a 06
(25) 504 640-es telefonon, valamint a
rendezvény napján a helyszínen.
Minden „konyhatündérre” vár egy
ajándék!

Hûtõ-, fagyasztó-, klímaberendezések,
hagyományos és automata mosógépek,

centrifugák, mikrohullámú sütõk, elektromos
kézi szerszámok SZAKSZERÛ JAVÍTÁSA

garanciában és fizetõben is!
Baracskai Szerviz — Lakás: Sárbogárd,
Asztalos u. 2/b.; szerviz a Radnóti u. felõl.

Tel.: 06 (20) 9232 508, fax: 06 (25) 460 536

HALFÕZÕ-
VERSENY

Halfõzõ-verseny
Sárbogárdon május 1-jén,
9 órától a Hõsök terén.

A versenyzõk 2 db pontyot kapnak, az
egyéb hozzávalókat maguk biztosítják.
A halból bármilyen étel készíthetõ, a
lényeg, hogy a helyszínen készítsék el.
A fõzés tétje nem csak a versengés, ha-
nem elsõsorban a kellemesen együtt
töltött majális.
Jelentkezni lehet április 28-áig a mû-
velõdési házban.
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Gyors sajtleves
Hozzávalók: 1 tyúkhúsleves-kocka, 1 maroknyi cérnametélt, 5
dkg reszelt sajt, személyenként 1 tojás.

Elkészítés: a leveskockát egy liter forrásban lévõ vízben fel-
oldjuk, ízlés szerint még ráfûszerezhetünk ételízesítõvel, be-
letesszük a cérnametéltet, majd a tojásokat, legvégül, ami-
kor a beleütött tojások már megfõttek, beleszórjuk a reszelt
sajtot. A reszelt sajtot nem muszáj rögtön a levesbe szórni,
lehet külön is asztalra adni.

Pácolt oldalas virslivel,
grillen sütve, rokfortos
sültburgonya-salátával

Hozzávalók: 800 g sertésoldalas, 8 db virsli, 4 gerezd fokhagyma,
50 ml olaj, 2 szál friss rozmaring, 1 evõkanál színes bors, só; a
salátához: 600 g burgonya, 2 fej saláta, 100 g rokfort sajt, 1 cit-
rom, 1 csokor petrezselyem zöldje, 1 pohár kefir, 2 evõkanál
fokhagymás olívaolaj, õrölt fehérbors, só

Elkészítés: az olajat zúzott fokhagymával, durvára tört színes
borssal, finomra vágott rozmaringgal, sóval elkeverjük, bele-
forgatjuk a 4 darabra vágott oldalast és a virsliket, majd fóliá-
ba csomagolva, hûtõbe téve 24 órán keresztül pácoljuk.

A hûtõbõl kivéve az oldalast és a szépen bevagdalt virsliket
grillen ropogósra, pirosra sütjük, közben többször megkene-
getjük a pácoláshoz használt fûszeres olajjal.

Közben az áttört rokfortot kefirrel simára keverjük, citrom-
lével, finomra vágott petrezselyem zöldjével, olívaolajjal,
borssal, sóval ízesítjük. A húsokkal együtt a grillrácson meg-
sütjük a hasábokra vágott burgonyát. Tálaláskor a forró, sült
burgonyát lazán összeforgatjuk a nagyobb darabokra tépke-
dett salátával, majd a tányérra halmozzuk, meglocsoljuk a
rokfortos öntettel. A sült oldalast és a virsliket ráhelyezzük.

Amerikai szelet
Hozzávalók a tésztához: 35 dkg liszt, 10 dkg porcukor, 1,5
evõkanál kakaó, 10 dkg zsír, 1 tojás, fél csomag szalalkáli 1 dl tej-
ben elkeverve.

Elkészítése: összedolgozzuk a tészta hozzávalóit, 2 lapot sü-
tünk belõle. Piskóta: 5 tojássárgája, 20 dkg cukor, 1 dl olaj, 1
dl langyos víz, 25 dkg liszt, 1 csomag sütõpor, az 5 tojás fehér-
jének habja. Zsírozott, lisztezett tepsiben megsütjük. Krém:
5 dl tej, 5 evõkanál liszt, 2 csomag vaníliás cukor — sûrûre
fõzzük. 20 dkg vajat, 25 dkg porcukrot, 2 evõkanál rummal
habosra keverünk, majd hozzáadjuk a fõzött krémet. Az
egyik kakaós lapot megkenjük a krém felével, majd rárakjuk
a piskótát, erre a krém másik felét és végül a megmaradt
kakaós lapot. Másnap szeleteljük.

PILLANATFELVÉTELEK,
2006. 04. 22—23.

Szombat reggel: A kisfiam tánclépésekkel jön ki a szobájából.
„Kampánycsend, kampánycsend!” — kiabálja ritmikusan. Na-
gyon elege van a politikából, halálosan megunta a szakértõk vi-
táit, a kerekasztalok fontoskodását, a vezetõ politikusok nyilat-
kozatait, és nem nézhette kedvére a butuska rajzfilmeket. Le-
het, hogy neki van igaza.
Szombat délután: Kis csoport latolgatja a választás várható
eredményeit. Valaki fogadást ajánl, hogy az MSZP harminccal
több képviselõi helyhez jut, mint a Fidesz. A többiek hallgatnak,
hiszik is meg nem is. Az izgalom országosan fokozódik. A média
mintha megkukult volna, egy szót sem szól a választásokról:
kampánycsend. Egy napig hülyének tetteti magát a sajtó. Ma-
gas, erõteljes betonszerelõ füvet nyír az utcai árok szélén.
„Mindegy, melyik párt gyõz — mondja a verejtékét törölve. —
Nekünk sem így, sem úgy nem lesz jobb”.
Vasárnap reggel: A hírszolgáltatók félóránként közlik, hogy a
választók hány százaléka jelent meg már az urnák elõtt. Az ed-
digi választásokhoz képest elég kevés. Az emberek vitatkoznak,
hogy ez melyik félnek jó. Semmit nem lehet tudni. Az izgalmat
szinte tapintani lehet. Abszurd, hogy az asszonyok nyugodtan
tisztítják a zöldséget a húsleveshez, amikor egy ország jövõje
dõl el néhány óra alatt.
Vasárnap este: Na, kezdõdnek az eredményekrõl készülõ be-
számolók a tévében. Eleinte teljes a homály, úgy tûnik, fej-fej
mellett fut a két fél eredménye. De miért dobog az ember szíve
olyan fékevesztetten? Kimegyek az udvarra. Békés, csillagos
égbolt, a békák semmivel sem törõdve kuruttyolnak a vasútvo-
nal menti nádasokban, a közelebbi kertekben kellemes tücsök-
cirpelés muzsikál, itt-ott kutyák csahintanak a távolban. Van
ilyen, hogy élet… És van ilyen, hogy politika. A tücsköket sem-
miféle szlogennel nem lehet befolyásolni. Nyugodtan nézem to-
vább a tévémûsort. Lassan kirajzolódik, hogy marad az eddigi
koalíció kormányhatalma. Jóízûen vacsorázom, figyelem a
pártvezetõk nyilatkozatait. A miniszterelnök visszafogott, rá
sem lehet ismerni. Nem integet, mint egy filmsztár, alig moso-
lyog. Majdnem gondterhelt. Van miért! Az ellenzéki vezetõ
nyugodt. Lehet, hogy megkönnyebbült?
Sétálok egyet az utcán, találkozom ismerõsökkel is. „Nagy gyõ-
zelem” — mondja az egyik.
„Képzeld, mi lett volna, ha jól kormányoztak volna!” — szól a
másik. „Lehet, hogy akkor buktak volna” — epéskedik a har-
madik. Jó éjszakát kívánunk egymásnak, megyünk aludni. Hol-
nap munkanap.

(L. A.)

Nagymama receptjeiNagymama receptjei

Fried-kastély — Szálloda & étterem

BALLAGÁS A MESEBELI
KASTÉLYUNKBAN!

Ötfogásos ballagási menü 2480 Ft/fõ
Tízféle ételbõl összeállított menü 2980 Ft/fõ

Szép környezet, színvonalas felszolgálás,
ínyenc ételek!

Asztalfoglalás: 06 (74) 486 560
7081 Simontornya, Malom u. 33. www.hotelcastle.hu
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Hogyan lett az igazgyöngybõl gyöngyvirág?
Úgy, Kedveseim, hogy Isten egyszer ré-
gen lejött a földre körülnézni, és eljátszo-
gatott a szép igazgyön-
gyökkel. Becézgette,
fényesítgette õket,
kérdezgette, hogy
érzik magukat a
földön. De a gyön-
gyök bizony nem fe-
leltek semmit. Isten gon-
dolkodott egy kicsit, hogy mi lehet ennek
a nagy hallgatásnak az oka, s hamarosan
rájött: a gyöngyök azért nem szólnak,
mert õk csak egyszerû kis gyöngyök, akik
nem tudnak növekedni, felmelegedni,
mosolyogni, s beszélni sem, mert nincs
bennük Élet. Fogta hát Isten a gyöngyö-
ket, rájuk emelte szelíd szemeit, Életet le-
helt beléjük, hogy érezni tudjanak, majd
szétszórta õket a földkerekségen és azt
mondta nekik: „Szaporodjatok és soka-
sodjatok! Borítsátok be fényetekkel a
mezõket, melegítsétek fel tüzetekkel az
emberek szívét, gyönyörködjenek moso-
lyotokban, szeressen titeket minden élõ,
az erdõk, mezõk vadjai, az ég madarai és
az emberek az egész földön.”

A gyöngyök pedig jó földbe hullottak, ott
gyökeret eresztettek, s minden gyöngybõl
egy-egy szép gyöngyvirág lett Isten és az
egész világ örömére. Isten — látván, hogy
milyen szépséget alkotott — örömében
táncra perdült és így énekelt:

Örülök, ha ragyog a nap,
Örülök, ha felhõ-borús,
Hegyek csúcsa köd-koszorús
Édes-kedves szép világ,
Gyöngybõl lett a gyöngyvirág!

Villám csapkod, ég morajlik,
Dörgõ hangja messze hallik
Záporesõ, szivárvány,
Esõ után csalogány
Édes-kedves szép világ,
Gyöngybõl lett a gyöngyvirág!

A gyöngyvirágok vele énekeltek, csilin-
gelve táncoltak és olyan szépen moso-
lyogtak, ahogy csak Isten boldog teremt-
ményei tudnak mosolyogni. Így teremtet-
te Isten a gyöngyvirágokat.

Heti idõjárás
A hét végén hidegfront
éri el hazánkat, amely
elsõsorban a Dunántú-
lon okoz majd sokfelé csapadékot és
jelentõs lehûlést. Keleten szórványos
zápor, zivatar várható és többórás
napsütés. A reggeli hõmérséklet 5-12
a nappali 12-20 fok között várható.

www.metnet.hu

Megfejtés
hamis, igaz, hamis, hamis, igaz,
Helyes megfejtést küldött be: Kék Otí-
lia, Sárbogárd; Barabás Anita, Kis-
lók; Barabás Tamás, Kislók.

Szerencsés megfejtõnk:

KÉK OTÍLIA
Sárbogárd, Ady E. út 80.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

REJTVÉNY
A bûvész a kalapjából számokat

varázsol. Melyek ezek? Írd
a kártyákra a következõk szerint:

1. 5 tízes+11 egyes.
2. A 20 és a 30 összeg.
3. A 40 kétszerese.
4. A 25-nél 20-szal több.
5. A 100 és a 60 különbsége.
6. A XXIV arab számjegyekkel.
7. A legkisebb kétjegyû páros szám.
8. A 29 nagyobb páratlan szomszédja.
9. A legkisebb háromjegyû páratlan
szám.
10. A szám nagyobb számszomszédja a
100.

Beküldési határidõ: 2006. május 2.

KÓRUSSZOMSZÉDOLÁS
Somogyban, Marcaliban járt a Szövetke-
zeti és Városi Vegyes Kar. Együttesünk-
nek évek óta kapcsolata van a szomszé-
dos megyével. A kaposvári „Pannon na-
pok” rendszeres fellépõje. A megyeszék-
hely vegyes karát több ízben is vendégül
látta már.
Április 22-én vendégszerepelt kórusunk
Marcaliban, viszonozva a Calypso Kama-
rakórus tavaly karácsonyi sárbogárdi sze-
replését. Akik hallották õket akkor, elhi-
szik, hogy fejlett kultúrájú a kisváros.
Koncert-fúvószenekara van, kiváló ütõs-
együttessel rendelkezik, melyeknek veze-
tõi egyben a kórus tagjai is.
Gazdag zenei palettájukról láthattunk,
hallhattunk képeket az énekkar 15 éves
jubileumán. Maga a város dinamikusan
fejlõdõ település a Balaton vonzáskörze-
tében. Saját tévéje van, az elsõk között in-
dította el a bioenergia (olaj) elõállításá-
nak tervezését, finanszírozását. A város-
ban mindenütt friss építkezés nyomai lát-
hatók. A város és az önkormányzat sokat
tesz a kultúráért, a közmûvelõdésért, a ci-
vil közösségek támogatásáért.
Marcali méltóan ünnepelte a város ének-
karának évfordulóját. Gazdag volt a
program (mintegy három órás!) hangver-
sennyel, kiállítással, koncert utáni foga-
dással.
Számunkra is nagy élmény volt ez az este.
Nem csupán az újrázásokat követelõ vas-
tapsok miatt (a marcaliak „felfedezték”
kórusunkat!). Nem is kell elhallgatni: egy

ötven néhány fõs együttes színpadi látvá-
nya is emelkedettséget okoz — különö-
sen egy kisebb kórushoz szokott közön-
ség számára. De alaposan fel is készül-
tünk! Egy baráti kórus jubileuma a mi ün-
nepünk is, hát igyekeztünk helytállni
mind az összkarokban, mind a saját prog-
ramunkkal.
Fantasztikus volt a kiváló zenekarral és
kórussal együtt muzsikálni a mûvelõdési
házat zsúfolásig megtöltõ közönség elõtt.
A rendezvényrõl a városi tévé felvételt,
karnagyainkkal riportot készített.
A sárbogárdi kórus jövõre negyvenéves
lesz! Addig azonban még sok feladat vár
ránk. Legközelebb a Sárbogárdi Napo-
kon lép fel a Szövetkezeti és Városi Ve-
gyes Kar, majd június 3-án Molnárné
Bereck Hedvig diplomahangversenyén
szerepel a mûvelõdési központban. Re-
méljük, sokan meghallgatják — mint ed-
dig is — itthon is!

Tudósítónktól
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Április 29., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Izomláz 9.30 Glóbusz 10.00 Bundás és Rozsdás 10.30
Sandokan 11.30 Ahonnan elindultam… 12.00 Híradó 12.05 Zselé 12.10 Klip-
perek 12.35 Zselé 12.50 Felfedezõk 13.15 Zselé 13.25 Momentán 13.55 Zselé
14.00 Légcsavar 14.30 Állati 15.00 Hangár 15.30 Feszty-körkép 16.00 Híradó
16.10 TS 18.10 Halhatatlanok Társulata 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05 Ötös
lottó-sorsolás 20.15 Választás 2006. 20.50 Ének az esõben 22.40 Híradó 22.50
1956-2006 emlékév: Angi Vera 0.25 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Titkok nyomában 6.55 Lisa 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajz-
filmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autó-
mánia 12.45 Bette 13.40 Odüsszeia 14.35 Tuti gimi 15.30 Õslények szigete
16.25 A csendõr nyugdíjban 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Szombat
esti láz 21.55 Kardhal 23.55 Hideg acél 1.30 Éjjeli randevú 2.55 Hideg acél 4.20
Top Shop 5.05 Titkok nyomában 5.40 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2 matiné 10.00 Jetix 10.30 Kalandos szafari 11.05 A vadon napló-
ja 11.35 Laktérítõ 12.15 TotalCar 12.45 Az igazság napja 13.35 A láthatatlan
ember 14.35 Csillagközi romboló 15.35 Bûbájos boszorkák 16.35 Csillagkapu
17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Activity 19.30 Megasztár-Döntõ 23.00 Az em-
bervadász 1.20 Dragnet-gyilkossági akták 2.10 A láthatatlan ember 3.00
Totalcar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Egy
csepp emberség 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05
Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02 Krónika 12.30 Baran-
goló 13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság
16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.20 Színház az egész világ!
18.30 Szemle 19.05 Sport 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyembe-
rek 20.35 Dramaturg: Lóránd Lajos 21.04 A Rádiószínház dokumentummûhe-
lye 22.00 Krónika 22.20 Világvevõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Saját hangja, vigye
haza…

Április 30., VASÁRNAP

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Delta 9.30 Századunk 10.00 Mindentudás Egyeteme 10.55 TS
12.00 Híradó 12.10 Fõtér 13.05 TS 14.40 „Így szól az Úr!” 14.45 Örömhír 15.15
Csellengõk 15.40 Magyar elsõk 16.00 Híradó 16.10 Euro-övezet 16.40 Stílus
17.15 ABSZOLÚT 17.45 Szívek szállodája 18.35 BBC-exkluzív 19.30 Híradó
19.55 Krém 21.00 A szólás szabadsága 22.05 Betty Fiser és a többiek 23.50
Híradó 23.55 Sporthírek 24.00 TS-Motorsport 0.15 TS 1.10 Héthatár 1.55
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Inuyasha 6.45 Kölyökklub 8.50 Slayers 9.20 Receptklub 9.35
Játék 10.40 Borsodi Liga 13.40 Forma-1-magazin 14.10 Egy rém rendes család
14.40 Seven Dayes 15.30 X csapat 16.35 Eltûntnek nyilvánítva 17.30 Trucaling
18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 2.00 Kenguru Jack 21.55 Heti hetes 23.00 Acél-
csapda 0.45 Fókusz-portré 1.20 Éjjeli randevú 2.45 Kezet nyújt a halál 4.10 Top
shop 5.05 Titkok nyomában
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 10.20
Jetix 10.40 Rém rendetlen család 11.10 Stahl konyhája 11.45 Sliders 12.35
Kaland Bt. 13.35 Monk-flúgos nyomozó 14.35 Smallville 15.35 Baywatch Ha-
waii 16.30 JAG 17.30 Walker 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Irigy Hónaljmi-
rigy 21.00 Amerikai pite 2. 23.10 Képírók 1.15 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Egy csepp
emberség 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A mú-
zsák kertjében 9.05 Világóra 10.04 Országos Búzaszentelõ szentmise közvetí-
tés 11.05 Gondolatjel 12.02 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi
levél 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Népdalkörök pódiuma 15.05 Kard és
kereszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Csernobil, 20 éve. 17.00 A mi idõnk 18.00
Krónika 19.04 Sport 19.30 Esti mese 19.40 Operett 20.04 Rádiófónia 20.47
Közvetítés a Madách Színházból 22.00 Krónika 23.37 Vivaldi: Nisi
Dominus-126.zsoltár

Május 1., HÉTFÕ

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Süsü, a sárkány 10.00 Zselé 12.00 Híradó 12.05 Roma Magazin
12.35 Domovina 13.05 Horváthország nemzeti parkjai 14.00 Mi, szemüvege-
sek 15.00 BBC-exkluzív 15.54 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 TS-Sporthét
16.30 12+ 16.40 A Nagy Vita 17.15 Doc Hollywood 19.00 Magyar népmesék
19.30 Híradó 20.05 Agatha Christie: Holttest a könyvtárszobában 21.05
Csocsó, vagy éljen május elseje! 22.45 Híradó 22.50 Sporthírek 22.55 Az
utolsó csók 0.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Digimonok 6.25 Kölyökklub 8.40 Receptklub 8.55 Kedvenc
marslakóm 10.35 Beverly Hill-dili 12.20 Hóbortos hétvége 14.15 Három férfi és
egy kis hölgy 16.15 Bûnvadászok 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön
is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Holtpont 23.30 Igaz történetek 0.05 Éj-
jeli randevú 2.20 Irány a világbajnokság! 2.50 ITTHON 3.05 Hóbarátok
TV2: 6.00 Tv2-matiné 8.10 A Thornberry család 9.40 Chip katonák 11.35 Páro-
san a városban 13.10 Narancsvidék 14.35 Ahová lépek, ott fû nem terem
16.30 Asterix és Obelix 18.30 Tények 19.00 Szeretném, ha szeretnél 21.00 Ki-

képzõtábor 22.45 Jobb ma egy ügyvéd, mint holnap kettõ 0.30 A görög mág-
nás
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 A természet lágy ölén. 6.00 Króni-
ka 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 8.04 1889. Május 1. — Mi maradt belõle?
9.04 Szent József a munkáshagyományban 10.04 Faust Miskolcon. 11.04
Szonda 11.35 A grófnõ — Lázár Ervin novellája. 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Az evangélikus egyház
félórája 14.10 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.04 Magyar-
országról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 18.00 Krónika 18.30 Zene 19.00 Hatá-
rok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 A magyar nyelv
hete 21.05 A Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Felhang
23.00 Hírek 23.04 Hangversenymúzeum

Május 2., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Cinecitta 9.50 Gusztáv 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00
Híradó 13.00 Srpski Ekran 13.25 Unser Bildschirm 13.55 Afrika gyöngyszeme
14.55 Kormányváró 15.20 Szerelmek Saint-Tropez-ban 16.15 Híradó 16.20
Bartók 125 16.24 Maradj velünk! 16.30 Katolikus krónika 17.00 12+ 17.10 Mit
fõzzünk ma? 17.25 A NAGY Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.24 Esti
mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd 21
22.00 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.25 Híradó 23.35
Sporthírek 23.40 Provokátor 0.10 A NAGY Vita 0.45 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top shop
10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.30 Dawson és a haverok 15.05
Disney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-sow
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt
21.00 Vészhelyzet 22.05 A Grace klinika 22.55 Ecopoy 0.10 Találkozások 0.25
Éjjeli randevú 1.35 Irány a világbajnokság 2.10 Hóbarátok 3.50 Ecopoly 4.45
Top Shop
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop
11.25 Hajrá, skacok! 12.10 Játékidõ 13.10 Mozidélután 15.00 Anita 15.30 Jó
barátok 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy
van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10
Nem a te napod! 21.45 Tûzcsapda 23.40 Moziverzum 0.10 Tények este 0.40
Hack-mindörökké zsaru 1.35 Eddie, a hóbortos hekus 2.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Króni-
ka 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.35 Láz-
ár Ervin novellái 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05
Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világóra
plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 A magyar nyelv hete 21.05 Vallási híradó
21.35 Hagyományápolók 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ
23.00 Hírek, Kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl

Május 3., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Cinecitta 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00
Hrvatska 13.30 Ecranul nostru 14.00 Afrika gyöngyszeme 15.00 Szerelmek
Saint-Tropez-ban 15.53 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Magyar Zsidó Napok
Brüsszelben 16.20 Evangélikus ifjúsági mûsor 16.30 Az utódok reménysége
17.00 12+ 17.10 Mit fõzzünk ma? 17.25 A NAGY Vita 18.00 Híradó 18.10 Kör-
zeti híradók 18.24 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 A tv ügy-
védje 21.05 Gõg 22.00 Szerda este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.25
Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 A NAGY Vita 0.15 Fanny és Elvis 2.00 Kárpáti
krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top Shop
10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.30 Dawson és a haverok 15.05
Disney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt
21.00 Az 57-es utas 22.40 XXI. század 23.15 Cadillac Drive 0.20 Találkozások
0.35 Éjjeli randevú 1.45 Irány a világbajnokság 2.15 Hóbarátok 3.05 Cadillac
Drive 4.05 Top Shop 4.30 Titkok nyomában
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop
11.25 Hajrá, skacok! 12.15 Játék 13.00 Mozidélután 15.00 Anita 15.30 Jó ba-
rátok 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy van
18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Szüle-
tett feleségek 22.20 Doktor House 23.20 Tények este 23.50 Várva várt nagy
kaland 1.55 Ébrenjárók 3.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20 Tet-
ten ért szavak 11.35 Lázár Ervin novellái 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50
Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház félórája
14.10 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról
jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 A magyar nyelv hete
21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, Kenó
23.04 Nagy mesterek, világhírû elõadómûvészek
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Május 4., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Cinecitta 9.50 Gusztáv 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00
Híradó 13.00 Rondó 14.00 Úton Európa-magazin 14.30 Fogadóóra 15.00 Sze-
relmek Saint-Tropez-ban 15.54 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Zselé 17.00
12+ 17.10 Mit fõzzünk ma? 17.25 A NAGY Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti hír-
adók 18.24 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Panoráma 21.05
Gõg 22.00 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.00 Lapozó 23.40 Híradó 23.45
Sporthírek 23.55 Médiamix 0.25 A Nagy Vita 0.55 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top Shop
10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.30 Dawson és a haverok 15.05
Disney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt
21.00 Esti showder Fábry Sándorral 23.00 Házon kívül 23.30 Street Time —
Harcos utcák 0.35 Találkozások 0.50 Éjjeli randevú 2.10 Irány a világbajnok-
ság!2. 35 Infománia 3.05 Street Time — Harcos utcák 3.55 Top shop 4.30
Titkok nyomában
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.10 Játékidõ 13.10 Mozidélután 15.00 Anita
15.30 Jó barátok 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa
csak egy van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku
21.10 Ovizsaru 23.30 A Felejtés virágai 1.55 Tények este 2.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A
Szabó család 11.35 Lázár Ervin novellái 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50
Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.10 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jö-
vök 17.05 Pénz, piac 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sport 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 A magyar nyelv hete
21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00
Hírek, Kenó 23.04 Hallgassuk együtt!

Május 5., PÉNTEK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Cinecitta 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00
Sorstársak 13.30 Sírjaink hol domborulnak? 14.00 Regióra 15.00 Szerelmek
Saint-Tropez-ban 15.54 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Zselé 17.00 12+ 17.10
Mit fõzzünk ma? 17.25 A Nagy Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.25
Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Harkányi Endre 21.05 Sze-
nes-turné 22.00 Péntek este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.25 Hír-
adó 23.35 Sporthírek 23.40 Humorfesztivál, 2006. 0.15 A NAGY Vita 0.50
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top shop
10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.30 Dawson és a haverok 15.05
Disney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt
21.00 Rejtélyek városa 22.00 Leon, a profi 0.05 Találkozások 0.20 Éjjeli rande-
vú 1.35 Irány a világbajnokság! 2.05 MeneTrend 2.30 Alias
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 11.50 Játékidõ 12.55 Mozidélután 15.00 Anita
15.30 Jó barátok 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa
csak egy van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku
21.10 Csaó Darwin! 23.30 Tények este 24.00 Félbetépve 1.30 Chris
Isaak-show 2.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Króni-
ka 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Ci-
gányfélóra 11.35 Lázár Ervin novellái 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50
Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Zsidó vallási félóra 14.10 Péntek
kávéház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök
17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 A magyar nyelv hete
21.05 Tetten ért szavak 21.15 A 23. óra 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00
Hírek, Kenó 23.04 Egy hazában

Iskolanap Mezõszilason
Hétfõn a mezõszilasi Németh László Általános Iskolában isko-
lanapot rendeztek. Egész nap színes sport- és egyéb programo-
kon vehettek részt az iskola tanulói, tanárai, az érdeklõdõ szü-
lõk és hozzátartozók. Este az ország legjobbjai közt szereplõ ké-
zilabdások, szüleik és támogatóik részvételével közös vacsorá-
val zárult a nap. A vacsorán a támogatókon és szülõkön kívül je-
len volt Siti Bea és Lengyel Zoltán újonnan megválasztott or-
szággyûlési képviselõnk is. /H/

A kézilabdások újra az
ország legjobbjai között!

Amezõszilasi kézilabdaszakkör ismét kitermelte — remél-
hetõleg több évre — új sikercsapatát. A jelenleg NB I és

NB I/B-ben játszó, 1988/89-ben született fiúk után most a lá-
nyoknál ért el kiemelkedõ sikert a szakkör.
Az 1994/95-ben született lányok mezõnyében — az Országos
Adidas Gyermekbajnokságban — a mezõszilasi csapat bekerült
az országos nyolcas döntõbe. Ez az eredmény azért is kiemelke-
dõ, mert itt nemcsak iskolai csapatok játszhatnak, hanem egye-
sületi csapatok is. A megyei selejtezõben a szilasi gyerekeknek
le kellett gyõzni a két nagy egyesület — a Cornexi és a DVSI —
csapatait is, hogy továbbjuthassanak a régiódöntõbe. Ez veret-
lenül sikerült a lányoknak.
A régiódöntõben folytatódott a jó szereplés, és lányaink veret-
lenül nyerték meg a régiódöntõt is. Eredmény: 1. Mezõszilas, 2.
Dorog, 3. Cornexi, 4. Tatabánya, 5. Veszprém, 6. Tapolca. Fel-
készítõ: Zámbó Tibor.
A csapat a fegyelmezett, kiváló védõmunkájának köszönhette a
sikert, mert a támadójátékunk fizikai állapotunk gyengesége
miatt még nem az igazi. A sikert az iskolanapon ünnepelték
meg, miután megnyerte a II. Mezõföld-kupát is, Kocsola és Si-
montornya csapatai elõtt.

NLÁI
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, személyi köl-
csön, szabadfelhasználás, hitelkiváltás, 1
millió—7.200 Ft/hó, 3 millió—21.000 Ft/hó.
Tel.: 06 (30) 235 9498, 06 (30) 681 7675.
(0878404)

Veszélyes fák kivágását vállalom, 06 (20) 437
4869. (0668237)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, 06 (20) 557
6509. (0878425)

Aprított cser, tölgy, akác tûzifa ingyenes ház-
hozszállítással eladó, 06 (20) 336 7067. (0668777)

Kazánok, radiátorok gyári áron, garanciá-
val, 06 (20) 947 5970. (0668776)

Számítógép-kezelésbõl korrepetálás, ház-
hoz megyek, 06 (20) 4608 508, Gál. (0668792)

Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hó-
nap elsõ péntekén, 18 órakor a sárbogárdi
mûvelõdési házban. Jelentkezés 06 (30) 290
3744, 06 (25) 461 303. Fûrész József. (0668467)

Lakodalomra sátor- és edénykölcsönzés.
László István, Sárszentmiklós, Szabadság u.
23. Tel.: 06 (25) 461 257. (0668982)

Teljesen felújított kétszintes családi ház el-
adó. Tel.: 06 (20) 413 7082. (0878073)

Hitel! Munkáltatói igazolás nélkül, ingatlan
fedezetre, 1 hét alatt. Tel.: 06 (30) 994 5882.
Cecén telek eladó! 06 (30) 9945 882. (0878262)

Olcsón eladó 14”-os AXION monitor 5.000
Ft-ért, 06 (20) 394 2372.
Palatetõmosást, -tisztítást, csatornatisztítást
vállalunk, 06 (20) 437 4869, 06 (30) 947 1070.
(0878199)

Pecsenyekacsa elõjegyzés, 1000 Ft/db, ház-
hoz szállítva, hatósági orvossal ellenõriztet-
ve, 06 (20) 9756 179. (0878312)

Bábolnai naposcsibe, kacsa, tojótyúk, elõne-
velt fehér húshibrid pulyka megrendelhetõ.
Bábolnai napos csibe bolt, Sárbogárd, Petõfi
u. 41., 06 (25) 460 944. (0878190)

Négyszobás, összkomfortos családi ház el-
adó Sárbogárdon az Úttörõ utcában nyári
beköltözéssel. Irányár: 17 millió Ft. Tel.: 06
(70) 4593 167. (0878348)

Sárszentmiklóson építési telek eladó a Köl-
csey utcában. Tel.: 06 (30) 4318 231. (0878579)

400 l-es energiatakarékos fagyasztóláda jó
állapotban eladó. Tel.: 06 (20) 9232 508.
(0878576)

-20%! Ballagási akció az Eszterlánc ékszer-
üzletben (gyógyszertárral szemben) (0878574)

1 db Mirköz fagylaltfagyasztó, 1 db ISA 7 té-
gelyes fagylalttároló pult, 1 db Joha 003 típu-
sú fagylaltos tricikli eladó. Érd.: 06 (25)
509 238. (0878573)

Sárbogárd belterületén, Virág sarok 12.
alatt lévõ beépíthetõ telek eladó. 06 (25)
460 327. (0878569)

Opel Astra 1.4, 95-ös évjáratú, erõs türkiz,
központi zár, egy légzsák, 2006. decemberig
érvényes mûszakival. Ár: 7000.000 Ft. Érd.:
06 (30) 205 5599. (0878568)

Régi típusú ház Töbörzsökön 4,2 millióért
eladó. Érd.: 06 (25) 466 161. Ugyanitt kert
bérmentesen használatra kiadó. (0878563)

Eladó rombuszpala kb. 1000 darab, bontott
150x120-as ablak újszerû állapotban,
80x200-as felül üveges ajtó, kardántenge-
lyek. 06 (20) 340 5976. (0878562)

Vasárut rendeljen telefonon a felsõkörtvé-
lyesi vasudvarnál. Telefon: 06 (70) 293 5605,
06 (25) 476 229. (0878551)

Sárbogárdon családi ház eladó a fõútvonal
mellett, 06 (20) 462 6261. (0878592)

Sárbogárd központjában kétszintes családi
ház eladó, 06 (30) 970 7349. (0878588)

Fóliába való paprika-, paradicsompalánta
kapható Honvéd u. 18., érdeklõdni: 06 (25)
465 025.
Hideg vérû, vasderes ménnel fedeztetést vál-
lalok, 06 (30) 308 7106. (0878585)

Négyszobás családi ház eladó. Telefon: 06
(20) 311 4051. (0878428)

Fagylaltárusító autóra munkatársat keresek
azonnali belépéssel. Telefon: 06 (30) 408
1550. (0878427)

Árpád-lakótelepen háromszobás lakás eladó
vagy értékegyeztetéssel családi házra cserél-
hetõ. Tel.: 06 (20) 311 6408, 06 (25) 462 524.
(0878382)

Árpád-lakótelepen lakás kiadó, 06 (70) 240
2522. (0878507)

Családi ház eladó Sárbogárdon, 06 (30) 444
5525. (0878593)

Ady-lakótelepen I. emeleti, 52 m2-es lakás el-
adó. Tel.: 06 (20) 342 0788.
Fiatal nõi pultosokat felveszek abai sörözõ-
be, lakást biztosítok. Tel.: 06 (30) 9275 627.
1987-es Skoda 120L, 2007. novemberig érvé-
nyes mûszakival eladó. Érdeklõdni: 06 (30)
662 5375. (0878526)

Fõzni tudó konyhalányt felveszek. Érdek-
lõdni a Fanni étteremben. (0878524)

Igényesen felújított téglaépítésû lakás a Jó-
zsef A. utcában eladó, 06 (70) 387 1929.
(0878523)

Dinnyepalánta eladó 50 Ft/db. Sárbogárd,
Lehel u. 27. (0878522)

Sárbogárd-Kislókon kétszobás, felújított
családi ház melléképületekkel, pincével
nagy telekkel eladó, 06 (20) 550 9238, 06 (25)
413 548 este. (0878521)

Sárszentmiklóson 600 négyszögül építési te-
lek eladó, 06 (30) 363 1336. (0878399)

Sárszentmiklóson, Deák F. u. 10. alatt építé-
si telek eladó. Tel.: 06 (25) 461 465. (0878396)

Tavaszi tûzifaakció! Tel.: 06 (30) 9470 899.
(0878394)

Sárbogárdon a központhoz közel építési te-
lek eladó. Tel.: 06 (20) 384 3946. (0878393)

Választási malacok eladók. Sárbogárd, Rá-
kóczi u. 35. Tel.: 06 (25) 467 892. (0878392)

Hitelbolt Sárbogárdon! Személyi kölcsönök,
jelzáloghitelek ügyintézése! Hitelkiváltás, lí-
zing ügyintézése. Érdeklõdni: Ötlettár, 06
(30) 389 9645, 06 (30) 444 5525. Tel./fax: 06
(25) 463 858. (0878450)

Eladó Suzuki Adress 50 CC robogó tárcsafé-
kes, jó állapotban. Érdeklõdni: 06 (30) 618
3219. (0878448)

Sárbogárdon családi ház vegyes és gázfûtés-
sel, garázzsal halál eset miatt eladó. 06 (30)
258 0155. (0878445)

Stihl akció! Viking akció! Válassza minõsé-
get kedvezõ áron 2006. május 31-ig, készlet
erejéig. Fûkaszák, fûnyírók, szegélynyírók,
motoros permetezõ, motoros kapák, sövény-
vágók. Center 2000 Stihl szaküzletben. Cím:
7014 Sáregres, Széchenyi u. 24. Telefon: 06
(30) 238 4134. (0878515)

Termelõi bor, fehér és vörös eladó 5 l-tõl,
Árpád u. 113/B (Zádori) (0878512)

ABC fölött lakás valamint a Mészöly G. utcá-
ban lakóház, szolárium eladó. 06 (30) 332
6923. (0878511)

Négyrészes konyhabútor (saválló mosogató-
val), konyhai asztal eladó. Telefon: 06 (70)
338 5085. (nf.)

5,5 ha termõföld eladó, 06 (20) 381 1720.
(0878530)

Kereskedelmi végzettséggel, 4 órás állást ke-
resek, 06 (30) 481 2592. (0878527)

Most induló költségek nélküli hitelügyinté-
zés. Lakáscélú, szabadfelhasználású, hitelki-
váltás. Bereczk Jolán K&H Általános Bizto-
sító. Tel.: 06 (20) 323 6011. (0878398)

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512. (0972293)

KORLÁTLAN INTERNET-SZOLGÁLTATÁS
Sárbogárdon és környékén
a kábeltévé-szolgáltatótól!

Havidíj 5.000 Ft-tól, a belépési díjból
50%-os kedvezmény a lakótelepeken.

Tel.: 06 (20) 9440 445, 06 (20) 3984 762,
06 (25) 462 295.

UPC DIRECT MEGRENDELÉS SAT
CENTER. Székesfehérvár, Távírda út 2.

06 (22) 379 630, 06 (30) 9450 583. (0170041)

SZABADI AUTÓJAVÍTÓ BT.
SZEMÉLYAUTÓ — KAMION —

TEHERAUTÓ karosszériajavítás, hõkamrás
fényezés, mûszaki vizsgára felkészítés,

olajcsere, huzatópados egyengetés,
kipufogó-javítás, szélvédõcsere.

BIZTOSÍTÁSI KÁRRENDEZÉS
8135 Dég, Dózsa Gy. u. 45. Telefon:

06 (20) 932 9244. Fax: 06 (25) 237 297.
E-mail: szabadibt@invitel.hu

SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST, HOMLOKZAT-

SZIGETELÉST, VÁLLALOK IGÉNYEI
SZERINT. Hívjon! Megegyezünk!

Tel.: 06 (30) 543 3319. (0878505)

Járt már önnél a KASZÁS?

ZÖLDZÖLD
KLINIKAKLINIKA
Telefon: 06 (30) 477 2124

�fûnyírás,�sövénynyírás,�gyomirtás,�kaszá-

lás�parkgondozás,�bozótirtás, �parlagfûirtás,

�kültéri takarítási, javítási és karbantartási mun-

kák végzése.

Egyéb javítási, karbantartási munkák végzése.
Cégek és magánszemélyek részére,

eseti és rendszeres jelleggel.

AKCIÓ!
SILAN 1 liter 380,-

BONUX 3 kg 850,-
BONUX folyékony 1,5 liter 850,-

CILLIT BANG 700,-
PAMPERS popsitörlõ utántöltõ 550,-

PAPÍRZSEBKENDÕ 100 db-os 55,-

DISZKONT
Sárbogárd, Ady E. út 123.
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TAVASZI HALFESZTIVÁL
Programok: 10.00—18.00 óráig

9.00: Halászléfõzõ-verseny: meghívásos fõzõverseny
Kistérségi és a szomszédos régiókból érkezett népmûvészek,
kézmûvesek, termelõk: Illésné Magasföldi Amarill — kecske-
sajt; Kató Balázs — cserepes csûr; Fodorné László Mária —
kéziszövõ; Herbszt Helga — keramikus; Kun István — fa dísz-
tárgy; Csilléri Jánosné, Farkas Ferenc — méz; Szabó Róza —
asztrológus; Kissné Halász Ágnes — kukoricacsuhé; Fodor Ba-
lázs — szíjgyártó; Lévai Michelle — jósda; Dolovai Zsuzsanna
— fazekas; Csöndesné Magyar Márta — fonott bútorok; Szegle-
ti Éva — rongyszõnyeg; Szelesné Pach Erzsébet — gipszkép,
szalvétatechnika; Gárdonyi Bernadett — kukoricacsuhé; Barta
Zsolt — szarumûves.
Halászati Múzeum: állandó kiállítás; jurta, íjász-, solymászbe-
mutató, gyerekprogramok: halas üvegfestés, rajzverseny, állatsi-
mogató stb.
A rendezvény kiemelt szponzora a Szerencsejáték Zrt., akik mo-
bil lottózóval vesznek részt a fesztiválon, ahol bárki kifoghatja a
nagy nyereményt, ha horgászni nem is akar. A szerencse minden-
kinek jár, nemcsak a horgászoknak!
Délutáni programok: Halászléfõzõ-verseny eredményhirdeté-
se, a zsûri elnöke: Varga Sándor mesterszakács.
Színpadi programok: Fellépõk: Koncz Gábor — Halász Mi-
atyánk; Sárbogárdi Rezesek fúvószenekar; Szabó Dániel cite-
rás, Pályi János — vásári bábjáték, Vitéz László, Krammer Fe-
renc-kórus; Mezõszilasi Ideiglenes Társulás, Csillagrózsa
néptáncegyüttes, Forrás néptáncegyüttes.
18.00 órától ZENÉS EST a kerthelyiségben: Farkas Béla és társai
húzzák a nótát halvacsora közben.
A rendezvényre belépõjegyet nem kell váltani, a helyszínen elké-
szített hal- és egyéb ételkülönlegességeket az információs sátor-
ban árusított ételjegyekért (bon) kínáljuk.
HORGÁSZVERSENY az Örspusztai Horgászcentrumban.
Információ: Szegedi Zsolt 06 (20) 310 6920
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Nyílt
tér

Emberségbõl
elégtelen

2006. április 21-én, 13.30-kor a nõvérem-
mel a sárbogárdi vasútállomáson szeret-
tünk volna érdeklõdni a menetrenddel
kapcsolatban. Mivel én alacsony vagyok,
a nõvérem se túl magas, ráadásul mind-
ketten gyengén látók vagyunk (amit je-
leztünk is), ezért a pénztáros segítségét
szerettük volna kérni. Õ azonban csak
annyit válaszolt kérdésünkre, hogy a me-
netrend a sárga táblán olvasható — ami
elõtt mellesleg rács van —, és a magasan
lévõ információhordozó felé mutatott.
Így annak csak az alsó részét, vagyis a
délutáni és esti vonatokat tudtuk megte-
kinteni.
Mielõtt bárki azt a választ adná, hogy a
pénztárosnak az információadás nem a
munkaköre, igaza van, de emberség is lé-
tezik a földön. Akkor csak ketten a nõvé-
remmel álltunk a pénztárnál, így nem
késleltettünk az utazásban senkit az ér-
deklõdésünkkel.
Ugyanakkor magyarázatra szorul a pon-
tos idõpont.
Mivel e pénztárosnak vannak munkatár-
sai, akik készséggel álltak a család rendel-
kezésére, így õket nem szeretném meg-
bántani.

Nagy Katalin és Nagy Mária, Sárszentmiklós

U.i.: Ezúton szeretnénk megköszönni a
Bogárd és Vidéke szerkesztõsége mun-
katársainak a segítségét, akiktõl a menet-
rendet megkaptuk.

Kérdezték
Szelektív gyûjtés, de hogyan?

A városban és az egész térségben külön-
bözõ pontokon szelektív hulladékgyûjtõ
konténereket helyeztek el. Mindenhova
három különbözõ színû konténert tettek.
Az egyikbe üveget, a másikba papírt, a
harmadikba mûanyag palackot lehet ten-
ni. A konténereket pályázaton nyerték az
önkormányzatok. Lapunkban többször
hírt adtunk errõl az örvendetes kezdemé-
nyezésrõl. Sok helyen a szülõk gyermeke-
ikkel együtt vitték a hulladékot és tették
bele a megfelelõ konténerbe, hogy ezzel
is neveljék a kicsiket.
Múlt héten az egyik lakóteleprõl telefo-
náltak, hogy a szelektív gyûjtõtartályok
tartalmát a háztartási szemétszállításkor
egyszerûen beöntik a többi szemét közé.
Azt kérdezték, miért buzdítják a lakossá-
got a szelektív gyûjtésre, ha az végül
mégis ugyanoda kerül?
Errõl magam is meggyõzõdtem, majd ér-
deklõdtem a Közév Kft. munkatársánál,
Ferencz Kornélnál, aki elismerte, hogy
valóban nincsenek meg a feltételek az
összegyûjtött szelektív hulladék elkülöní-
tett kezeléséhez.
Akkor mire volt jó megépíteni a hulla-
dékszigeteket és kitenni azokat a tartá-
lyokat? Ettõl lesz szebb, színesebb a város
és térsége?

Elkerülõ út „ócsítva”?
Egyik olvasónk elmondta, hogy a napok-
ban tájékoztatták azokat a földtulajdono-
sokat, akiknek a földjeit érinti majd az el-
kerülõ út megépítése, hogy valószínûleg
pénzhiány miatt az utat felüljárók nélkül
építik majd meg. Vannak, akiknek a föld-
jét kettévágja az út. Azt kérdezik a földtu-
lajdonosok, hogyan tudnak majd átmen-
ni a gépeikkel a száguldó autók között az
út egyik oldaláról a másikra?

Érdeklõdtem az Állami Közútkezelõ
Kht.-nál. Ott elmondták, hogy ezzel kap-
csolatban nincs még végleges döntés.
Több terv is létezik. A pénzen múlik,
hogy valóban mi épül meg.
Az illetékes szakembertõl késõbb kapok
majd információt.

Rendetlen ország
Nem lehet megszokni, hogy amikor az
ember kimegy a városból, a természet
szépsége helyett szanaszét heverõ szemét
fogadja. A minap szóltak a környékbeli-
ek: nézzem meg, mit vittek ki a
Dörögdy-temetõ mellé. A látvány döbbe-
netes volt. Felpuffadt zsákok hevertek a
bozótban. Volt, amelyik kidurrant, és va-
lamiféle állati belsõség folyt ki belõle. Le-
gyek tömege legelt rajta. Feltehetõleg ál-
latok levágásából származó „maradvá-
nyoktól” próbált így megszabadulni vala-
ki. A melegben a bûz messzire terjedt.
Vajon tisztában volt-e tette súlyosságával
az, aki a zsákokat ide kihozta? Gondolt-e
arra a tettes, hogy a rothadó belsõség
fertõzést is terjeszthet az emberek és
állatok között?
Az esetrõl bejelentést tettem az önkor-
mányzatnál. Szerdán reggel Sárközy Kár-
oly szólt, hogy hat zsákban mintegy 160
kg súlyú birka-, nyúl-, sertés- állati belsõ-
ség, döglött macska és minden egyéb volt.

Hargitai Lajos

Hétvégén egy asszony telefonált szerkesztõsé-
günkbe a következõ panasszal: a mamával —

aki csak nehezen, járókerettel tud közlekedni —
szerettek volna virágot vinni a sírra a Huszár-teme-
tõbe. De nem tudtak bemenni kocsival (hogy a ma-
mának ne kelljen a beteg lábával annyit gyalogol-
nia), mert be volt zárva a kapu, és állításuk szerint
Etelvári Zoltán képviselõ ott állt és kamerázta, ki
meri kinyitni azt.
Etelvári Zoltán az esettel kapcsolatban elmondta: a
kapu valóban be volt csukva, de nem volt bezárva,
bárki kinyithatta, aki a temetõbe ment a hozzátarto-
zói sírjához. Azért állt ott kamerával, mert a kapu
most készült el az õ és Schmidt Lóránd képviselõi
keretébõl, mintegy 200 ezer Ft-ból, és szerette volna
megörökíteni, mit sikerült eddig megvalósítani a te-
metõben. A kapu használatával kapcsolatban az
egyház hoz döntést, amirõl tájékoztatni fogják majd
a lakosságot is. Azon vannak, hogy a hozzátartozók
érdekei se sérüljenek, és a temetõ értékeit is megóv-
ják.

Hargitai Kiss Virág
ÚJ KAPU A TEMETÕNÉL

Szelektív gyûjtés, de hogyan?


