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A LIDL áruház a Május 1. Mûanyag KTSZ-szel szemben
megvásárolta Somogyvári András fuvarozó ingatlanát, fu-

vartelepét és javítómûhelyeit, azaz a volt MÉH-telepet. Most
már minden hatósági engedély sínen van. Az útszélesítés, talaj-
minta-vizsgálatok, elvi építési engedély mind rendben találtat-
tak. Már bontják az épületeket, rendezik a terepet, hogy még a
nyáron elkezdõdhessen az építkezés. A tervek szerint õsszel
nyit az áruház.

Hargitai Lajos

Furcsa társaság gyülekezett pénte-
ken kora reggel a sárbogárdi ren-

delõintézet elõtt: utcalányok és -gyere-
kek, római hölgyek, óvodások, kato-
nák, „görkori szindik”, csadoros arab
lány, kaszás, utcaseprõ — mind a gim-
názium átlényegült végzõsei. Egy bácsi
döbbenten méricskélte a különös szer-
zeményeket, de látva a rendõrség és a
polgárõrség megnyugtató jelenlétét,
szó nélkül folytatta útját.
A bolondos ballagók a tanáraiknak
adott éjszakai szerenád után most a vá-
ros lakóitól, majd a kollégium és iskola
épülete elõtt diáktársaiktól és a tantes-
tülettõl búcsúztak.
Ahogy végigvonultak a fõutcán, szinte
karneváli hangulatot teremtettek éne-
kükkel és táncukkal.

Hargitai Kiss Virág

Bolondos karneválBolondos karnevál

BONTJÁK A VOLTBONTJÁK A VOLT
MÉH-TELEPETMÉH-TELEPET

Bokor kerestetik
Soponyán egy hajléktalanná vált szarka a nagyfeszültségû veze-
ték egyik vasoszlopára rakott fészket, közel a víztárolóhoz. Sze-
gényt ugyanis kilakoltatták: több olajfüzet is kivágtak a környé-
ken (állítólag azért, mert azok nem õshonos növények). Tágas,
árnyas, zöldövezeti, otthonát így kénytelen volt a szûkebb, ám
modern, napsütötte, jó kilátással rendelkezõ építményre cse-
rélni.
De azért a legjobb az olajbokrok közt volt a szarkának, aki ez-
úton is kéri, hogy akinek van egy kiadó bokra, hagyjon neki üze-
netet a szerkesztõségben. Csere is érdekli. Jelige: „Bokor keres-
tetik”.

Hargitai Kiss Virág
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Sárszentágotai mozaikok
Felsõkörtvélyesi polgárok kérdése-
ivel kopogtattam be BARANYÁK
ISTVÁNHOZ, Sárszentágota pol-
gármesteréhez. A kérdésekbõl a
két település egész életérõl, jövõ-
jérõl folytatott beszélgetés kereke-
dett ki.

A 220 lakosú Felsõkörtvélyes Sárszent-
ágotához tartozik. Az itteni gyerekek is-
kolába Sárszentágotára járnak busszal.
Ott van az orvosi rendelõ is. A háziorvos
bizonyos napokon kijár ugyan Felsõkört-
vélyesre, de mivel ott nincs rendelõhelyi-
ség, házhoz megy ki az orvos a betegek-
hez. Régóta szeretnék az itt lakók, hogy
ez a helyzet megváltozzon. Azt szeretnék,
ha az önkormányzat Körtvélyesen is ki-
alakítana egy helyiséget, ahol a háziorvos
fogadni tudná a betegeket.
Baranyák István polgármester: — Régi
gondja ez a felsõkörtvélyesieknek, amit
szeretnénk belátható idõn belül megol-
dani. Volt 1996-ig egy helyiség, ahol a
doktor úr rendelt. Ott azonban a mini-
mum feltételek sem voltak meg. Szigo-
rúbbak lettek a rendelõ mûködtetésének
feltételei és nagyon sokba került volna,
hogy ezeknek a feltételeknek megfelel-
jünk. Az egészségbiztosító ráadásul nem
finanszíroz egy háziorvosi körzetben két
rendelõt. Ezért alakult úgy, hogy az otta-
ni betegeket az orvos háznál látja el.
— A körtvélyesiek úgy érzik, hogy õk hát-
rányosabb helyzetben vannak, mint azok,
akik Sárszentágotán laknak.
— Sárszentágota sokat áldoz azért, hogy
a felsõkörtvélyesieknek is biztosítottak
legyenek a megfelelõ lakhatási körülmé-
nyek. Mivel kicsi a település, ezt viszony-
lag magas költséggel lehet csak biztosíta-
ni. Erre példa az ivóvíz. Sárszentágotán
1998-ban vezettük be a vizet. A 456 lakás
számára a teljes kialakítás költsége 108
millió Ft-ba került. Felsõkörtvélyesen
2003-ban 76 ingatlanra a víz bevezetése
86 millióba került. Alig valamivel keve-
sebbe, mint Sárszentágotán. De hát meg
kellett oldanunk, hogy az ottani emberek
is megfelelõ ivóvízhez jussanak. Az a be-
ruházás elvitte a 23 milliós tartalékunkat
is. Viszont a legkorszerûbb ivóvízbázis
épült ki ott. Az 50 köbméteres tartályt au-
tomata fertõtlenítõ rendszerrel, a kutat
teljesítményhez igazodó szivattyúkkal
szerelték fel. A lakosok gyakran panasz-
kodnak ugyan arra, hogy klóros a víz, de a
kis fogyasztás miatt muszáj gyakrabban
fertõtleníteni.
— A bolt is megszûnt a faluban.
— Úgy gondoltuk, nem maradhatnak
bolt nélkül az ott élõ emberek. A közös-
ségi ház három helyiségét odaadtuk egy
vállalkozónak, aki felújította azokat, a
mûködtetéshez szükséges, elõírásoknak

megfelelõ feltételeket kialakította, így
most ott üzemel a bolt.
— A fiatalok szeretnék, ha helyben lenne
több lehetõség a szabadidõ közös eltölté-
sére. A közösségi házban jószerivel megfele-
lõ berendezés sincs.
— Magyar Ferenc ott az önkormányzati
képviselõ. Õ közvetíti az ottani gondokat.
Sajnos fizetett emberünk nincs, aki a kul-
csot kezelné. A fiatalok kaptak kulcsot.
Pingpongasztalt vásároltunk. Sajnos a
berendezés hiányos, és az épület is meg-
lehetõsen rossz állapotban van. A terü-
letfejlesztési tanácshoz nyújtottunk be
pályázatot. Ha nyerünk, akkor felújítjuk
a padozatot, kicseréljük a régi villanyve-
zetéket. A tetõ javítását és a festést a fia-
talok segítségével társadalmi munkában
végezzük el.
— Sok gond volt az elõzõ években a bel-
vízzel.
— Mindkét településen volt bajunk a bel-
vízzel. Felsõkörtvélyesen olyan mérték-
ben megoldódott a kérdés, hogy a háza-
kat már nem fenyegeti a belvíz. Elkészült
az elvezetõ árok a volt Kiskacsa vendéglõ
mellett. Köszönet érte a Sárréti Vízi Tár-
sulatnak. Az árok másik részét pedig a
Strabag csinálta meg. Ez persze még min-
dig csak ideiglenes megoldás. Mindkét
településen a felszíni vízelvezetés bizton-
ságos megoldására pályázunk, ha erre

meglesz az önrész. Sárszentágotán a bel-
területi árkok jelentõs részét betonla-
pokkal kiraktuk. Az anyagot ehhez pályá-
zati pénzbõl vásároltuk, az árkot pedig
közmunkásokkal rakattuk ki. Most ké-
szül a sporttelep öltözõinek felújítása,
korszerûsítése. Ezzel a helyi sportélet
számára biztosítunk jobb lehetõségeket.
— Láttam, hogy az iskolánál is nagy épít-
kezés folyik.
— Jelentõs beruházással, 64 millió Ft-os
költséggel, 48 milliós pályázati pénzbõl
november 30-ig fejezõdik be az iskolaépí-
tés elsõ üteme. Ebben a munkában hat új
tanterem, irodák, szociális övezet, 100
négyzetméteres aula kerül tetõ alá. A bel-
sõ munkákra szintén pályáztunk 18 millió
Ft-ra. Ez most van elbírálás alatt. Ebbõl
készül el az új épületben a fûtés, víz, bur-
kolás. Így megteremtjük a korszerû okta-
tás feltételeit Sárszentágota és Felsõ-
körtvélyes gyermekei számára. Ezen már
ötödik éve dolgozunk. A 2000-ben ké-
szült statikai felmérések bizonyították: a
régi épületek állapota olyan rossz, hogy
új építésérõl kell gondoskodni. Az
ÁNTSZ is rendszeresen kifogásolta az
ottani állapotokat. Ezzel a munka persze
nem fejezõdik be. A második ütemben
épül meg a 16x26 m-es tornaterem. A régi
épületet is felújítjuk. Ott a falusi turizmus
részére lehetnek majd szálláshelyek.

A felsõkörtvélyesi közösségi ház Épül az új óvodai szárny

Bõvítik a sportöltözõt Új nyolctantermes iskola épül
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A gesztenyefákról hulló, fehér virág-
esõben köszöntek el iskolájuktól a

sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium 12.
osztályos tanulói szombaton délelõtt.
Csodálatos volt a természetnek ez a szim-
bolikus pillanata. Hiszen a ballagók is
olyanok, mint ezek a kis fehér gesztenye-
virágok: az életüknek egy szakaszától
most elválnak, de még a szülõház és -hely
családias melegébõl táplálkoznak, merí-
tenek erõt a fejlõdéshez. Amikor aztán
teljesen „beérnek”, akkor ki messzebb, ki
távolabb ver majd saját gyökeret és kezdi
meg önálló életét.
Ebben a pillanatban benne volt az elválás
szomorúsága, és az új kezdetének öröme,
izgalma is. Ez tükrözõdött az arcokon,
ennek illatát lehetett érezni az orgonával,
liliommal, koszorúcskával díszített folyo-
sókon és az udvaron, a fák alatt.

Búcsúztatták a végzõsöket az utánuk jö-
võ társaik, az iskola énekkara, Boda Já-
nos igazgató, és a három megilletõdött
osztályfõnök: Dombi Zoltánné, Huszár
Károly és Lovászné Tóbel Katalin. A bal-
lagók nevében Kajári Gabriella idézte föl
az itt töltött évek emlékeit és mondott kö-
szönetet az õket tanító pedagógusoknak
és a szülõknek..
Az iskola szép, egyedi hagyományait kö-
vetve a tizenkettedikesek felkötötték sza-
lagjukat az iskola zászlójára, és jelképe-
sen átadták a stafétabotot a tizenegyedi-
keseknek. Majd tiszteletüket tették az ál-
taluk ültetett fánál, egy-egy szál virágot
tettek Petõfi Sándor szobrához, végül
egyenként elbúcsúzva osztályfõnöküktõl
kivonultak az iskola kapuján, az igazgató
pedig jelképesen becsukta utánuk a ka-
put.
Viszontlátásra!

Hargitai Kiss Virág

— A falu környezete nagyon szép, csak hiá-
nyoznak a kerékpárutak és a természetvé-
delmi terület feltárása. A tervek szerint itt
vezet majd a Nádor-csatorna gátján az
észak—déli kerékpárút, és a Nagylókból ki-
induló gyalogtúra útvonala is több ponton
érinti Sárszentágota határát. Számítanak
arra, hogy itt idegenforgalom is lesz?
— Sárszentágota nyugodt, csendes falu.
Aki ide szeretne jönni pihenni, bizonyára
jól érezné magát. Árpád-kori emlékeink,
a rövidesen felújításra kerülõ régi szép
templomunk mellett vonzó lehet az ide
látogató vendégek számára az öt szikes,
mocsaras tóból és erdõbõl álló termé-
szetvédelmi terület. A Bangó-tavat sze-
retnénk horgásztóvá alakítani. A nádas,
szikes tavakban, így a Sóstónál, sok ma-
dárfaj fészkel: fehérkócsag, gulipán, vad-
lúd, szárcsa, bíbic, és páratlan a növényvi-
lága is.
— A sárszentágotaiak szeretik a falujukat;
szépítik a portákat.
— Az önkormányzat is mindent megtesz,
hogy egyre szebb legyen a falu képe. Szé-
pen felújítottuk a községházát, rendez-
tük a környékét. Az idén felújítjuk az or-
vosi rendelõt és a szolgálati lakást. A falu-
ban már nincs földút. Az utak többsége
portalanított, bitumenes. Amint egy kis
pénzhez jutunk, pályázunk arra, hogy a
most még csak kövezett utcák is kapjanak
portalanított burkolatot.
Baranyák István határozott, erõs egyéni-
ségét nem mindenki viseli el könnyen.
Keményen tartja kezében a falu ügyeit.
Elképzeléseit nem hagyja megvalósítat-
lanul. Ennek köszönhetõ, hogy a hátrá-
nyos helyzet, a nagy munkanélküliség
mellett látványos a falu fejlõdése, rende-
zett annak külsõ képe. Sokszor ellent-
mondást nem tûrve viszi véghez elképze-
léseit. Ez olykor konfliktusokat is ered-
ményez, mint történt ez a lovas egyesület,
vagy a sportegyesület esetében. Errõl is
ejtettünk néhány szót beszélgetésünk so-
rán.
— Én szeretem a rendet, fegyelmet, a
közpénzek kezelésénél a tiszta viszonyo-
kat, a pontos elszámolást. Voltak valóban
konfliktusok, és ezek mind ebbõl eredtek
— felelte kérdésemre a polgármester. —
Most rend van a sportegyesület háza tá-
ján, vannak is eredmények.
Büszke házigazdaként visz végig a telepü-
lésen és mutatja a bitumenes utakat, az
épülõ iskolát, a szépen gondozott háza-
kat. Úgy tekint mindenre, mint aki érzi,
itt mindenben az õ keze munkája is benne
van. Ha másképp nem, akaratban, igé-
nyességben, a rend megkövetelésében.
Õsszel választások lesznek. A polgármes-
ter még négy év bizalmat kér, hogy befe-
jezhesse, amit elkezdett. Akkor nyugodt
szívvel adja át utódjának a polgármesteri
széket.
A feleletet erre a választópolgárok adják
majd.

Hargitai Lajos

Ballagás virágesõbenBallagás virágesõben
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A francia vendég
Örömmel olvastam a Bogárd és Vidéke újságban, hogy a sárbo-
gárdi Petõfi Sándor Gimnáziumban már 16. alkalommal került
sor a francia—magyar diákok és szülõk találkozójára. Ez a cse-
rekapcsolat már 1992-ben kezdõdött és mélyült barátsággá az-
óta diákok és szülõk között.
Sajnos nem volt ez így az 1970—80-as években, pedig a francia
szakos diákok különösen vágytak arra, hogy Franciaországot
bejárják és ismerkedjenek az ottani fiatalokkal.
Rég megfogalmazódott már bennem, hogy megírjam az alábbi
kedves, most már humoros kis történetet, ami velünk, illetve az
akkor harmadikos gimnazista lányommal, Gulyás Ibolyával tör-
tént. Õ ugyanis elérte azt, hogy ha nem is egy csoport, csak
egyetlen francia vendég ellátogatott a 70-es évek végén a sárbo-
gárdi gimnáziumba.
Óriási dolog volt ez akkor. Lányom — több osztálytársával, így
például Pál Brigittával együtt — kitûnõ tanuló volt francia
nyelvbõl. Kozma Andrásné Marika tanította õket. Mint minden
fiatal, lányom is nagyon vágyott Franciaországba, hogy Párizst
megismerje, de az akkori oktatáspolitika nem szorgalmazta az
ilyen találkozókat. Az út drága volt, vízum is kellett, s mi nya-
ranta nem tudtuk ezt az összeget biztosítani.
Ibolya a tettek mezejére lépett: összevásárolt egy csomó újsá-
got, amiben francia fiúk és lányok fotós hirdetései voltak és ki-
választott egyet, amit megfelelõnek talált — persze egy fiatal-
ember hirdetését —, mert szeretett volna a nyári szünetben
Franciaországba menni. A hirdetést körülhordozta az osztály-
ban, itthon is mutatta. A fotón egy hullámos barna hajú, közép-
termetû fiatalember állt egy tévéközvetítõ kocsinak támaszkod-
va (ugyanis az egyik párizsi tévé operatõre volt). Rögtön ment a
levél; lányom elküldte a fotóját, és meghívta a kiszemelt fiatal-
embert hozzánk Magyarországra, Sárbogárdra. Nem telt bele
tíz nap, megérkezett a válasz. A francia köszönte a meghívást és
közölte az idõpontot, hogy mikor érkezik.
Emlékszem, május vége felé volt, a diákok már unták a tanítást,
egy kis izgalomra vágytak, így a lányom is, aki a többinél is ka-
landosabb volt.
Tetszett nekem is a fotón lévõ fiatalember, lányom pedig remél-
te, hogy egy majdani visszahívással csak eljut valahogy Francia-
országba, Párizsba.
Nagy volt itthon is az izgalom. Én kértem pár nap szabadságot a
munkahelyemen, és természetesen egyhavi fizetéselõleget is,
hat hónapi levonásra, hogy a költségeket fedezzem (amit a fér-
jem soha sem tudott meg). A pénzbõl egy új ruhára valót is ki-
szorítottam azért magamnak a butikban.
Megtudtuk, hogy a franciák szeretik a birkahúst és a bárány-
húst. Az akkori munkahelyemen — a pártbizottság számlájára
— körbetelefonáltam azokat a téeszelnököket, ahol tudtam,
hogy birkatenyésztéssel is foglalkoznak, és kértem, hogy 2-3 kg
birkahúst hozzanak nekem, amit ki is fizettem. Hoztak vagy 6
kg-t, alig fért el a hûtõben. Finom borokat is vásároltunk, ké-
szültünk a nagy „magyaros” vendéglátásra.
Lányom úgy tervezte, hogy a kisszobáját erre a pár (3-4) napra
átadja a vendégnek. Neki is látott a szoba átrendezésének.
Elérkezett a várva várt nap. Az erkélyen megszerveztük a „fi-
gyelõszolgálatot” ketten Ibolyával, férjem fõzte a birkapörköl-
tet, jó vörösborral öntözgette (kicsit a torkát is). Már az egész

lakás birkaszagú volt, nem gyõztem sprézni. Minden készen állt
a vendég fogadására; pálinka, bor, sör behûtve.
Alig múlt el fél óra, lányom az erkélyrõl berohanva jelentette:
„Megjött a francia!” Gyorsan a cédulára néztem, amelyen
egy-két üdvözlõ szó volt írva franciául (elõzõleg lányom betaní-
tott erre), egyet púderoztam az arcomon még ijedtemben és az
erkélyre futottam.
A ház elé gördült egy sárga, közepes méretû kocsi, és kiszállt be-
lõle egy hullámos barna hajú, fiatalembernek látszó személy,
nyakában piros selyemsállal. Lányom és férjem lementek elé,
hogy üdvözöljék õt, és föltessékelték a 2. emeletre.
Észrevettem, hogy Ibolya jól szemügyre vette a vendéget, aki
valahogy nem úgy nézett ki, mint a hirdetés fotóján. Nem moz-
gott olyan fiatalosan, egy-két redõt is észrevett lányom a nap-
barnított arcán, a haja pedig mintha hullámosra lett volna on-
dolálva. Ibolya kedvesen üdvözölte a vendéget, hibátlan francia
kiejtéssel. De amikor felértek, akkor már láttam, hogy forgatja
a nagy kék szemeit, ami nem jót jelentett.
Aztán még kétszer lementek az autóhoz; se szeri, se száma nem
volt a sok táskának. Alig tudták felcipelni a két kamerát és a két
nagy, spárgával összekötött kartondobozt, amit hozott. El nem
tudtam találni, milyen ajándék lehet benne, ha ilyen nehéz. De
az is kiderült nemsokára.
Végre kipakoltak, mindent felhoztak a kisszobába. Mozdulni
sem lehetett, még késõ este is csak a táskákat, kamerákat átlép-
ve tudtam a vendégünknek megágyazni.
Már szétfõtt minden, mire asztalhoz ültünk. A vacsora ízlett a
vendégnek, még a saláta levét is kiitta a kristálytányérból,
mondván: ez jót tesz a gyomrának. A kávét már a szobában, a
dohányzóasztalon szervíroztam. Férjemmel borozgattak, õ
franciául, férjem magyarul dicsérgette a finom tokaji hársleve-
lût és a szekszárdi kadarkát. Lányom már a vacsora alatt is,
majd a kávézásnál elkezdett engem a könyökével lökdösni; a
szájáról leolvastam: „Hol van az ajándék?” Vendégünk alig bírt
felállni, de kihozta a kisszobából az ajándékokat. A csomagjai-
ból 20-30 tasak só, bors, fûszer, mustár, majonéz került elõ, amit
kifõzdékben kap az ember ingyen az ételhez. No, elõkerült egy
kis mûanyag Eiffel-tornyocska és egy pici doboz sajt is (kerek, 6
darabos dobozban, amibõl késõbb Kozmáné Marika is kapott
kóstolóba egyet). Tovább csomagolt a francia. Összenéztünk a
lányommal, vártunk, csak vártunk, de az istennek se akart elõ-
kerülni legalább egy icipici fiolácska igazi francia parfüm. Ki-
hozta még a két nagy kartondobozt is, amik tele voltak ingyenes
francia prospektusokkal, divatlapokkal — lányom ennek is
örült, jutott Kozmánénak is belõle —, de más semmi.
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Szent István-napok
Kálozon

Nagy a zsongás a kálozi általános iskolában ezen a héten.
Most zajlik ugyanis a 11. Szent István-napok (SZIN) prog-

ramsorozata „szín”esnél színesebb események sokaságával.
Hétfõn különféle versenyeken vetélkedhettek a gyerekek, így
vers- és prózamondásban, ének- és hangszeres bemutatón, asz-
faltrajzolásban és kerékpáron. A nap fénypontja Xantus Barba-
ra és Szrapkó Nándor musical elõadása volt, amin a két színmû-
vész megmozgatta a közönségét is. Akinek ennyi testedzés nem
volt elég, folytathatta a táncházban.

Másnap, míg a gyerekek egy része az ebédet (palacsintát, papri-
kás krumplit, pörköltet és grillételt) készítõ szülõk körül serte-
pertélt az udvar egyik oldalán, addig a többiek leginkább a füves
udvaron fölállított, változatos, kreatív játékokkal múlatták az
idõt önfeledten, két bohóc segítségével. Az aulában eközben
már kiállították azt az óriási (10m2-es) festményt, aminek elké-
szítésében az iskola szinte valamennyi tanulója részt vett, és
amit hamarosan a Magyar Gyermekrajz Világmúzeumba (a
Magyarok Világszövetségének épületébe) szállítanak Buda-
pestre. A színpompás, rendkívüli alkotás, mely Káloz neveze-
tességeit is ábrázolja, az állandó kiállítás darabja lesz.
A délutáni mûveltségi vetélkedõt követõen ünnepélyesen is át-
adták az óriásképet, majd gálamûsor keretében felléptek a nép-
és moderntáncosok, valamint a hétfõi versenyek legjobbjai.
Szerdán és csütörtökön délután a diákok labdarúgó- és kézilab-
dakupán mérkõztek illetve mérkõznek meg.

Hargitai Kiss Virág

Késõbb felvett minket a kamerájával. Pózoltam, ahogy csak
tudtam. Még a magyar csárdást is el akartam járni, de lányom
leintett … akkor már szikrázott a szeme. Ibolya most már vágta
a pofákat, alig tudtam visszatartani. Férjemnek imponált a ven-
dég, volt kivel a finom borocskát szopogatni.
A lényeg az, s ez késõbb beigazolódott, hogy ez a fotón jóképû,
hullámos hajú fiatalember kb. 50 éves volt, a lányom pedig 17.
Lehet, hogy már nagyapa is volt, a fene tudja. Férjem észrevet-
te, hogy milyen „meglepetést” okozott a francia, mentette a
helyzetet, ahogy tudta.
Késõ estig néztünk tévét aznap. A legjobb helyre ültettük a ven-
dégünket, a nemrég vásárolt drapp ülõgarnitúrára, aminek fej-
része is volt. A finom vacsorától, a magyar boroktól vendégünk
hamarosan elpilledt, elszunyókált, horkolt is, a parókája pedig
egyszer csak félrecsúszott. Minden kiderült, lányommal vissza-
fojtva vihogtunk.
Másnap az új garnitúrán jókora barna foltok voltak, mert a ra-
gasztott paróka alól csorgott a festék, amit alig tudtam valahogy
eltüntetni.
Persze vendégünknek a lányom nagyon megtetszett, sõt, még
én is. Udvarolt nekünk. Tolmácsolta Ibolya, hogy a francia se-
lyemsáljai nagyon beizzadtak, gyûröttek, ha lennék szíves ki-
mosni. Kimostam, emlékszem, vagy nyolc selyemsálat, zölde-
ket, pirosakat, bordókat stb. Ezek a sálak egész délután úgy
lengtek az erkélyen, mint Brüsszelben az unió zászlói.
Vendégünk szeretett volna elmenni egy franciaórát meghall-
gatni, s ezt Kozmáné Marika lehetõvé is tette egyik nap. A lá-
nyok visongtak: egy igazi francia jön el a franciaórát meghall-
gatni, egy operatõr. Nagyon elégedett volt a vendégünk, él-
ményt jelentett számára a franciaóra.
Férjem is kivett pár nap szabadságot, s amíg Ibolya délelõtt is-
kolában volt, addig programot szervezett a vendégnek. Ladájá-
val elvitte õt a simontornyai várba, a mezõszilasi téeszbe, vásá-
roltak Székesfehérváron, kapott ajándékba pár üveg bort is.
Nem éreztettük vele, hogy lányom mennyire csalódott, ami a
külsejét illeti.
Végül elérkezett a búcsúzás pillanata. Ezt Ibolya már nagyon
várta, mert este hívta õt táncolni a francia Székesfehérvárra, de
lányom kimentette magát, hogy sok a tanulnivalója. Már minél
elõbb az ajtón kívül szerette volna látni a vendégünket.
Nem maradt el a Franciaországba való meghívás sem, még so-
káig „bombázta” levelekkel a francia a lányomat, de õ nem
ment. Késõbb azért eljutott Párizsba.
A sok prospektusból, divatlapból a nyári szünetben „kitapétáz-
ta” a szobáját, aminek az osztálytársai a csodájára jártak. A ké-
peket technokollal ragasztotta fel, amitõl valamennyien majd
megfulladtunk. Emlékszem, két hétig ragasztotta. Ezek aztán
öt évig fenn voltak a falon, kifesteni sem lehetett a kisszobát ad-
dig. A felpörgött újságlapokon nyári estéken, amikor az ablakot
nyitva hagytuk, csak úgy pattogtak a zöld szöcskék.
Ezt a ma már humorosnak tûnõ kis történetet a gimnázium
francia szakos diákjainak ajánlom. Ha most lenne gimnazista a
lányom, bizonyára örülne a francia—magyar találkozóknak.
Sajnálom, hogy az idõ kerekét már nem lehet visszaforgatni. Pe-
dig Ibolya kitûnõ volt franciából, ma sem felejtette el, ha
Brüsszelben jár, ott franciául beszél. Kozmáné Marikával —
akit mindketten nagyon szeretünk, s aki aktívan segíti a csere-
kapcsolat szervezését — ma is szinte baráti a kapcsolata.
Ha a lányomhoz idõnként ellátogatok, és a régi dolgok szóba
kerülnek, nagyokat nevetünk ma is ezen a történeten.

Dr. Gulyás Menyhértné
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Föltámadtak a rosszfiúk
B. Gy. nagykónyi, valamint B. J. simon-
tornyai lakosok április 17-én, az esti órák-
ban Káloz, Ezüst tanyán lángvágóval ita-
tóvályúkat vágtak szét, és kisteherautóval
akarták eltulajdonítani azokat, azonban
a tanyáról kifelé a tulajdonos visszatar-
totta õket, majd a kiérkezõ rendõrjárõr-
nek átadta az elkövetõket. Így a lopással
okozott 25.000 Ft kár megtérült. Kihall-
gatásuk után õrizetbe vételük megtör-
tént.
G. Cs. hivatásos vadász feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki február 20-a és
április 18-a közötti ismeretlen idõben
Cecén (németkéri út külterület), a Gyu-
laj Rt. tulajdonát képezõ, a vadkár elhárí-
tására szolgáló villanypásztor-vezetéket
eltulajdonította. Lopási kár kb. 90.000 Ft.
J. J. pusztaegresi lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki április 15-ére
virradó éjszaka családi házához tartozó
kertjébe bement és az asztal alatt elhelye-
zett rotációs kapát eltulajdonította,
mellyel kb. 98.000 Ft kárt okozott.
Ismeretlen tettes április 29-re virradóra
lakatlevágás és ajtóbefeszítés módszeré-
vel behatolt B. I. kálozi lakos Káloz,
Szent Vendel utcában lévõ papír—virág-
boltjába, és onnan CD-t, DVD-t, kész-
pénzt, valamint zsebszámológépet tulaj-
donított el. A lopással okozott kár 17.320
Ft, a rongálással okozott kár kb. 10.000
Ft.
B. L. sárbogárdi lakos április 15-én, a dél-
elõtti órákban Gy. F. sárbogárdi lakos
családi házába saját kulcs használatával
bement és a kamrából füstölt húst tulaj-
donított el, mellyel kb. 45.000 Ft kárt
okozott. Kihallgatása után õrizetbe véte-
le, majd börtönbe szállítása megtörtént,
mivel ellene elfogató parancs volt kibo-
csátva.

Hívatlan pincelátogatók
K. I., Sz. J., B. I., H. I., K. I., L. Gy., P. J., T.
F. mezõszilasi lakosok feljelentést tettek
ismeretlen tettes ellen, aki április 18-ára
Mezõszilas, Lajos-hegyen lévõ pinceso-
ron sértettek présházait felfeszítette és
zseblámpákat, gázpalackokat, füstölt
húst, kétütemû motoros áramfejlesztõt,
hordozható rádiós, kazettás magnót tu-
lajdonított el. A rongálási és lopási kár
jelentõs.
Zs. P. és B. A. sárkeresztúri lakosok ápri-
lis 29-én a hajnali órákban behatoltak N.
J. ugyancsak sárkeresztúri lakos udvará-
ba és eltulajdonították az ott található
alumínium állvány egy részét, illetve egy
6 méter hosszú kitolható alumínium
létrát kb. 250.000 Ft értékben.

Vadak támadása
Gy. Gy. igari lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki április 15-én, 22.20
és 23.20 közötti idõben Igar, Fõ utcában
sörös üveggel megrongálta Opel Corsa tí-
pusú személygépkocsija hátsó, harmadik
ajtaját oly módon, hogy a hátsó szélvédõ

ennek hatására szétrobbant. Rongálási
kár kb. 20.000 Ft.
L. I. kálozi lakos április 15-én Sz. J. kálozi
lakos ingatlanjára a kerítésen történõ be-
ugrás módszerével behatolt és ott a tulaj-
donost bántalmazta, aki 8 napon belül
gyógyuló könnyû sérülést szenvedett.
B. A. valamint B. Z. sáregresi lakosok áp-
rilis 17-én, 16.00 óra körüli idõben Sár-
egres, Kolozsvári utcában elõzetes szó-
váltást követõen tettleg bántalmazták G.
J. sáregresi lakost, aki könnyû sérülése-
ket szenvedett. Kihallgatásuk megtör-
tént.

Rettegjetek piások!
J. A. sárbogárdi lakos április 17-én Sárbo-
gárd belterületén személygépkocsival
közlekedett. Az igazoltatás során, mivel
leheletén alkoholszag érzõdött, Lion al-
koholszondát alkalmaztak, majd vérvé-
telre került sor, melynek eredménye még
nem érkezett meg.
B. I. vajtai lakos április 18-án, az éjszakai
órákban személygépkocsival közlekedett
Cece felõl, amikor egy balra ívelõ útka-
nyarulatban ittassága következtében a
bal oldali útárokba hajtott, ahol a partfal-
nak csapódott, majd az úttestre merõle-
gesen, jármûvével oldalra dõlve állt meg.
P. I. Zs. sárbogárdi lakos április 28-án,
23.25-kor közlekedett Sárbogárd, Köz-
társaság úton Cece irányából Székesfe-
hérvár felé egy Volkswagen Transporter
kisbusszal, amikor igazoltatás során az
intézkedõ járõr alkoholszagot érzett raj-
ta. Nevezett azonban az alkoholszondát
nem volt hajlandó megfújni, ezért vérvé-
telre elõállították.

Olajra lépett olaj
K. L. kálozi vállalkozó feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki április 18-ára
virradóra a kálozi Tüzép-telepen parkoló
tehergépkocsi üzemanyagtartályát fel-
törte, és abból 100.000 Ft értékben gáz-
olajat tulajdonított el.

Jó fogások
V. J.-né cecei lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki ismeretlen módon
április 18-án, 8.30 és 8.45 közötti idõben
Cece, CBA üzletbõl reklámtáskájából el-
tulajdonította
OTP-takarékbetétkönyvét.
N. B.-né székesfehérvári lakos feljelen-
tést tett ismeretlen tettes ellen, aki április
19-én, 8.00 és 8.30 közötti idõben Sárbo-
gárd elõtt, a 63 sz. fõúton balesetet szín-
lelve megállította személygépkocsijával,
majd figyelmét elterelve a gépkocsiból el-
tulajdonította táskáját, benne 950.000
Ft-tal.
K. E. sárbogárdi lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki április 18-án,

12.55 körüli idõben Sárbogárd, Ady E. úti
lottózóban figyelmét elterelve eltulajdo-
nította a táskájából a tárcáját, melyben
különbözõ iratai, valamint 40.200 Ft
készpénz volt.
Ismeretlen tettes Sz. L.-né kálozi lakos
lányának Siemens C 75 típusú mobiltele-
fonját a kálozi általános iskola tantermé-
bõl eltulajdonította, mellyel kb. 22.000 Ft
kárt okozott.
Cs. M. sárbogárdi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki április 20-án
az éjszakai órákban Sárbogárd, Béke
presszóban eltulajdonította Samsung
X640 típusú mobiltelefonját, mellyel kb.
30.000 Ft kárt okozott.
B. L.-né sárbogárdi lakos április 23-án,
4.00 óra körüli idõben Sárbogárd, Béke
presszó elõtt eltulajdonította Zs. J. sár-
bogárdi lakos pénztárcáját, melyben kb.
35.000 Ft és iratok voltak. Kihallgatása
során cselekedetét tagadta.

Téves utalás
K. J.-né sárbogárdi lakos ellen feljelen-
tést tett az OTP Bank Rt., mert egy téves
tranzakció (névazonosság) során 200.000
Ft-ot elutaltak és hiába szólították fel ne-
vezettet, hogy a pénzt fizesse vissza,
reagálás nem történt.

Üldözéses jelenet
Sz. J. sárbogárdi lakos segédmotoros ke-
rékpárjával közlekedett Sárbogárd, Vas-
út utcán, a Deák F. utca irányából a Köz-
társaság út irányába. A szabályszerû el-
lenõrzésre nem állt meg, hanem egy kö-
zeli családi házba menekült, ahonnan ke-
rítésen átugorva családi házába futott. A
járõr innen állította elõ vér- és vizeletvé-
telre.

Különös utazás
Ismeretlen tettes április 28-án, 22.00 és
április 29-én, 7.45 óra közötti idõben
Káloz, Szent István téren található busz-
váróban az egyik ott parkoló autóbuszt
feltörte és a buszban található pénztárgé-
pet megrongálta. A rongálással okozott
kár kb. 15-20.000 Ft.
R. L. kálozi lakos április 29-én, 5.30 óra-
kor közlekedett Káloz, Bem utcában a tu-
lajdonát képezõ Ford Mondeo személy-
gépkocsival, amikor egy balra ívelõ útka-
nyarulatban elvesztette uralmát a jármû
felett, a kocsi megcsúszott és a menetirá-
nya szerinti bal oldali árokba csapódott, a
sodródás során egy tûzcsapnak ütközött.
A baleset során a jobb elsõ ülésen helyet
foglaló H. M. sárkeresztúri lakos olyan
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a
helyszínen elhunyt.



Bogárd és Vidéke 2006. május 11. KÖZÖSSÉG 7

Év vége felé az alsószentiváni
általános iskolában

Az alsószentiváni IV. Béla
Általános Iskola életében

nagy változásokat hozott a las-
san elmúló 2005/2006-os tan-
év. Nehéz, de rendkívül sikeres
esztendõn vagyunk túl, amely
véleményem szerint a bekövet-
kezett és várható fejlesztések-
kel évtizedekre megalapozhat-
ja az intézmény jövõjét.

Amikor legutóbb a Bogárd és Vidéke hetilapban iskolánk jövõ-
jérõl olvashattak, csak annyit lehetett tudni biztosan, hogy el-
kezdõdött az iskola bõvítése, a régi folyosói szárny felújítása, és
a diákok birtokba vehették az új tornatermet, illetve a megújult
folyosói elõteret.
Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy a megkezdett munka
az elkövetkezendõ években is folytatódni fog: a Közép-dunán-
túli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott sikeres pályá-
zatnak köszönhetõen a 2006/2007-es években 41 millió forintot
költünk a további fejlesztésekre, melynek során megvalósul az
új épületszárny emeletének beépítése egy korszerû számítás-
technikai teremmel (15 géppel, valamennyin internet-elérhe-
tõséggel), egy tanári szobával, valamint igazgatói és iskolatitká-
ri irodákkal. A földszinti részben korszerûsítésre és bõvítésre
kerül a vizesblokk rendszere, külön logopédiai fejlesztõ- és or-
vosi szobát alakítunk ki, valamint valamennyi tanteremben fel-
újítjuk a padozatot, a fûtést és az ablakokat is.
2005/2006 azonban nemcsak az infrastruktúra vonalán számít
az építkezés évének, hanem az oktatási kínálat további növelé-
sében is. A tanév végére felmenõ rendszerben valamennyi vá-
lasztható tantárgyunk kiépült, így a jövõ tanévre a kötelezõ tár-
gyak mellett diákjaink választhatják az alsó tagozatos játékos
angol nyelvi elõkészítõ órákat (1-2-3. osztályban), a játé-
kos-táncos mozgáskultúrát (1-4. osztályig), a számítástechnika
szakkört (3-4. osztályban), a tanulás tanulását (szintén 3-4. osz-
tályban), az ökológiai ismereteket (5-8. osztályig), a gazdálko-
dási ismereteket (ugyancsak 5-8. osztályig), valamint igénybe
vehetik a sportkört (1-8. évfolyamig) is. A sportolási lehetõsé-
geket szélesíti majd a nyáron kialakításra kerülõ bitumenes ké-
zilabdapálya is. A LEVENDULA Mûvészeti Iskola szolgáltatá-
sai közül továbbra is választhatók a társastánc és a képzõmûvé-
szeti foglalkozások.
Hitvallásunk szerint azonban a tanulás nem ér véget a kötelezõ-
en elõírt iskolarendszeri keretek között. A jó pap holtig tanul —
tartja a közmondás. Mai világunkban egyre növekszik a felnõtt
lakosság körében is a továbbképzés, önképzés iránti igény. En-
nek a kihívásnak szeretnénk megfelelni felnõttképzési és fel-
nõttoktatási tanfolyamaink kínálatával. 2006 áprilisától mûkö-
dik az ECDL informatikai szakképesítõ vizsgára elõkészítõ tan-
folyamunk, amelynek az õsztõl további kurzusait tervezzük.
Májustól indult be iskolánkban egy oktató és szolgáltató kft. ál-
tal szervezett személy- és vagyonõr szakképzés. A pusztasza-
bolcsi Szabolcs Vezér Gimnáziummal szervezett ABC eladói és
kereskedõ-vállalkozói tanfolyamok egyéni pályázatai jelenleg
az Általános Foglalkoztatási Szolgálat elbírálására várnak, a
képzés terveink szerint június folyamán indulhat el. Az igények-
nek megfelelõen tervezzük további tanfolyamok megvalósítá-
sát is, így pl. 2006 õszétõl megfelelõ létszámú jelentkezõ esetén
érettségit adó felnõttoktatási képzés elindítását is tervezzük,
amennyiben kapunk rá támogatást.

A széles skálán kialakított önálló kínálatunk ellenére tisztában
vagyunk azzal, hogy a mai gyermeklétszámok mellett, valamint
a gazdaságosabb és még szakszerûbb mûködés megvalósítására
bizonyos esetekben a társulás a legcélszerûbb megoldás. Így pl.
a kistérségi társulás keretei között biztosítjuk a logopédiai szak-
ember alkalmazását is. A társulás számunkra azonban vagy bi-
zonyos feladatok közös megoldását jelenti, vagy pedig —
amennyiben másik oktatási intézménnyel alakítunk ki társulást
— az egyenrangú partnerséget. Továbbra sem célunk olyan tár-
sulásba belemenni, amelyik a felsõ tagozat elvitelét célozná, hi-
szen az hosszú távon az iskola és így a település halálát is jelen-
tené. Hiszen az iskola a községi könyvtárral együttmûködve a
település kulturális és szabadidõs központja is, így pl. a jelenlegi
lehetõségeink által 15 számítógépen biztosított napi ingyenes
internetezési lehetõséget a település fiataljai 100%-ban kihasz-
nálják. Valljuk, hogy a pályázati lehetõségek kihasználásával és
jó projektek elkészítésével megteremthetõk a feltételek ahhoz,
hogy a megkezdett fejlesztések ne legyenek hiábavalók. A jól
megfogalmazott célok, elképzelések, a mindegyik fél számára
hatékony és kölcsönös együttmûködések kialakítása utat
törnek a jövõ felé.

Hír Tibor igazgató

Tisztelettel meghívjuk

a 2006. május 20-án,
szombaton, 9 órakor kezdõdõ,

B-kategóriás

DÍJUGRATÓ
LOVASVERSENYRE.

A verseny helye:

Arany János MSZ Alap,
Tavasz-major.

Versenyszámok: — B1a stílusverseny kezdõ lovasok
részére, — B1b stílusverseny kezdõ lovak részére, — B1c
kategória — nyitott ifjúsági verseny, — B2 kategória —

nyitott ifjúsági verseny, — B3 kategória — Alapi Nagydíj,

A versenyszünetekben: fogatbemutatók,
néptáncbemutatók, lovas-, íjászbemutató,

huszárbemutató. Egész nap pónilovaglási lehetõség.

Mindenkit szeretettel vár a rendezõség!
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83. Tel.:
06(25)460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek

I. Dr. Somogyvári Katalin

Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013, 06 (20) 555 3369: H: 12-16, K-Sze:
8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.

II. Dr. Csanádi József

Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06
(25) 462-641, 06 (30) 540 3598. H: 8-12, K:
12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, Tel.: 06
(25) 470 011: Sze.: 10.30-12.30.

III. Dr. Farkas János

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

IV. Dr. Jarabin János

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

V. Dr. Oroszlány László

Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-163: H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.

VI. Dr. Horváth Endre

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
508 801, mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15,
K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P:
8-10.

Gyermekorvosi körzetek

I. Dr. Rácz Zoltán

Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-163, H: 12-15.30, K: 8-11, tanácsadás:
11-12, Sze: 8-12, Cs: 9-12, tanácsadás: 8-9,
P: 8-12.

II. Dr. Mányoki Lídia

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
468 214: H: 8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11,
Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-10. Tel.:
06 (30) 573 4908.

III. Dr. Abdalla Roshdi

Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12,
Sze: tanácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: 8-11.
Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H:
8-11, Sze.: 8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

***
Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet.
Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06(25) 460 163.

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

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

Éjjel-nappali ügyelet:
06(25)433-444, 06(80)20-50-20
Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:

DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés:
06(80)20-50-20, mûszaki szolgáltatások:
06(80)48-80-48 (H-P: 7.00-15.20), értékesíté-
si- és számlázási ügyek: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-15.30). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85.

Ha nem ég a gáz...!

Mûszaki hibabejelentést a következõ számon
lehet tenni: 06(40)40-40-40. Kékvonal:
06(40)22-00-22: információ mérõállásról, leol-
vasással kapcsolatos kérés, számlázással,
szerzõdéssel kapcsolatos ügyek, információ
gázbekötésrõl és egyéb szolgáltatásokról.

Ha „süket” a telefon...!

A 143-as telefonon lehet a hibát bejelenteni.
Minden más kérdésben forduljanak a tudakozó-
hoz a 198-as számon.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es tele-
fonszámon hívhatók.

Orvosi ügyelet:

(Havonta közöljük)

Ha kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet

fedezünk fel,

Sárközy Károly gyepmester hívható a
06(30)854-2431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!

Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a
06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:

hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Fel-
ügyelõség alábbi telefonszámait: 06(22)
514-300, 06(22)514-310, 06(22) 514-314.

Ha nincs víz, csõtörés van a
mérõórán kívül, eldugult a kerítésen

kívül a szennyvízcsatorna:
Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres települése-
ken a Sárrétvíz KHT 06(25)460-187 telefonja
hívható éjjel-nappal.
Körzetünk minden más településén a Fejérvíz
Rt. üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15 órá-
ig) a 06(25)460-187, 06(25)508-190,
06(25)508-191-es telefonon, éjjel, ügyeleti
idõben a 06(25)460-101, 06(30)957-5277,
06(30)997-0520, 06(30)670-2117-es telefo-
nokon.

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

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út
stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb akadály van: Köz-
útkezelõ KHT Sárbogárd 06(25)465-126. Me-
gyei utak esetén a 06(22)316-271,
országos útinform: 06(1)322-7052,
06(1)322-7643 hívható éjjel-nappal.

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

Tömegközlekedés

menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán 06(25)460-048,

MÁV információ:
06(25)460-018 (állandó ügyelet).

Helyi buszjáratok:
Pemmer István, 06(20)9205-776.

Heti 2002 Kft. 3300 Eger, Széchenyi u. 76.

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
06 (22) 311-120, 06 (22) 512-150. Sárbogár-
don polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb idõ-
ben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke:
Juhász János a 06(30) 5300-858 számon bár-
mikor riasztható.

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd,
SZAKRENDELÉSEK - Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 7-14-ig,
pénteken 7-13-ig.
Gégészet: kedden és pénteken 8-14-ig.
Gyermekgyógyászat: Hétfõn 12-15-ig, keddtõl
péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig,
május 26-án a rendelés szünetel.
Hasi ultrahang: minden héten szerdán, 9-13-ig.

Reumatológia: kedden 9-12-ig.

Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig.

Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig.

Tüdõbeteg-gondozó: Szakrendelés és tüdõ-
szûrés: hétfõ és kedd 8-14-ig, csütörtök és pén-
tek 8-14-ig, szerda 12-18-ig. (Tompa u. 2., tel.:
06 (25) 460 120.)

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

Dr. Bögyös Gábor,
tel.: 06 (30) 6257-807,

Dr. Szénási Károly,
tel.: 06 (30) 975-1715.

Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete 2006. május 12-én (pénte-
ken), 9.00 órakor ülést tart, melyre meghí-
vom. Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend
1. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi feladatainak ellátá-
sáról, a gyermekvédelem helyzetérõl.
2. 2005. évi pénzmaradvány elszámolása.
3. Az önkormányzat 2006. évi költségveté-
sérõl szóló 11/2006. (III. 20.) Ktr. számú
rendelet módosítása.
4. Elõirányzat-módosítási javaslat.
5. A luxusadóról szóló rendelet módosítása.
6. A nevelési—oktatási intézmények cso-
portszámának meghatározása a 2006/
2007. tanévre.
7. Nevelési—oktatási intézmények eszköz-
fejlesztési terve.
8. Pályázati önrész biztosítása nevelé-
si—oktatási intézmény eszközfejlesztési
pályázatához.
9. Támogató szolgálat megvalósításának
lehetõségei.
10. Testvér-települési kapcsolatok ápolása.
11. 2006. évi civil szervezetek részére mû-
ködési támogatások elnyerése.
12. Vételi ajánlat a sárbogárdi 908/34
hrsz-ú ingatlanra.
13. Önkormányzati tulajdonú mezõgazda-
sági és egyéb földterületek hasznosításáról
szóló 271/2005. (X. 14.) Kth. sz. határozat
módosítása.
14. Közbeszerzési eljárás kiírása hitelfelvé-
telhez.
15. Közbeszerzési eljárás kiírása mûszaki el-
lenõr kiválasztására.
16. Környezetvédelem — részletes tényfel-
tárási záró-dokumentáció elkészítése.
17. Útcsatlakozás kiépítése a 0354 hrsz-ú
úton.
18. Városüzemeltetési feladatok ellátásá-
nak helyzete.
19. Üzletrész értékesítése.
20. Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
21. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
22. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés
1. Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés
2006. évi adományozása.
2. „Pro Urbe” kitüntetés 2006. évi adomá-
nyozása.
3. Fõtanácsosi cím adományozására javas-
lat.
4. III. sz. védõnõi álláshelyre benyújtott pá-
lyázat elbírálása.
5. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
6. Fellebbezések
7. Bejelentések

Juhász János polgármester

Kedves Pista bácsi
(Sárbogárd, Bem utca 11.)!

Ugye megengedi, hogy így szólítsam?
Igaz, Ön hivatalosan Etelvári úrnak szólí-
tott a „Meddig hallgatsz még Alsótöbör-
zsök?” címû írásában. Nem tudom, mi az
oka, hogy az Öntõl is megszokott tegezõ
megszólításon változtatott. Én Pista bá-
csit évtizedek óta úgy ismerem, hogy a re-
alitás talaján állva ítél meg tetteket és ter-
veket. Éppen ezért csodálkozom, hogy
cikkében szakít az eddigi hagyományá-
val. Bár el kell ismernem, hogy van némi
igaza, mint mindenkinek, aki Sárbogárd
kriminálisan rossz útjait kritizálja. Még
azt is elismerem, hogy Önnek természe-
tesen Alsótöbörzsök és benne a Bem utca
fontosabb, mint a naponta sok száz em-
ber által használt Csík és Mészöly Géza
utca. Csak egy dolgot nem tudok elfogad-
ni: ha a tiltakozásunkból kihagyjuk a TÉ-
NYEKET. Pedig azokat nem lehet jobb-
ról vagy balról nézni.
Töbörzsök 12 utcájából (a Honvéd és a
Bem utca kivételével) 10 le van aszfaltoz-
va. De nem élnek másutt Sárbogárdon
emberek, csak Töbörzsökön? A Kereszt,
Mészöly, Nyíl, Kígyó, Asztalos utca stb.
nem számít?
Nem is olyan régen a polgármester úr
sem úgy gondolkodott, hogy a legfonto-
sabb a kukoricaföldre vezetõ legszélsõ
utat aszfaltozni, hanem a város kellõs kö-
zepén, az iskolához menõ fontosabb! Ak-
kor még igazi városban gondolkodó poli-
tikusként lemondott egy utcáról a „ja-
vamra”, a Templom köz javára, amin na-
ponta több száz kisgyerek csetlett-botlott
iskolába menet a sok gödörben. Ugye el-
ismeri, hogy ez fontosabb, mint a Bem ut-
ca? Ráadásul negyedannyiba került.
El tetszett feledkezni a Szent István úti
járdáról, a Tüzér utcai játszótérrõl. Sze-
gény Alsótöbörzsök! Tényleg nagyon el
van hanyagolva?!
Az én 4. számú választókerületemben,
ami magában foglalja a „belvárost” is, a
24 utcából és 3 kisközbõl 8 utca van leasz-

faltozva, 3 itatott makadám, 13 kõzúza-
lék és 3 földút. Ebben a kerületben több
mint 1500 ember él. A 4-es választókerü-
letben nagy többséggel megértették és el-
fogadták, hogy nem lehet 4 év alatt 30 év
elmaradását bepótolni, és hogy a köz-
ponttól kifelé haladva lesznek megcsinál-
va az utak. Higgye el, Pista bácsi, nekem
is nagyon fontos a Németh Lajos köz vagy
a Damjanich utca leaszfaltozása, de nem
iratok leveleket tiltakozásul.
Ön azt kérdezi: „Meddig hallgatsz még
Alsótöbörzsök?” Én azt felelem, hogy
hallgasson még egy darabig, míg a többi
kerület meg nem közelíti Alsótöbörzsök
fejlettségi szintjét, mert addig jogtalan és
igazságtalan a kiabálás.
Pista bácsi! Ön többször kritizált, hogy a
Huszár-temetõbe nem „kastélyt” kellett
volna építeni. Én igényes embernek is-
merem Önt. Nem tudom, miért változott
meg. Ön azt gondolja, hogy az igényes-
séghez, a szépséghez több pénzre van
szükség? Nem! Csak egy picike odafigye-
lésre. A bogárdi emberek nagyon jószívû-
ek. Volt, aki 500-1000 Ft-ját ajánlotta fel
az elõtetõ kivitelezésre. Fodor János,
Márkovics Lajos és Szakács Zoliék tü-
zépje több százezer forinttal olcsóbban
csinálták meg azt, illetve adták hozzá az
anyagot. Persze, esõ ellen lehetne véde-
kezni négy oszlopra kifeszített fóliával is,
de míg én képviselõ vagyok, addig azon
leszek, hogy az igénytelenség, a „jó ez a
bogárdiaknak!” eltûnjön.
Én személy szerint büszke vagyok arra,
hogy sok-sok év után sikerült a Huszár-
temetõt európai szintûre rendbe hozni.
Vagy, Pista bácsi, szégyellni kell a szépet
és a jót?
Bízom benne, hogy az általam kifogásolt
mondatokat azóta higgadtan végiggon-
dolva már nem írna ilyeneket.

Tisztelettel: Etelvári Zoltán,
a 4. választókerület képviselõje

A Sárbogárdi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat

(Sárbogárd, Ady E. út 162.)

RUHAADOMÁNY-
OSZTÁST SZERVEZ

2006. május 12-én,
pénteken, 9-11-ig.
Kérjük, hogy reklámszatyrokat

hozzanak magukkal!

WOLF Kft. szervezésében

személy- és vagyon-
védelmi tanfolyam

indul Sárbogárdon

2006. júniusi kezdéssel.
Részletfizetési lehetõség!

Sikeresen végzetteknek munkalehetõség!

Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet
munkaidõben: 06 (25) 520 255,

munkaidõn túl: 06 (30) 268 7271.
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Sárosd—Sárbogárd 5-0 (3-0)
Sárosd: 200 nézõ. Vezette: Kárász István. Sárosd: Magasföldi,
Masinka (Horváth J.), Reit, Viniczai, Horváth T., Strommer,
Egerszegi, Barics (Molnár), Berényi, Fazekas, Gyõri (Rapai).
Sárbogárd: Mondovics, Hegedüs, Szabó K. J., Ilyés, Juhász,
Tomán (Kovács), Bognár, Szabó A., Somogyvári (Iván), Hu-
szár, Csendes.
Sárosdi rohamokkal indult a mérkõzés és már az elsõ támadás-
ból gólt szerzett a hazai csapat. A 2. percben Masinka 30 m-es
szabadrúgását az õrizetlenül hagyott Barics fejelte a hálóba,
1-0. A második gólra sem kellett sokáig várni. A 10. percben
Viniczai ment el a jobb oldalon, beadására Strommer érkezett
és nem hibázott, 2-0. Az elsõ vendégtámadásra 15 percet kellett
várni, akkor a hazaiak szögletre mentettek. Huszár szögletét a
védõk könnyedén hárították. Ezután újabb hazai rohamok kö-
vetkeztek, csapatunk sajnos alárendelt szerepet játszott a jobb
játékerõt képviselõ hazaiakkal szemben. A 28. percben Gyõri
mintaszerû beadását Strommer az ötösrõl kapu fölé fejelte,
nagy helyzet volt. A 32. percben ismét Gyõri a fõszereplõ, 20
m-es lövése a kapufán csattant. A 36. percben Strommer kapott
jó indítást, ezt a helyzetet már nem hagyta ki, 3-0. Gyõrit a 40.
percben szabálytalanul szerelték a 16-oson belül, a játékvezetõ
11-est ítélt. A megítélt büntetõt Gyõri lõtte, Mondovics kiütöt-
te. Az elsõ félidõ nagy hazai fölénnyel zárult. A II. félidõben is

folytatódott a hazai nyomás, a vendégek hosszú idõn keresztül a
saját 16-osukra szorultak. Az 51. percben hazai szabadrúgás.
Masinka 16 m-es szabadrúgása a kapufáról vágódott a mezõny-
be. Az 54. percben ritka vendégtámadások egyike. Szabó A. in-
dítását Csendes fejelte kapura, Magasföldi könnyedén hárítot-
ta. Az 58. percben a nagy hazai nyomás újabb gólt eredménye-
zett. Horváth T. közelrõl csapata negyedik gólját lõtte, 4-0. A
77. percben a hazai mezõnyfölény újabb gólt eredményezett.
Szerzõje Strommer, 5-0. A 86. percben egy vendégpróbálkozás
a szépítésre. Ilyés 20 m-es lövését hárította a hazai kapus. A
hazaiak gyõzelme ilyen arányban is megérdemelt.

Ifjúsági mérkõzés: Sárosd—Sárbogárd 7-2 (4-1)
Sárosd, vezette: Lukács Zsolt.
Szép gyõzelmi sorozat szakadt meg, ezzel a súlyos sárosdi vere-
séggel. A hazaiak jobban akarták a gyõzelmet. Ekkora különb-
ség nem volt a két csapat között. Góllövõk: Szabó Z., Huszár.
Május 14-én, vasárnap, 15.30 és 17.30 órakor ifjúsági és felnõtt
csapatunk Mezõfalva csapatát fogadja bajnoki mérkõzésen.
Mindkét csapatunk számára itt a lehetõség a múlt heti csorba
kiküszöbölésére.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

Femol-csoport
eredményei

Mezõszilas—Pálhalma 3-0 (1-0)
110 nézõ, vezette: Kiss L. Gólszerzõ:
Wukovics (2), Kecskés. Ifjúsági mérkõ-
zés. 3-4.

Kulcs—Seregélyes 1-5 (1-2)
150 nézõ, vezette: Kárász. Gólszerzõ:
Szabó, illetve Tömör Cs. (2), Tömör L.,
Benczik, Tímár. Ifjúsági mérkõzés: 1-6.

Lajoskomárom—Káloz 1-1 (1-1)
200 nézõ, vezette: Závotka. Gólszerzõ:
Kleiber, illetve Májer. Ifjúsági mérkõzés:
4-3.

LMSK—Szabadbattyán 2-4 (1-2)
110 nézõ, vezette: Rácz. Gólszerzõ: Ba-
lázs, Sütõ, a szabadbattyáni gólszerzõket
és az ifjúsági mérkõzés végeredményét
nem sikerült kideríteni.

Beloiannisz—Kisláng 1-5 (0-2)
200 nézõ, vezette: Kalmár. Gólszerzõ:
Tóth, illetve Prágai Cs. (2), Prágai Z., Ba-
logh, Dudar. Ifjúsági mérkõzés: 1-16.

Mezõfalva—Jenõ 2-3 (0-1)
100 nézõ, vezette: Piros. Gólszerzõ: Kas-
sai, Hajnal, illetve Tóth (3). Ifjúsági mér-
kõzés: 5-3.

Sárosd—Sárbogárd 5-0 (2-0)
200 nézõ, vezette: Kárász. Gól:
Strommer (3), Barics, Horváth. Ifjúsági
mérkõzés: 5-2.

Füle—Elõszállás 3-1 (0-0)
80 nézõ, vezette: Földi. Gólszerzõ: Csi-
szár, Egyed, Györe, illetve Puskás. Ifjúsá-
gi mérkõzés: 5-3.

Tabella (Déli-csoport)
1. Cece 18 16 2 - 86-15 50
2. Zichyújfalu 18 10 6 2 52-22 36
3. Alap 19 10 6 3 48-38 36
4. Dég 19 11 2 6 56-21 34
5. Nagyvenyim 17 10 3 4 46-25 33
6. Cikola 18 8 4 6 36-29 28
7. Besnyõ 19 8 1 10 40-60 25
8. Vajta 18 6 2 10 42-39 20
9. Rácalmás 18 6 2 10 38-42 20
10. Perkáta 17 5 2 10 25-55 14
11. Sáregres 19 5 2 12 22-52 13
12. Nagylók-Hantos 18 2 3 13 22-64 9
13. Sárszentágota 18 3 1 14 22-73 7

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

Tabella (Femol-csoport)
1. Sárosd 22 19 2 1 110-23 59
2. Kisláng 22 18 3 1 77-19 57
3. Pálhalma 22 16 3 3 83-34 51
4. Seregélyes 22 16 2 4 101-31 50
5. Jenõ 22 16 2 4 82-28 50
6. Szabadbattyán 22 13 2 7 60-49 41
7. Mezõszilas 22 11 2 9 57-54 35
8. Káloz 21 9 4 8 34-44 31
9. LMSK 21 7 8 6 58-40 29
10. Lajoskomárom 22 8 4 10 50-60 28
11. Sárbogárd 22 8 2 12 44-60 26
12. Füle 22 4 2 16 38-96 14
13. Elõszállás 22 2 4 16 20-75 10
14. Beloiannisz 22 2 2 18 33-91 8
15. Mezõfalva 22 2 2 18 22-79 7
16. Kulcs 22 1 2 19 25-111 5

Déli-csoport eredményei
Cece—Sárszentágota 6-1 (2-0)

Vezette: Fábián. Gólszerzõ: Fekete, Ki-
miti, Juhász, Király, Kiss, Pordán, illetve
Magyar.

Dég—Zichyújfalu 1-1 (0-0)

Vezette: Bodri. Gólszerzõ: Toldi, illetve
Vida.

Besnyõ—Nagylók-Hantos 3-2 (0-1)

Vezette: Pfeffer. Gólszerzõ: Nagy (2),
Viola, illetve Határ, Samu.

Alap—Rácalmás 2-1 (2-0)

Vezette: Tóth B. Gólszerzõ: Kaszás (2),
illetve Bortkó. Kiállítva: Húsvéti, illetve
Préházi.

Vajta—Sáregres 1-1 (0-1)

Vezette: Szabó S. Gólszerzõ: Simon, il-
letve Parragi.
A Cikola szabadnapos volt ezen a héten.

A megyei I. osztályú
bajnokság állása

1. Martonvásár 22 18 2 2 68-16 56
2. Aba-Sárvíz 22 15 1 6 64-28 46
3. Velence 22 14 2 6 52-31 44
4. Etyek 22 14 2 6 49-23 44
5. Sárszentmiklós 22 11 4 7 34-25 37
6. Csór 22 10 6 6 40-32 36
7. Polgárdi 22 8 6 8 47-38 30
8. Kisapostag 22 8 5 9 41-48 29
9. Adony 22 8 3 11 51-51 27
10. Alba Regia 22 8 3 11 34-45 27
11. Iváncsa 22 7 3 12 32-50 24
12. Bicske 22 6 5 11 27-34 23
13. Kápolnásnyék 22 6 4 12 37-74 22
14. Baracs 21 6 3 13 22-37 21
15. Szabadegyháza 22 6 2 14 24-57 20
16. Pusztaszabolcs 22 3 5 14 23-56 14
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SÍC — hírek, eredmények
2006. május 6-án egyesületünk „kétfelé
szakadt”. Az egyik felünk elment Buda-
pestre, a Buffalo Íjász Club pályaverse-
nyére, a másik felünk pedig ide a szom-
szédba, Lajoskomáromba, a 2D-s terep-
versenyre.

A budapesti verseny eredményei

Rangsoroló forduló: Krencz Szabolcs 5.
hely, Bóla József 6. hely, Széplaki Zoltán
20. hely.
Olimpiai kieséses forduló: Krencz Sza-
bolcs 4. helyezés (bírói segédlettel nem
lett bronzérmes, ugyanis a vesszõfogó kö-
zepén átment nyílvesszõ helyét a bírók
nem találták meg az eléggé elhasználó-
dott lõlapon, és mellélõtt vesszõnek mi-
nõsítették annak ellenére, hogy a vesszõ
tollazata nem azt mutatta — teljesen

meggyûrõdött); Bóla József 14. helyezés
(a rangsorolóban nagyon jól versenyzett,
a kieséses versenyre elfáradt); Széplaki
Zoltán nem került a 16-os mezõnybe.

A lajoskomáromi terepverseny
eredményei

Olimpiai irányzékos kategória, férfiak:
Gilicze László 1. helyezés, Gilicze Ferenc
2. helyezés; ifjúságiak: Freschli József 1.
helyezés, Lovász Balázs 2. helyezés.
Azzal a kéréssel fordulunk a tisztelt olva-
sókhoz, sportbarátainkhoz, hogy aki még
nem adta le adóbevallását, legyen segít-
ségünkre és támogassa egyesületünket
adója 1%-ával.

Adószámunk: 18491074-1-07.

Gilicze László

Kérdezték
Már nem elõször fordultak szerkesztõsé-
günkhöz azzal a kérdéssel, hogy Sár-
keresztúron a Bem utcában mikor javít-
ják meg az egyik világítótestet. Mivel
azon az útszakaszon sötét van éjszaka, az
egyik házba be is törtek nemrég. Az ott
lakók nem érzik magukat biztonságban.
Virág Miklós polgármester elmondta:
Három héttel ezelõtt aláírták a szerzõ-
dést azzal a maszek céggel, akik kicseré-
lik a tönkrement lámpatesteket, azonban
a cég azért nem tudott még nekilátni
munkának, mert az E-onnak ki kell még
cserélnie egy kapcsolót. Reményeik sze-
rint két héten belül elkészülhetnek végre
a lámpák.

Hargitai Kiss Virág

Helyesbítés
Lapunk múlt heti számában a Szent Ist-
ván-napok (SZIN) programjának ismer-
tetõjében tévesen szerepelt, hogy kik ké-
szítettek a festményt a Magyar Gyermek-
rajz Világmúzeum felkérésére. Ugyanis
nem a töbörzsöki, hanem a kálozi iskola
tanulói készítették az alkotást, mint
ahogy a programok is a kálozi Szent Ist-
ván Általános Iskolában kerültek meg-
rendezésre, nem pedig az azonos nevû
töbörzsöki iskolában. A hibáért elnézést
kérünk!
A SZIN rendezvényeirõl szóló tudósítá-
sunkat ebben a lapszámban olvashatják.

Szerkesztõség

KULLANCSVESZÉLY!
Az elmúlt évtizedekben évrõl-évre egyre eny-
hébbek lettek a telek. Csökkentek a tartós talaj
menti fagyok, s ezért nõ folyamatosan a kullan-
csok létszáma. Sajnos idén az országban az ár-
vízzel sújtott területeken túl még megközelítõen
250.000 hektár állt, vagy áll belvíz alatt. Az ár-
és belvíz levonulta után a volt vizes területeken
hírtelen buja növényzet sarjad. E friss, magasba
szökõ növényzetbe beözönlenek az erdei és me-
zei állatok, és a bõ táplálékforrás okán gyorsab-
ban és nagyobb számban szaporodnak, velük
együtt pedig a kullancsok is. Tudjuk, hogy az er-
dei és mezei állatok közül fõleg a kisrágcsálók,
rigók, pelék, sünök (de egyéb vadállatok is)
fenntartói, hordozói a kullancs terjesztette agy-
velõ- és agyhártyagyulladás vírusának, a
Lyme-kór baktériumának, valamint a kutyák
babeziozisát okozó vérélõsködõnek. Éppen
ezért ezek az állatok fokozott veszélyt jelente-
nek a nagy számuk miatt. Nemcsak az erdõk,
mezõk, hanem a közparkok és a kertek is kul-
lancsveszélyt jelentenek országszerte. A foko-
zódó kullancsveszély miatt jobban kell védeni
magunkat és kedvenceinket is! Mindenképpen
tájékozódjanak orvosuknál, állatorvosuknál la-
kó-, nyaraló- és munkahelyük kullancsfertõzött-
ségérõl.

A VÉDEKEZÉS
Mielõtt kirándulni indulunk, oltassuk be magun-
kat és egyéves kortól gyermekeinket a kullancs
terjesztette agyvelõ- és agyhártyagyulladás el-
len. Házi illetve gyermekorvosával egyeztesse a
szükséges oltási sorozat idõbeli beosztását, és
ne felejtsék el a szükséges emlékeztetõ oltáso-
kat sem, hogy a védettségük folyamatos le-
gyen! Tudatni kell az oltott személyekkel, hogy
a védõoltás nem a kullancs ellen, hanem egy az
általa terjesztett legveszélyesebb vírusos be-
tegség: az agyvelõ- és agyhártyagyulladás ellen
véd. A természetbe induláskor a kullancsok (il-
letve a többi kullancs terjesztette betegség) el-
len úgy védekezhetünk, hogy könnyen ellenõriz-
hetõ ruházatba menjünk a zöldbe, és félórán-
ként tartsunk kullancsvizitet. Ruházatunkat —
fõleg a nyaknál, csuklónál, deréknál és a boká-

nál —fújjuk le a gyógyszertárakban kapható
kullancsriasztó sprével.

A VÉDEKEZÉS KEDVENCEINÉL

A hosszúszõrû kutyákat nyírassuk le, mert a ko-
pasz bõrt az irritáló napsütés okán nem csípik a
kullancsok. Állatorvosukkal oltassák Lyme-kór
ellen kutyáikat. A többi kullancs terjesztette be-
tegség ellen úgy védekezhetünk, hogy például
kullancsriasztó, -irtó oldatot, vagy nyakörvet te-
szünk rá. A kullancsok elleni védelem közvetve
megvédi kedvencünket a babeziák támadásától
is. Ha a védekezés ellenére mégis kullancscsí-
pést szenvedünk, vagy szenved el kutyánk, ak-
kor a kifejlett vérszívót az állatpatikákban, gaz-
daboltokban és a gyógyszertárakban kapható
kullancseltávolító kanállal távolítsuk el szaksze-
rûen. Az eltávolított vérszívót ne dobja el, hûtve
tárolja, mert belõle laboratóriumilag kimutatha-
tó a Lyme-kórt okozó valamelyik baktérium. A
vizsgálat gyorsítja a fertõzõdés lehetõségének
tisztázását. A 2005-ben történt díjmentes
kullancs-visszaküldési kampányunk eredmé-
nye azt mutatta, hogy minden ötödik kullancs
hordozta a Lyme-kór valamelyik baktériumát.

A Kullancsszövetség idén saját költségén kul-
lancsbeküldõ egységcsomagokat juttat a
gyógyszertárakba. Ezen beküldõ tasakokban le-
het kullancsot beküldeni az Istenhegyi
Géndiagnosztikai Centrum Lyme Ambulancia
Laboratóriumába (1125 Budapest, Istenhegyi
út 29-31.). A laboratórium 4000 Ft díjfizetés el-
lenében vizsgálja a kullancsot, hogy hordozza-e
a Lyme-kór baktériumát. Ezen vizsgálatokat
plusz 500 Ft-al támogatja a Kullancsszövetség,
hogy a lakosság számára enyhítse a kiadáso-
kat. A kullancsbeküldéssel és egyéb kérdése-
ikkel május végéig forduljanak munkanapokon
8-18 óráig a Kullancsszövetség információs
számain munkatársainkhoz: 06 (1) 224 5491,
06 (1) 224 5492, illetve egész éven át a www.
kullancsinfo.hu honlapon informálódhatnak.

Dr. Kapiller Zoltán,
a Kullancsszövetség elnöke

Szurkoljunk együtt!
Videoton—Vasas

labdarúgó
MK-kupamérkõzés

május 17-én.
Busz indul Sárbogárdról

15 órakor.

Jelentkezni lehet
a 06 (30) 458 1720-es

telefonszámon.
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A Sárszentmiklósi Általános Iskola egyik
tagja a HEFOP 3.1. programon belül, a
Fejér Megyei Pedagógiai Szakmai és
Szakszolgáltató Intézet vezetésével létre-
jött, pályázati nyertes közép-dunántúli
TIOK konzorciumnak. Ennek keretében
a kulcskompetenciák (szövegértés—szö-
vegalkotás, matematika—logika, életpá-
lya-építés, szociális kompetenciák, angol
nyelv, IKT) fejlesztésére új pedagógiai
módszereket, eszközöket alkalmazunk és
próbálunk ki a 2. és az 5. évfolyamon.
Az intézményünkben folyó innovatív ok-
tató munka bemutatására két kompeten-
ciaterületen (szövegértés—szövegalko-
tás, matematika—logika) 2006. május
19-én, pénteken a 4. órában nyílt órákat
(2.a magyar és 2.b matematika) tartunk,
utána konzultációt szervezünk, melyre
meghívjuk és várjuk a kistérségbõl az ér-
deklõdõ pedagógusokat. Május 24-én, a
2. órában (855-940) tartott nyílt órákra a
második évfolyamon tanuló gyerekek
szüleit hívjuk meg.

Az iskola vezetõsége

Tanulóink
fogalmazásaiból

Egy nyári este
emlékei

(Arany János: Családi kör címû
versének ihletésére)

Egy meleg nyári estén kint ültünk szüle-
immel a teraszon. A nap már lemenõben
volt, a meleg kezdett elviselhetõvé válni.
Édesapám a régi idõkrõl mesélt. Gyer-
mekkorában esténként kiültek a közeli
vízpartra pecázni. A csendben türelmet-
lenül várták, mikor lesz kapás, ki fogja ki
az elsõ halat. Mindig büszkeség töltötte
el, ha az õ horga mozdult meg elõször.
Ilyenkor nagyapám mindig megdicsérte.
Horgászás közben a tóparton élõ mada-
rakat vették sorba. Több fajta, szebbnél
szebb madár él még ma is a Sárvíz-csator-

na partján. Megtalálható a kormorán,
sirály, vadkacsa, vadliba is.
Majd a falu történetét kezdte el nagy-
apám mesélni apámnak. Elmondta, hogy
Sáregres híres volt a libatartásról, és a
hozzá kapcsolódó tollfosztásról. Hogy a
Malom-csatorna felett álló öreg vízima-
lom a híres Csók István festõmûvész szü-
lõháza volt. Édesapja volt abban az idõ-
ben a fõmolnár.
Miközben mesélte, hangja meg-megre-
megett, tekintete a távolba meredt. El-
mélyülten hallgattam, hiszen valamikor
apám ugyanígy tudta meg ezeket a törté-
neteket.
Nagyon kellemesen telt az este, és én
meghatottan hallgattam édesapám visz-
szaemlékezéseit a régi szép idõkrõl, és az
emlékeirõl. Képzeletben én is vele vol-
tam a vízparton és vártam, mikor mozdul
meg a horog.
Aznap este megértettem, miért fontosak
az emlékek az ember számára.

Nagy Georgina 5.a

Érdem vagy kegyelem?
Kétféle ember van ezen a földön: van, aki
elismeri magáról, hogy bûnös és van, aki
nem ismeri el. Figyelemre méltó, hogy a
bûnös emberek két fajtájának minden
jellegzetességét megtaláljuk a Bibliában
feljegyzett elsõ istentiszteleti cselekedet
alkalmával. Káin és Ábel az elsõ idõben
Isten elé járultak áldozataikkal. Az egyik
áldozata nem talált tetszésre, a másikét
kedvesebben fogadta Isten. Miért? Isten
az áldozat gyökerét nézte Káin és Ábel
szívében. Mi indította õket áldozatra és
mit fejeztek ki áldozatukkal? A zsidók-
hoz írt levél részében azt olvassuk, hogy
hit által vitt Ábel jobb áldozatot. Minden
hitbõl fakadó cselekedet elõzménye
egy-egy isteni kijelentés. A két férfi jól
tudta, hogy mit tesz és mi annak a jelentõ-

sége. Ártatlan bárányt áldozni a saját bû-
nös lelke helyett: visszatetszõ gondolat
volt a büszke Káin elõtt. Hiszen ezzel be-
mutatta volna, hogy bûnös és éppen ezt
nem akarta megvallani. Fogadja el õt
Isten személyes érdemei alapján vagy
sehogy — mindegy volt neki. Így lett Káin
atyja a „légy jó és üdvözülsz” vallásnak.

Ábel a hit engedelmességében mutatta
be áldozatát. Bûneinek tudatában fogad-
ta el a szeretõ Isten gondviselését és lelke
megmentésére bárányt áldozott fel. Isten
kegyelmesen fogadta õt és azóta is kegye-
lemmel vesz körül minden bûnöst, aki a
kegyelem talajára lépve igazán megtér.

„Ha azt mondjuk, hogy nem vétkezünk, ha-
zuggá tesszük õt.” (1Jn 1,10)

H Í R E K
a mik lós i i sko lábó l

Golgota Keresztény Gyülekezet biblia órái
Vajtán, Zichy-kastélyban csütörtökönként, 19.30 órakor;

Sárbogárdon a mûvelõdési házban keddenként,
19.00 órakor.

E-mail: sarbogardgolgota@freemail.hu

Mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó
Csendes napot

tartunk

május 13-án
(szombaton) délután

14 órától

a sáregresi református
templomban.

Elõadást tart
dr. Nagy Antal Mihály,

a Sárospataki Református
Teológiai Akadémia

professzora

„Istenünk csodákat
cselekszik!” címmel.

Jöjjünk el Isten igéjét hallgatni,
együtt énekelni és imádkozni!
Mindenkit szeretettel várunk!



13-án, szombaton, 19 órakor

KÚTFEJEK
Színes magyar vígjáték

Kapitány Iván új filmje, a Kútfejek
lendületes mozi egy életunt reklámgu-
ru nehéz napjáról, aki a sors fintora
folytán túszul esik egy benzinkútrab-
lásnál. Fogolytársainál csak az õket
sakkban tartó bûnözõk a lököttebbek,
így aztán sosem lehet tudni, hogy épp
kinél van a pisztoly, és hogy egyáltalán
elsül-e? Nem mindenki az, akinek
mondja magát, zajlik a focivébé, feltû-
nik egy titokzatos dolgokkal teli kon-
téner, és a végén még az amerikai el-
nök is képbe kerül... Fergeteges akció-
vígjáték egy eszement túszejtõ túráról,
ahol mindenki átver mindenkit, és
ahol a nyolcadik utas a benzinkutas.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

Irodalmi est Székesfehérváron,
káloziakkal

Május 12-én, 17 órakor Székesfehérváron, a Vörösmarty Színházban, a Café Premier-
ben SZIMULTÁN VISSZHANG címmel rendez a Vörösmarty Társaság és a
Kodolányi Fõiskola közös irodalmi estet. A Vörösmarty Társaság, illetve elnökük,
Bakonyi István több fiatal tehetséges alkotót indított már el pályáján. Ez alkalommal
Surányi Gabriella, Magyari Kinga és Kávai Margó költeményei hangzanak el Hanga
Csaba és dr. Surányi Sándor közremûködésével. Az eseményt Pénzes Petra
festményei gazdagítják.
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SÁRBOGÁRD-KUPASÁRBOGÁRD-KUPA
Sárbogárdi egyéniSárbogárdi egyéni

SAKKVERSENYSAKKVERSENY
a Cosa Nostra pizzériábana Cosa Nostra pizzériában

2006. május 27-én,2006. május 27-én,
szombaton, 9 órakor.szombaton, 9 órakor.
Nevezés május 20-igNevezés május 20-ig
a pizzériában vagya pizzériában vagy
a 06 (25) 460 687-esa 06 (25) 460 687-es
telefonszámon.telefonszámon.

Nagy Ho-Ho-Horgászok, figyelem!
Horgászverseny május 14-én a nagylóki Piroska-tavon

Nevezni a verseny napján a helyszínen lehet.

Program:
7.00 órától: nevezés, sorsolás; 7.00-8.00 órá-
ig: helyek elfoglalása, felkészülés; 8.00-12.00
óráig: horgászat; 12.00-12.30 óráig: mérle-
gelés; 13.00 órától: ebéd.
Nevezési díj felnõtteknek 2.500 Ft, gyere-
keknek ingyenes.

Díjak
Felnõtt: I. helyezett: 20.000 Ft, II. helyezett:
15.000 Ft, III. helyezett: 10.000 Ft.
Gyerek: I. helyezett: tárgyjutalom.
A verseny után minden résztvevõt meghí-
vunk ebédre!
A versenyen tetszõleges horgászmódszerrel,
1 horoggal szerelt bottal lehet részt venni.
További információ: 06 (30) 530 5380.

Szívesen vár minden jelentkezõt
a Nagylóki Piroska HE

LÉGIÓ 2000 SECURITY-
VÁNDORKUPA

2006. május 13-án, 9 órai kezdéssel
a sárbogárdi sporttelepen 13 csapat

részvételével.
Egész nap büfé áll a kedves érdeklõdõk rendelkezésére.

Szeretettel várunk mindenkit!

KÖSZÖNET
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik adójuk 1%-át a Dég Gyermekei-
ért Közalapítványnak adták. Ez
220.000 Ft volt a 2005. évben. A be-
folyt összegbõl az iskola udvarára fajá-
tékokat vettünk a gyerekek nagy örö-
mére. A jövõben is tisztelettel kérjük a
támogatást!

Dég Gyermekeiért Közalapítvány
kuratóriuma

1% A KÖRNYEZETÜNKBEN
ÉLÕ SÚLYOSAN FOGYATÉKOS

GYERMEKEKÉRT
A Csipike Egyesület kéri a tisztelt adó-
zó állampolgárokat, hogy adójuk 1%-
át ajánlják fel a Sárbogárdon és kör-
nyékén élõ súlyosan, halmozottan fo-
gyatékos gyermekek javára. Felajánlá-
sukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve:
Csipike Egyesület.

Adószáma: 18491328-1-07
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Boccaccio-szelet

Hozzávalók a tésztához: 5 tojássárgáját kikeverünk 10 kanál
porcukorral; 4 kanál vizet, 15 dkg diót, 5 kanál grízes lisztet, fél
csomag sütõport és végül az 5 tojás keményre vert habját adjuk
hozzá. Zsírozott, lisztezett tepsiben sütjük. Krém: 25 dkg vajat
kikeverünk 2 egész tojással, tovább keverjük egy vaníliás cukor-
ral és 25 dkg porcukorral.
Elkészítés: a krémhez adunk egy adag forró kávét, és így ke-
verjük addig, amíg sima és kenhetõ lesz. Ezt rákenjük a ki-
hûlt tésztára, a tetejét vágott dióval megszórjuk.

Fasírtocskák gombás bormártásban

Hozzávalók 4 személyre: 50 dkg darált hús, 2 db szikkadt zsemle,
1 kis fej hagyma, 10 dkg póréhagyma, 10 dkg sárgarépa, 40 dkg
sampinyon gomba, 1 csomag petrezselyem, 3 gerezd fokhagyma,
2 csipet szárított kakukkfû, 1 csipet majoránna vagy oregano, 2
tojás, só, bors, 5 dkg margarin, 1 dl olaj, 2 dkg liszt, 2 és fél dl
száraz fehérbor, 1 db zöldséges fûszerkocka, 1 dl tejszín.
Elkészítés: a zsemlét beáztatjuk langyos vízbe, a zöldségeket
megtisztítjuk, a hagymát apró kockára, a pórét és a sárgaré-
pát karikára, a gombát vékony szeletekre, a petrezselymet fi-
nomra vágjuk. A darált húshoz adjuk a kinyomkodott zsem-
lét, az áttört fokhagymát, a petrezselyem felét, az olajban
elõsütött vöröshagymát, a kakukkfüvet, majoránnát, tojást,
ízlés szerint sót, borsot. Összedolgozzuk, majd 20-24 kis
gombócot formálunk belõle. Egy nagyobb serpenyõben fel-
forrósítjuk a margarint és az olajat, beletesszük a fasírtocs-
kákat és aranybarnára sütjük, majd tányérra szedjük õket. A
serpenyõbe rakjuk a pórét, sárgarépát és a gombát, 4-5 per-
cig pirítjuk. Megszórjuk liszttel, felöntjük 2 és fél dl vízzel és
a borral, beletördeljük a fûszerkockát és fedõ alatt 5-6 percig
fõzzük. Hozzáadjuk a tejszínt, beletesszük a megsütött
fasírtocskákat, összeforraljuk, végül megszórjuk a maradék
petrezselyemmel. Fõtt burgonya és röszti illik hozzá.

HELYZETJELENTÉS
Az utcák, kertek tele virággal, a járdákon matrózblúzos leá-
nyok, nyakkendõs fiúk, a sarkokon kisebb csoportokban az
írásbeli érettségi esélylatolgatásai: közeleg a nyár. Erre mi-
felénk tágasak a házi kertek, ásónak, gereblyének ugyancsak
akad dolga. Amerre nézel, mindenfelé sürögnek az embe-
rek. Elvonult a politika vihara, az ígéretek Niagarája helyett
megjelent a valóság: összébb kell húzni a nadrágszíjat orszá-
gosan is, és majd az otthonokon belül is. Az ember már csak
ilyen: könnyen hisz a szép ígéreteknek, hisz abban, hogy aki
beszél neki, az ezt komolyan is gondolja. Aztán mikor kide-
rül, hogy megint átverték, összecsikorgatja a fogát, és végzi
tovább a dolgát. Ha van mit. És ameddig lehet.
A társadalom nagyobbik része, azok, akiknek sosem lesz au-
tójuk, nyaralójuk, sosem lépik át nemhogy az óceánt, de még
az ország határát sem, vállat vonnak. Nagy részük el sem
ment szavazni. Nagyobb gondjuk is van ennél. Lesz-e mun-
kájuk, elmehetnek-e vécére, elszívhatnak-e egy cigarettát
munkaidõben, nem rúgják-e ki õket, lesz-e a gyereknek cipõ,
tankönyv, lesz-e kenyér, hús az asztalon? Nem beszélve a
hajléktalanok nemigen fogyatkozó, inkább szaporodó réte-
gérõl. Õket aztán egyáltalán nem érdekli a sztrádaépítés
vagy az áfa-emelés problémája, és egy üveg sörnek sokkal
jobban tudnak örülni, mint az államigazgatás karcsúsításá-
nak. Legtöbbjük messze elkerülte a szavazóhelyiségeket. Az
emberiségnek van egy mozdíthatatlan masszája. Szerintük
kavarhatnak akármit odafenn, nem fontos az, lényeg a ke-
nyér meg a hús. Na meg a sör. Felvetõdik a kérdés: nem ne-
kik van igazuk?
Szóval megy az élet a maga útján. Olyan májusunk van, hogy
derûre ború jön, borúra derû, mezõgazdasági vidéken lehet
mind a kettõnek örülni. Mennyire fontos ebben a szituáció-
ban, hogy ki lesz a miniszter? Akárki lesz, nem tud csodát
csinálni. Az is igaz, hogy rontani sokat tud. Majd meglátják,
akik a hátukon érzik. Hinnünk kell azt, hogy senki sem akar
rosszat, legalábbis sajátmagának.
Kitettük a teraszra a kerti székeket. Ha odakinn behunyja a
szemét az ember, és csak az élet apró zajait figyeli, valami
nagy béke száll a szívére. Vannak elõször is a madárénekek
közel és távol. Valahol fel-felkukorékol egy fiatal kakas. A
szomszéd utcában csahol egy kutya. Megeresztettek egy ker-
ti csapot: halkan zubog a víz. Ebédelni hívják a kisfiút. És ez
az egész összeolvad egy nagy harmóniába. Érdemes várni va-
lamit?

(L. A.)

Nagymama receptjeiNagymama receptjei

Járt már önnél a KASZÁS?

ZÖLDZÖLD
KLINIKAKLINIKA
Telefon: 06 (30) 477 2124

�fûnyírás,�sövénynyírás,�gyomirtás,
�kaszálás�parkgondozás,�bozótirtás,
�parlagfûirtás,�kültéri takarítási, javítási és
karbantartási munkák végzése.

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

eseti és rendszeres jelleggel.

NEM CSAK A TÁPLÁLKOZÁS,
de a BÖJT is az életünk része

Az emberek szervezetében évek során nagy mennyiségû méreg rakódik le, és rengeteg ártal-
mas salakanyag halmozódik föl. Ezek lebontására, kitisztítására a legalkalmasabb a böjt, ami se-
gíti a test, a lélek, a szellem regenerálódását is. Amikor valaki böjtöl, fontos, hogy ezt szabad
akaratából tegye. A böjt nem azonos az éhezéssel. A böjt az ember egészségére hat, testileg,
szellemileg hangol, az egyik legõsibb módszer a lerakódott méreganyagoktól való megszabadu-
lásnak, a biológiai tisztulásnak.
A böjt részleteirõl és végrehajtásával kapcsolatos tudnivalókról érdeklõdjön a

REFORMHÁZ Herbária szaküzletében.
Sárbogárd, Ady E. út 182., telefon: 06 (25) 461 865.
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A hûtlen barát
1. rész

Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer Indiában egy aranymû-
ves. A piactérre, ahol kis sátra
állott, gazdagok nemigen jár-
tak, ezért hát igen kevés haszna
volt a bolton.
Végül egy napon, mikor már
torkig volt a szegénységgel, el-
ment szomszédjához, a fiatal
bráhmana-származású
pap-fiúhoz.
— Tanult barátom! Te is ke-
servesen töltöd a napjaidat,
mint én. Gyere velem, menjünk idegen földre, keressünk mun-
kát! Ha összegyûlik egy kis pénzecskénk, hazajövünk, és úgy
élünk majd, mint a kiskirályok.
A bráhmana-fiú meghányta-vetette a dolgot, és már készülõ-
dött is a nagy útra. Házikójában egyedül idõs édesanyját hagyta.
Mikor elbúcsúzott tõle, megígérte, hogy küld majd pénzt.
Ugyanezzel búcsúzott saját feleségétõl és kisfiától az aranymû-
ves is.
Alighogy elérték az elsõ nagyvárost, a bráhmana és az aranymû-
ves azon nyomban talált munkát. Szépen gyûlt a pénzük. Az
aranymûves el is határozta, hogy hazatér. Mondja a bráh-
mana-fiúnak:
— Elég volt a munkából, hazamegyek. Ha édesanyádnak leve-
let vagy csomagot akarsz küldeni, add csak oda, elviszem.
A bráhmana ládikájából elõvett egy aranyat, egy asarfít, és azt
mondta:
— Ha hazaindulsz, fogd ezt az arany asarfít, és add oda édes-
anyámnak. Mondd meg neki azt is, hogy hat hónap múlva ott-
hon vagyok.
Az aranymûves fogta az arany asarfít, és hazatért. Meghallotta
ezt a bráhmana édesanyja, és elment hozzá, hogy megtudja, mi-
ként tölti napjait a fia.
— Jó egészségnek örvend a fiad, és biztos a megélhetése. Azt
üzeni, hat hónap, és itthon van.
A bráhmana édesanyja kérdezi az aranymûvest:
— Lelkem, nem küldött nekem egy kis pénzecskét a fiacskám?
Válaszolt az aranymûves:
— Ó, valóban, majdnem elfelejtettem: küldött pénzt a fiad. Ho-
zom nyomban, aztán menj.
Ezzel az aranymûves bement a házába, és egy rézgarassal tért
vissza. Az öregasszony markába nyomta, és elküldte.
Szegény öreg bráhmaní eddig valahogy eltengette az életét, de
most, hogy azt látta, fia egy árva rézgarast küldött csak, még
nyomorultabbul érezte magát. De mit is tehetett volna? Keserû
szívvel, szótlanul vánszorgott haza, és folytatta keserves életét.

(Folytatás a következõ számban)

MEGFEJTÉS
Benedek, Enikõ, Gergely, Levente, Orsolya

Helyes megfejtést küldött be: Kondor Tamás, Sárbogárd; Fett Ág-
nes, Sárbogárd; Jákob Zsuzsanna, Sárbogárd; Kövér Krisztina,
Aba; Bartók Barbara, Sárbogárd.
(A neveket elfelejtették betûrendbe rakni.)

Szerencsés megfejtõnk:

Kövér Krisztina, Aba, Kisfaludy út 5.
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted

a szerkesztõségben.

REJTVÉNY
Melyik csiga hány métert tesz meg a bokorig?
Színezd ki azt, amelyiknek az útja hosszabb!

Beküldési határidõ: 2006. május 17.

HETI IDÕJÁRÁS
Szombatig egyre melegebb és alapvetõ-
en napos idõre számíthatunk, a délutáni
gomolyfelhõkbõl csak elvétve lehet zá-
por. Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására megnövek-
szik a felhõzet és eleinte csak nyugaton, majd máshol is vár-
ható esõ, zápor, zivatar. A jövõ hét elsõ napjaiban ismét sok
lesz a napsütés és erõsödik újból a nappali felmelegedés az
átmeneti gyenge lehûlést követõen. A reggeli hõmérséklet
8—13, a nappali 19—26 fok körül várható.

www.metnet.hu

Meghívó
Szeretettel meghívom Önt és kedves családját

KARVEZETÉS
DIPLOMAKONCERTEMRE, melyet

2006. június 3-án, 18 órakor
tartunk a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban.

Molnárné Bereczk Hedvig
Fellépnek: Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar, Sárbogárd.

Vezényel: Huszics Vendel és Huszics Vendelné;
Molnár László (trombita); Huszics Ibolya (zongora).

AJÁNDÉKDOBOZAJÁNDÉKDOBOZ
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Május 13., 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 11.25 PomPom meséi 11.40 Egy magyar tábornok 12.00 Híradó
12.05 Zselé 12.10 Klipperek 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 16.05 TS 18.05 Old Boys 19.00 Luxor 19.30 Hír-
adó 20.05 Ötös lottó-sorsolás 20.15 Miss Universe Hungary 21.15 Kalózok
23.00 Híradó 23.05 Sporthírek 23.15 eXistenZ 0.50 Író és hõs 2.50 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 12.50 Bette 13.40 Forma-1 15.30 M, mint muskétás 16.30 Akárki Joe
18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Szombat esti láz 22.05 Az utolsó em-
berig 24.00 Terrorjárat 1.45 Éjjeli randevú 3.00 Hóbarátok 3.50 Egy csipet
lélek
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.10 Jetix 9.35 Kalandos szafari 10.05 A vadon naplója
10.45 Kalandjárat 11.10 Stahl gyerekkonyhája 11.45 Laktérítõ 12.15 TotalCar
12.50 Az igazság napja 13.40 A láthatatlan ember 14.40 Csillagközi romboló
15.40 Bûbájos boszorkák 16.40 Csillagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00
Activity 19.30 Hajrá, csajok! 21.30 A terror iskolája 23.35 Rendõrbosszú 1.25
Dragnet-gyilkossági akták 2.15 A láthatatlan ember 3.05 Totalcar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Az
én hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Csa-
ládi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02 Krónika 12.30 Éléskamra
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 vi-
lág! 18.30 Szemle 19.05 Sport 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Arany-
emberek 20.35 Dallamkeresõ 21.02 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 A 23.
óra 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Diszkotéka

Május 14., 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
11.50 „Így szól az Úr!” 12.00 Híradó 12.10 Fõtér 13.05 TS 14.45 Örömhír 15.15
Csellengõk 15.40 Magyar elsõk 16.00 Híradó 16.05 Unokáink sem fogják látni
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 Szindbád 23.40
Híradó 23.45 Sporthírek 23.50 TS-Motorsport 0.10 TS 1.00 Héthatár 1.45
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Inuyasha 6.45 Lisa 7.00 Kölyökklub 8.50 Slayers 9.20 Re-
ceptklub 9.35 Játék 10.40 Borsodi Liga 13.35 Forma-1 16.05 Hatos lottó-sor-
solás 16.15 Papás-mamás 16.45 Eltûntnek nyilvánítva 17.40 Trucaling 18.30
Híradó 19.00 A Gyûrûk Ura 2. 22.35 Heti hetes 23.45 Fókusz-portré 0.20 Éjjeli
randevú 1.35 Valahol Amerikában 3.10 Hóbarátok 4.45 Top Shop 5.35
Fókusz-portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 10.00
Jetix 10.20 Rém rendetlen család 10.50 Két testÕr 11.20 Stahl konyhája
11.55 Sliders 12.45 A világ legerõsebb emberei 13.40 Monk-flúgos nyomozó
14.40 Smallville 15.40 Baywatch Hawaii 16.40 JAG 17.35 Walker 18.30 Té-
nyek 19.00 Napló 20.00 Már megint bérgyilkos a szomszédom 21.45 A re-
mény rabjai 0.35 Képírók 2.40 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák
kertjében 9.05 Világóra 10.04 Szent liturgia közvetítés 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 Mû-
vészlemezek 16.04 Ember az embertelenségben 17.00 A mi idõnk 18.00 Kró-
nika 19.04 Sport 19.30 Esti mese 19.40 Operett 20.04 Egy rádiós naplójából
20.48 Közvetítés a Kecskeméti Katona József Színházból 22.00 Krónika 23.34
Suk: Esz-dúr szerenád

Május 15., HÉTFÕ

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Szeretni kell 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 10.55 Parlamenti
napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma Magazin 13.25
Domovina 13.55 Afrika gyöngyszeme 15.00 Szerelmek Saint Tropez-ban
15.54 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 BBC-exkluzív 17.00 12+ 17.10 Mit fõz-
zünk 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 Agatha Christie: Gyilkosság
meghírdetve 21.05 Kékfény 22.00 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.00
TS-Sporthét 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 TS-Sporthét 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 13.15 Dawson és a haverok 14.55
Disney-rajzfilm 15.25 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Ba-
rátok közt 21.00 Gyõzike 22.05 Óvszerháború 23.40 Találkozások 24.00 Éjjeli
randevú 0.35 Irány a világbajnokság! 1.15 ITTHON 1.35 Hová tûnt Kevin
Johnson?

TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel! 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10
Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.15 Játékidõ 13.15 Mozidélután 15.00 Anita
15.30 Jó barátok 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 Hetedik
mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az
alku 21.10 Frei-dosszié 22.20 A halott férj visszatér 24.00 Tények este 0.30
Fehér sivatag 2.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Kró-
nika 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04
Szonda 11.35 77. Ünnepi könyvhét, 2006 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Az evangélikus egyház fél-
órája 14.10 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.04 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00
Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 77. Ünne-
pi könyvhét, 2006. 21.05 A Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika
22.30 Emlékek szárnyain 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Hangversenymúzeum

Május 16., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Szeretni kell 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó
13.00 Srpski Ekran 13.30 Unser Bildschirm 14.00 Afrika gyöngyszeme 15.10
Kormányváró 15.40 Kövess Nógrád kövein! 15.52 Bartók 125 16.00 Híradó
16.05 Pünkösdiek a szenvedélybetegekért 16.20 Maradj velünk! 16.30 Katoli-
kus krónika 17.00 12+ 17.10 Mit fõzzünk ma? 17.25 A NAGY Vita 18.00 Hír-
adó 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 Kul-
túrház 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 13.15 Maffiából jeles 15.05 Dis-
ney-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 22.00 A Grace klinika 22.55 Ecopoy 0.05 Találkozások 0.20
Éjjeli randevú 1.00 Irány a világbajnokság! 1.30 Hóbarátok 3.15 Ecopoly 4.15
Újabb titkok nyomában 4.40 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10
Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.15 Játékidõ 13.15 Mozidélután 15.00 Anita
15.30 Jó barátok 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 Hetedik
mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az
alku 21.10 Nem a te napod! 21.45 A hölgy, aki túl sokat tudott 23.30
Moziverzum 24.00 Tények este 0.30 Hack-mindörökké zsaru 1.20 Ördögi
nyomozó 2.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Kró-
nika 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.35
77. Ünnepi könyvhét, 2006 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 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 77. Ünnepi könyvhét,
2006 21.05 Vallási híradó 21.35 Élõ népzene 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Kró-
nika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Nagy mesterek-világhírû
elõadómûvészek

Május 17., SZERDA

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Szeretni kell 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó
13.00 Hrvatska 13.30 Ecranul nostru 13.55 Max, a zsaru 15.00 Szerelmek
Saint-Tropez-ban 15.53 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Muzsnay Ákos mûhe-
lyében 16.20 Református ifjúsági mûsor 16.30 Indía bölcsessége 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 A tv ügyvédje 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 Módi 1.50 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 13.20 Seholsincs csapat 15.05
Disney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Ba-
rátok közt 21.00 Nyerõ páros 22.50 XXI. század 23.20 Cadillac Drive 0.15 Ta-
lálkozások 0.30 Éjjeli randevú 1.10 Irány a világbajnokság! 1.40 Hóbarátok
3.25 Cadillac Drive 4.10 Az Internet csodái
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10
Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.10 Játék 13.10 Mozidélután 15.00 Anita
15.30 Jó barátok 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 Hetedik
mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az
alku 21.10 Columbo 22.30 Doktor House 23.35 54 1.20 Tények este 1.50
Hamvadó cigarettavég 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 77. Ünnepi könyvhét, 2006 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 Magyar-
országról jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok
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nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 77. Ünnepi könyv-
hét, 2006 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00
Hírek, Kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl

Május 18., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Szeretni kell 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 11.10 Parlamenti
napló 12.00 Híradó 13.00 Slovenski Utrinki 13.30 Együtt 14.00 Úton Euró-
pa-magazin 14.30 Fogadóóra 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 18.24 Esti mese 18.50 Szom-
szédok 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 A Nagy Vita 0.30
Módi 1.55 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 13.35 Csapd le, csacsi! 15.05 Dis-
ney-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 22.55 Házon kívül 23.30 Street
Time-Harcos utcák 0.35 Találkozások 0.50 Éjjeli randevú 1.25 Vb-lexikon1.55
Infománia 2.25 Corinna 2.50 Street Time-Harcos utcák 3.45 Újabb titkok nyo-
mában
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.05 Játékidõ 13.05 Mozidélután 15.00 Anita
15.30 Jó barátok 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 Hetedik
mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az
alku 21.10 A kalandor 23.10 Tények este 3. 23.40 Strucc 0.10 Káosz TV 1.55
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 77. Ünnepi könyvhét, 2006 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egy-
ház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyar-
országról jövök 17.05 Pénz, piac 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Hatá-
rok nélkül 19.30 Sport 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 77. Ünnepi

könyvhét 2006 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Iskolapélda 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Ez is, az is

Május 19., PÉNTEK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Szeretni kell 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó
13.00 Sorstársak 13.30 Sírjaink hol domborulnak? 14.00 Regióra 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 18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Máté Erzsi 21.05
Szenes Turné 22.00 Péntek este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.25
Híradó 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 13.25 Hajsza a felhõk felett 15.05
Disney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Ba-
rátok közt 21.00 Rejtélyek városa 22.00 Még drágább az életed! 0.20 Találko-
zások 0.35 Éjjeli randevú 1.15 Vb-lexikon 1.45 Alias 2.35 Rejtélyek városa
3.20 Infománia
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop
11.25 Hajrá, skacok! 12.00 Játékidõ 13.00 Mozidélután 15.00 Anita 15.30 Jó
barátok 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 Hetedik mennyor-
szág 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10
Vad motorosok 23.20 Tények este 23.50 Egy nehéz nap 1.25 Chris
Isaak-show 2.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Kró-
nika 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04
Cigányfélóra 11.35 77. Ünnepi könyvhét, 2006 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A Hetednapi Adventis-
ta egyház félórája 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 77. Ünnepi könyvhét, 2006 21.05 Tetten ért szavak 21.15 Világvevõ
22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Egy hazában

SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS
A KÖZÉV Kft. elkötelezte magát környezetünk védelme mellett. Célunk,
hogy a szelektív gyûjtés során az újrahasznosítás által csökkenjen a le-
rakón elhelyezett hulladékok mennyisége. Hulladékgyûjtés alkalmá-
val, anyagfajták szerint, különválogatva gyûjtjük be a hulladékokat.
Sárbogárd közigazgatási területén, 7 helyen kialakított hulladéksziget
található (Pusztaegres, Sárszentmiklós — óvoda, József Attila-lakóte-
lep, Ady-lakótelep, Árpád-lakótelep, Barátság-lakótelep, Alsótöbör-
zsök — játszótér). A gyûjtõszigeteken kizárólag a másodnyersanyag-
ként hasznosítható összetevõket gyûjtjük (papír, mûanyagpalack,
színes és fehér üveg). A gyûjtõszigeteken veszélyes hulladéko-
kat, bomló szerves hulladékokat, az egészségre káros, továbbá
nagydarabos hulladékokat elhelyezni tilos! A hulladékszigetek el-
lenõrzése heti rendszerességgel megtörténik, a jelenlegi tapasztalatok
szerint a megtelt edényzetek nem minden esetben a kívánt hulladékfé-
leségeket tartalmazzák (pl. elhullott állati tetem, elhasznált pelenka,
szárazelem, elektronikai hulladék, ételmaradék, sörös doboz stb.), ami
a begyûjtött hulladékok továbbfelhasználásának lehetõségét nagy-
mértékben korlátozza vagy lehetetlenné teszi. Némi iróniával szólva,

az újságpapírba csavart, döglött macska végsõ nyugvóhelyének nem
az újrahasznosítható papír gyûjtõkonténerében vagy a bálázóban kel-
lene lennie, mert nem elég csak a feltételek biztosítása, az eszközök
megléte és mûködtetése. Társaságunk rendelkezik a szelektíven gyûj-
tött hulladék fogadásához, kezeléséhez szükséges eszközökkel, gé-
pekkel, személyzettel. A szelektív gyûjtést ugyanazzal a jármûparkkal
és személyzettel végezzük, mint a szilárd, kommunális háztartási hul-
ladék gyûjtését, csak a beérkezett hulladék kerül a regisztráció után a
szelektív hulladéktárolóba vagy bálázóba. Sajnos, az említett tapaszta-
lat szerint nem minden esetben lehet a gyûjtõedényzetek tartalmát a
szelektív gyûjtõben elhelyezni azok szennyezettsége miatt. Ezért kér-
jük a lakosság segítségét, legyenek mindannyian partnerek a hul-
ladékok újrahasznosításának terén, tegyék a helyére az általuk
szelektált hulladékot, hogy gyermekeink, unokáink elõtt jó példát
mutatva, tisztább, szebb és kevésbé szennyezett környezetben él-
hessünk a jövõben. Együttmûködõ segítségüket elõre is köszönjük!

Szántó Gáspár hulladéklerakó-telepvezetõ;
Varga Sándor környezetmérnök; Szûcs Attila ügyvezetõ
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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)

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

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)

Hitel! Munkáltatói igazolás nélkül, ingatlan
fedezetre, 1 hét alatt. Tel.: 06 (30) 994 5882.

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

Ady-lakótelepen I. emeleti, 52 m2-es lakás
eladó. Tel.: 06 (20) 342 0788.

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
telek eladó, 06 (30) 363 1337. (0878399)

Sárszentmiklóson, Deák F. u. 10. alatt épí-
tési 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)

Hitelbolt Sárbogárdon! Személyi kölcsö-
nök, jelzáloghitelek ügyintézése! Hitelki-
váltás, lízing ügyintézése. Érdeklõdni: Öt-
lettár, 06 (30) 389 9645, 06 (30) 444 5525.
Tel./fax: 06 (25) 463 858. (0878450)

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

Négyrészes konyhabútor (saválló mosoga-
tóval), konyhai asztal, gáztûzhely gázpa-
lackkal eladó. Telefon: 06 (70) 338 5085. (nf.)

Kereskedelmi végzettséggel, 4 órás állást
keresek, 06 (30) 481 2592. (0878527)

Mészöly G. utcában lakóház 7.600.000
Ft-ért, ABC fölött lakás 5.900.000 Ft-ért el-
adó, 06 (30) 332 6923. (0878529)

Mini presszóba pultost keresünk, 06 (30)
500 3394. (08788675)

Akció! Homlokzati hõszigetelõ-rendszer a
legkedvezõbb áron. Megrendelhetõ: 06
(30) 384 4540. (0878665)

Árpád-lakótelepen felújított, erkélyes, klí-
más lakás eladó. Tel.: 06 (20) 9541 657.
(0878536)

30 órás német nyelvtanfolyam Cecén, júni-
us 19-23. között. Érdeklõdni: 06 (30) 300
4028.

Futó petúnia 50 Ft, futó muskátli 150 Ft,
Krisztina dísznövény, Árpád u. 65/A, 06
(30) 429 3403. (0878782)

Bontott tetõcserép eladó, 06 (30) 415 8415.
(0878782)

Márkakereskedés székesfehérvári telep-
helyre keres fõiskolai végzettségû, jó kom-
munikációs képességû, vezetõ ambícióval
rendelkezõ férfi munkatársat. Érdeklõdni:
06 (25) 508 080.

Márkakereskedés székesfehérvári telep-
helyre jó kommunikációs képességû, számí-
tógépes ismerettel rendelkezõ munkatársat
keres. Marketingben való jártasság elõnyt
jelent. Érdeklõdni: 06 (25) 508 080.

Paprika-, paradicsom-, dinnye- és egyéb
palánták eladók. Cece, Deák F. u. 81. Tele-
fon: 06 (30) 640 7435. (0878781)

Eladó egy kitûnõ állapotban lévõ tisztába-
tevõssel egybeépített gyermek kiságy,
ugyanitt egy középmagas gyermek emeletes
ágy 20.000 Ft/db-ért! Érdeklõdni: Szénási,
06 (30) 276 8331.

Jogosítvány! Babi Autósiskola személygép-
kocsi vezetõi tanfolyamot indít 2006. május
13-án, 18.00 órakor a sárbogárdi mûvelõdé-
si központban. Jelentkezni a helyszínen.
Telefon: 06 (30) 993 9285.

Nagylókon parasztház nagy építési telekkel
eladó. Ár: 2.100.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (30)
434 1917. (0878779)

Kereskedelmi végzettséggel, B kategóriás
jogosítvánnyal, 1 fõ munkatársat keresünk
eladó és árufeltöltõ munkakörbe. Jelentke-
zés személyesen, kizárólag május 15-én,
hétfõn, 9-12 óráig a Gréta bútorboltban,
Sárbogárd, Tompa M. u. 25. Elsõsorban
férfi munkatársat keresünk! (0878777)

Méhrajok befogását vállalom, 06 (25)
460 130. (0878778)

Ház eladó Pusztaegresen, Köztársaság tér
6. irányár: 2.000.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (25)
260 701, 06 (70) 459 5331, 19 óra után vagy
nappal. (0878775)

Kõmûveseket keresek azonnali munkakez-
déssel Cece, Alap, Sárbogárd környékérõl.
06 (30) 6507 741. (0878699)

Fûszerpaprika palánta kapható, fémzárolt
vetõmagból Sáregresen. 06 (25) 473 189, 06
(30) 6417 647. (0878699)

Kereskedelmi végzettséggel állást keresek.
06 (70) 637 9370. (0878774)

Lakás kiadó, 06 (30) 209 9371. (0878694)

Jó megjelenésû, fiatalságukat megõrzõ, ak-
tív nyugdíjasokat keresek értékesítési terü-
letre. Feltétel minimum érettségi. Érdek-
lõdni: 06 (30) 249 2546. (0878695)

Friss diplomásokat vagy felsõfokú végzett-
ségû pályakezdõket keresek pénzügyi, érté-
kesítési területre. Kezdési támogatás, in-
gyenes képzés. Érdeklõdni: 06 (30) 249
2546. (0878695)

Rántani való csirke kapható Tinódi u. 52.
Elõnevelt Tetra csirke elõjegyezhetõ. 06
(25) 460 738. (0878696)

Jó állapotban lévõ, magastámlás, gázrugós
forgószék 6.000 Ft-ért eladó, 06 (20) 394
2372.
Sárbogárd központjában kétszobás lakás
kiadó. Érdeklõdni: 06 (30) 432 7605. (0878690)

Sárbogárdon családi ház sürgõsen eladó.
Telefon: 06 (20) 462 6261. (0878689)

Miklósi tetõtér-beépítéses, kertes, gázfûté-
ses családi ház sürgõsen eladó. Irányár: 16
M Ft. Érdeklõdni: 06 (25) 460 926. Ugyanitt
a Kölcsey útra építési telek is eladó. Irány-
ár: 1 M Ft. (0878688)
Malacok eladók. Telefon 06 (70) 457 0393.
(0878685)

Irodahelyiség kiadó, 06 (30) 209 9371.
(0878694)

Eladó sürgõsen 63-as fõút mellett, 1100
m2-en, rendezett hétvégi ház, víz, villany
van, telepített szõlõvel és berendezéssel.
Érdeklõdni: 06 (30) 9941 332. (0878769)

Palánta, paprika, paradicsom és egynyári
virágok. Tósoki, Nagyhörcsök, 06 (30) 4640
345. (0878768)

Építési telek 300 négyszögöl, Ady E. út 141.
szám alatt eladó. Érdeklõdni: Kutassy Jó-
zsef, Tinódi u. 118., 06 (25) 461 754. (0878767)

Háromszobás lakás eladó, 06 (20) 311 6408,
06 (25) 462 524. (0878766)

Négyszobás, összkomfortos, családi ház el-
adó Sárbogárdon az Úttörõ utcában nyári
beköltözéssel. Irányár: 16 M Ft. Tel.: 06
(70) 459 3167.
1999-es évjáratú Skoda Felicia eladó. Ér-
deklõdni: 06 (30) 5454 526. (0878698)

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)

SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST,

HOMLOKZAT-SZIGETELÉST, VÁLLALOK
IGÉNYEI SZERINT. Hívjon! Megegyezünk!

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

CSÕCSERE! Gyors barnulás, kedvezõ árak
a ZSUZSA KOZMETIKÁBAN.

Tel.: 06 (25) 468 198, Sárszentmiklós,
a Mol benzinkúttal szemben. (0878763)

JELZÁLOGHITELEK
JÖVEDELEMIGAZOLÁS NÉLKÜL IS,

BÁR VÉGREHAJTÁS NEM AKADÁLY.
SZEMÉLYI HITELEK AZONNAL,
AUTÓLÍZING, FÖLDHITELEK,

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Információ:
06 (70) 240 0608, 06 (20) 458 2867.
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FOGYASZTÁSI
HITELAKCIÓ

2006. július 31-ig a Sárbogárd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél (szabad-felhasználású)

THM: 16,14-18,4%. A táblázat adatai tájékoztató jellegûek!

Hitelbírálati díj, szerzõdéskötési díj, folyósítási jutalék
nincsen, és most a kezelési költséget is elengedjük Önnek!

Import használt
cipõkiárusítás

Nõi, férfi, gyerekcipõk

–50%-os áron
Sárbogárdon a mûvelõdési házban

2006. május 15-én,
június 12-én,

délelõtt 9-12 óráig.
Mindenkit szeretettel várunk!

AKCIÓ!
CILLIT BANG 2 db 1.100,-

BONUX 3 kg 850,-

DOMESTOS 750 ml 300,-

ARIEL 4,5 kg 2.150,-

SILAN 1 liter 380,-

DOSIA súrolópor 100,-

DISZKONT
Sárbogárd, Ady E. út 123.
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Nyílt
tér

Könyörgés egy székelykapuért

A Köztársaság út 42. alatt egy szép
székelykapu és hozzá tartozó fara-

gott kerítés látható. Az arra járók meg-
csodálhatják. A díszesen megfaragott kis-
kapura az van felírva: „A kiskapu nem
akar kizárni, csak azt mutatja, merre kell
bejárni. Állíttatta Tóth Béla és neje, Fá-
bián Mária.”
A ház gazdája Erdélybõl jött Magyaror-
szágra. Ezt a szépen faragott kaput szülõ-
földjérõl, Felsõnyárádról hozta magával.
Úgy csempészték át szinte titokban a ha-
táron, és fölállították a Sárbogárdon vá-
sárolt háza elé. Szépen faragott kerítést is
készíttetett a szép kapuhoz. Minden kerí-
tésdúc tetejére zsindelyes kalapot raka-
tott, így adta meg a módját.
Nagy bánata van mostanában a gazdá-
nak. Ismeretlen személy nem tudni mi
okból erre a kerítésre tûzte ki a célpontot.

Hol egy kerítéslécet tör össze egy erõs rú-
gással, hol letöri a dúc zsindelykalapját,
vagy egy darab díszt. A kerítés gazdája hi-
ába próbálja kilesni, nem tudja elcsípni a
titkos rongálót. Volt már, hogy beígért az
ismeretlennek egy kiadós verést. De hát õ
is tudja, azért is csak annyit kapna, mint
egy rendes emberért. Így inkább azt az
utat választotta, hogy az újságon keresz-
tül szólítja meg a „Kedves Ismeretlent”.
Keresse már meg a ház gazdáját, és be-
széljék meg egy pohár bor mellett, hogy
mi baja van ezzel a kerítéssel! Szeretné
kérni: bármi baja van, ne a kerítésen tölt-
se ki a haragját!
Megadja a telefonszámát is, amelyen fel-
hívhatja, hogy elbeszélgessenek. Íme: 06
(25) 462 019 vagy mobil: 06 (20) 355 3090.

Hargitai Lajos

Sírgyalázás
Október végén temettük kéthónapos
gyermekünket a Huszár-temetõben, nem
messze a ravatalozótól. A virágok mellé
kerámiafigurákat, mécsestartót is tet-
tünk. Nem volt elég a fájdalmas veszte-
ség, másnapra már le volt törve három ró-
zsa a fejfa elõtt — valaki bizonyára kíván-
csi volt, kit temettek oda. Azóta pedig
már négy alkalommal loptak el vagy tet-
tek tönkre valamit. Eddig nyeltünk, de
most már elég!
Az új kapu sem védi meg a temetõ értéke-
it a tolvajoktól és sírrongálóktól, hiszen
millió más helyen be lehet menni oda.
Hamarosan elkészül a sírkõ, ezek után is
viszünk ki virágokat és kerámiákat, de azt
kérdezzük: folyamatosan rettegjünk,
hogy legközelebb mi tûnik el, vagy ne adj’
Isten mi történik a sírral? Nincs tisztelet
az emberekben? Aki ilyet tesz, nem is
tudja elképzelni, milyen érzés ez egy gyá-
szoló családnak.
Egy elkeseredett apa és anya (név és cím
a szerkesztõségben)

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Kérdezték
Sárszentmiklóson a Széchenyi utcában a Pentagrinál hetente
kétszer van gépjármû-vizsgáztatás. Ilyenkor az alapi úton ké-
toldalt a keresztezõdésig állnak személykocsik és kamionok. A
környékbeli lakók kocsibejáróit is elfoglalják a vizsgáztatásra
várakozó jármûvek. Szerdán reggel annyi kocsi összejött, ami-
nek a vizsgáztatását estig nem tudják elvégezni. A nagy átmenõ
forgalom és a 63-as útkeresztezõdés miatt folyamatos a bal-
esetveszély.
Kelemen Bélánál érdeklõdtem a vizsgaállomáson. Õ elmond-
ta, hogy most azért volt különösen sok vizsgára váró, mert a
múlt heti ballagás miatt kimaradt egy vizsganap. Egyébként
nem szokott ennyi jármû lenni. A szokásos jármûlétszám elfér
a telep területén. A vizsgaállomás nem felel a kapun kívüli
helyzetért. A jármûvezetõk ismerik a KRESZ-t. Annak értel-
mében várakozzanak, míg bejutnak a telepre. A rendõrség
dolga pedig, hogy a szabálytalankodókat megbüntesse.
A jármûveket vizsgára hozók mindenesetre azt kérik, hogy te-
kintettel az egyre nagyobb gépjármûlétszámra, növeljék a vizs-
ganapok számát, esetleg jelöljenek ki külön napot a teherau-
tók számára. Valamit mindenképpen tenni kellene az áldatlan
állapot megoldása érdekében.

Hargitai Lajos

KÖZLEKEDÉS-KÖZLEKEDÉS-
BIZTONSÁG?BIZTONSÁG?


