
„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2006. május 18. - XVII. évf. 20. szám
20 oldal, 150 Ft

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu - www.mezofold.hu

Szociális védõháló .   .   .   .   .   . 5

Újra a Bolondvárról .   .   .   .   . 6

Óriási röplabdasikerek Alapon . 6

A XV. SÁRBOGÁRDI NAPOK
programja .   .   .   .   .   .   .   . 12

Mozgalmas éjszaka .   .   .   .   . 20

Felelõs szerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos - 06(30)9860 849

NAPLÓ
János, János,

nem vagy
köztünk…

Nem tudja megbocsátani az MSZP—
SZDSZ-frakció, hogy a polgármester
elszabadult a kötelérõl. A mostani ülés
is arról szólt, hogy terelgetnék vissza a
karámba. A makrancos ló végül kirúg-
ta az istálló oldalát és faképnél hagyta
a betörésén kísérletezgetõ istállófiú-
kat…
Lássuk hát, mi történt május 12-én az
ülésteremben.
Juhász János polgármester: Szeret-
ném örömömet kifejezni, hogy mind a
17 képviselõ itt van, és röviden reagál-
nék Ferencz Kornél múltkori cinikus
megjegyzésére, hogy én a határozatké-
pességet biztosítani tudom-e vagy
sem. Azt ugyanis éppen nem olyan
embernek kellene megjegyeznie, aki
kilencedmagával szándékosan kétszer
nem jött el.
Bódai Gábor napirend elõtti felszóla-
lásában kérte a szocialista és szabad-
demokrata képviselõket, hogy a Sár-
bogárdi Napok helyszínét helyezzék át
az Ifjúsági parkba, figyelembe véve a
Németh sarok, Hõsök tere, Rózsa és
Baross utca lakóinak erre vonatkozó
levelét.

(Folytatás a 2-3. oldalon)

Vándor-
kupa

Május 13-án a Légió
2000 Security elsõ alka-
lommal kiírt vándorku-
patornájára 13 csapat
nevezett. Az abszolút
elsõ helyezést az OMV
nyerte, és õk õrzik egy
évig a vándorkupát is.

(Írásunk a 7. oldalon
olvasható)

Horgász-
verseny

Nagylókon
Tíz kilóval vitték a
pálmát a nagylóki Pi-
roska-tónál rendezett
horgászversenyen.

(Beszámoló
a 4. oldalon olvasható.)

A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság a körzet általános iskolásai ré-
szére „Tûzpróba” címmel tûzvédelmi vetélkedõt rendezett május 12-én a helyi tûzol-
tólaktanya területén. A próbára tíz iskola csapata jött el.

(Írásunk lapunk 4 . oldalán olvasható.)

TÛZPRÓBATÛZPRÓBA



2 KÖZÜGYEK 2006. május 18. Bogárd és Vidéke

Buszrészvényes huza-vona

Na, most kivel szúrtak ki?
A C és P 2001. Kft., Pemmer István és
Czinger György vételi ajánlatot tettek a
helyi buszjáratot üzemeltetõ Heti 2002.
Kft. 49%-os, 1.470.000 Ft névértékû ön-
kormányzati üzletrészének névértéken
való megvásárlására. Kérelmüket azzal in-
dokolták, hogy a szárazföldi menetrend-
szerinti személyszállításra vonatkozó új
törvény életbelépése óta inkább hátrány,
mintsem elõny az önkormányzati többségi
tulajdonjog, mivel az összes pályázatból és
hitelfelvételi lehetõségbõl kizárják õket
emiatt.
Ferencz: Én nyugodt szívvel csak akkor
tudnék dönteni, ha látnám a cég elmúlt
két évi mérlegét, illetve egy kész pénzügyi
tervet.
Krupa Rozália jegyzõ: A 2005-ös mérleget
a pénzügyi bizottság februárban elfogad-
ta, csak vissza kell lapozni a jegyzõköny-
vet.
Ferencz: Tudom, de én nem emlékszem
rá. Szeretném, ha a hivatal a következõ
ülésre csatolná a mérlegeket.
Krupa: Ezt az anyagot tárgyalta a bizott-
ság, ott ilyen felvetés nem volt, ez csak a
döntés húzása. Ráadásul ez nem elsõ alka-
lommal van a testület elõtt. Ha a bizottsági
ülésen ez a kérés szóba került volna, akkor
a mai napra ki lehetett volna osztani az
anyagot.
Etelvári Zoltán: Kornél nem meri kimon-
dani, hogy egy közel 50 millió Ft árbevéte-
lû cég 49%-át 1,5 millió Ft-ért nem lehet
eladni, mert ez egy nagy piac.
Pemmer: 2004-ben 1.600.000 Ft vesztesé-
ge volt a kft.-nek, 2005-ben pedig 102.000
Ft nyeresége. Azért is szeretném, ha most
hozna a testület döntést, mert a cég ver-
senyt fut az életben maradásáért az idõvel,
ugyanis mostanában elkezdték bántani az
adóhivatalon belül azokat az autóbuszos
helyi közlekedési cégeket, amelyekben
még jelen pillanatban önkormányzati rész
szerepel. Azt mondják, hogy az önkor-
mányzat saját magát juttatja piachoz és ár-
bevételhez azáltal, hogy közös tulajdonú a
cége.
Krupa: Úgy tudom, van egy határozat ar-
ról, hogy a képviselõ-testület szándékozik
eladni a részét, amennyiben Pemmer úr
benyújtja a kérelmet az értékesítés iránt.

Ide a rozsdás bökõt
Pedagógus Varga László: Sárbogárdon ez
a harmadik közlekedési cég. Idõnként bí-
rósági eljárások folynak, megszûnnek a
cégek, aztán az önkormányzattal közösen
megint létrejönnek cégek. A rozsdás bö-
kõt ide merném tenni: ha most eladjuk, le-
het, hogy 3 év múlva új céget kell valaho-
gyan összehoznunk. Isten adja, hogy ne

úgy legyen, éljen, viruljon a Heti 2000 Kft.,
és nekünk ne a buszmegálló környékét
kelljen elkerülni azért, mert a helyi közle-
kedést nem tudjuk megoldani. Javaslom
mindenkinek, hogy kiscsoportos foglalko-
záson intézze el a dilemmáit. Pemmer úré-
kat február óta hülyítjük, és a belsõ prob-
lémáinkkal traktáljuk a tisztelt publiku-
mot ahelyett, hogy bekopognánk az egyik
irodából a másikba, vagy fölmennénk az
emeletre, vagy lejönnénk az emeletrõl.
Etelvári: Ki tudja nekünk most megmon-
dani, hogy egy közel 50 milliós cégnek a
49%-os üzletrésze mennyit ér? Mert le-
het, hogy nem is másfél, hanem 10 milliót.
Pemmer: Amikor alapítottuk ezt a céget,
itt hagytuk azt a másfél millió Ft-ot. Az ön-
kormányzatnak egy fillérjébe sem került a
közlekedés. Ez nem egy jó, hanem egy be-
szûkült piac. Az elmúlt 3 évben folyamato-
san hoztak olyan törvényi változtatásokat,
amivel megnehezítik az életben maradá-
sunkat. 50 milliós árbevétele van ennek a
cégnek, az igaz, de 51 milliós kiadása van.
Úgy gondoljuk, hogy ezt rendbe lehet hoz-
ni, de a szükséges lépéseket meg kell tenni
ahhoz, hogy Sárbogárdon életben marad-
jon a tömegközlekedés.
Ferencz: A jövõ héten egy rendkívüli tes-
tületi ülésen döntsünk.
Ezt a javaslatot 9 fõs többséggel elfogadta a
testület.
Pemmer: Én a jövõ héten nem tudok el-
jönni az ülésre. De ha Etelvári úr úgy gon-
dolja, hogy 10 milliót ér ez az üzletrész, ak-
kor — amennyiben Önöket érdekli — azt
mi is eladnánk 10 millióért szívesen, és
üzemeltethetné az önkormányzat.

Növekvõ forráshiány
56.822.000 Ft maradt meg tavalyról, azon-
ban a 2005-bõl áthúzódó kötelezettségek-
re ez nem nyújt fedezetet. Azok teljesíté-
séhez 53 millió Ft-nyi összeggel növelni
kell a 2006-os költségvetés forráshiányát.

Átruházott hatáskör

Ki vigye a bõrét a vásárra?
A polgármester átruházott hatáskörben
jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg
nem haladó, összesen évi 5 millió Ft keret-
összeg erejéig az önkormányzat és intéz-
ményei alapfeladatainak ellátásához nél-
külözhetetlen nagyjavítások, felújítások,
illetve javíthatatlanság esetén az alapfel-
adatok ellátásához szükséges kiadásokat
engedélyezni az általános tartalék terhé-
re.
Juhász: Az átruházott hatáskörömet nem
fogom gyakorolni, végtelenül sajnálom,
hogyha valaki bajba fog kerülni, de nincs
szükségem a hajcihõre és megjegyzésekre,
amit ti ezzel a kérdéskörrel csináltok.

Ferencz: Mint a város polgármesterét fel-
szólítanálak, hogy igenis gyakorold ezt az
átruházott hatáskört.
Juhász: Ne szólítsál fel te engem.

Hát micsoda dolog ez?
Etelvári: Ne cikizzük egymást, nem azért
vagyunk itt! Próbáljunk dolgozni! Elmúl-
tak már a választások, mégis az egyik be-
szól a másiknak. Hát micsoda dolog ez?
Juhász: Hogyhogy beszól az egyik a má-
siknak? Õ felszólított engem.
Etelvári: Kikérem magamnak, hogy szó-
rakoztok, én meg próbálok rendesen dol-
gozni.
Juhász: Én meg kikérem a magas hangot.
Le szoktam nyelni, hogy a Plustól kezdve
mindenhol gyalázol, elmondod, hogy mi-
lyen pénzéhes vagyok. Ne tedd rám a de-
honesztáló megjegyzéseket.
Dr. Berzeviczy Gábor: Polgármester úr,
miért nem kívánsz az átruházott hatáskö-
röddel élni?

Folyton velem szórakoztok…
Juhász: Azzal van baj, hogy folyton énve-
lem szórakoztok, és azon keresztül az in-
tézményeket és a lakosságot sújtjátok.
Etelvári úr mindig mondta: azt tiszteli
bennem, hogyha valamit egyszer kimon-
dok, az úgy van. Aztán több hónapos kon-
szenzusos megállapodás után mással jöt-
tök.
Dr. Berzeviczy: Nem értelek.
Juhász: Sokszor én se téged.
Dr. Berzeviczy: Biztos igazad van a magad
módján. Ha megnézed ennek az elõter-
jesztésnek az elõéletét, akkor indultunk 2
millió Ft-ról, én javaslatot tettem 3 millió-
ra, most pedig 5 millió Ft. Ha te nem kí-
vánsz ezzel a keretösszeg által nyújtott le-
hetõséggel élni, akkor te játszol a választó-
polgárokkal. Próbáljunk meg errõl emberi
módon beszélni.
Juhász: Jó, akkor miért nem jöttél el két-
szer az ülésre? Annyira fontos ügyed volt?
Mind a kilencen egy helyen voltatok? Ak-
kor ki játszik a lakossággal?

Más ez a csók,
más ez a szerelem…

Dr. Berzeviczy: János, egy kicsit úgy visel-
kedsz, mint akit sarokba szorítottak. Fog-
lalkozzunk a napirendi pontokkal. Ha
olyan kérdéseid vannak, amik az én sze-
mélyemet érintik, nagyon szívesen állok
elébe, de nem a nyílt testületi ülésen. Vagy
vegyünk fel egy olyan napirendet a testü-
leti ülések közé, hogy Juhász János
b..szogatja Berzeviczy Gábort, és akkor ál-
lok elébe.
Juhász: Kikérem magamnak, a nemi iden-
titásomat légy szíves békén hagyni. Én té-
ged véletlenül sem, ha ketten lennénk a
földön, akkor sem…
Etelvári: Ha annyira félted az intézmé-
nyek mûködését, polgármester úr, akkor
miért kellett korábban kihúzni a sár-
szentmiklósi üstöt?
Krupa: Nem lett kihúzva, hanem a testü-
let csökkentette le a rászánt összeget.

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület május 12-ei nyílt ülésérõl —
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Mindenki õrizze meg
a nyugalmát

Fülöp István: Mindenki õrizze meg a nyu-
galmát, a rendõrség fönntartja a rendet,
még 5 hónapunk van, azt próbáljuk meg
kibírni.
A testület többsége — a baloldali frakció és
Juhász — elfogadta a határozati javaslatot,
amirõl a vita folyt.
Juhász: Valószínûleg az átruházott hatás-
körömet gyakorolni fogom, de nem fogom
hagyni, hogy énrám kenjetek dolgokat.
Ferencz: Alakul ez.

50 milliós hitel
A 2006-os költségvetésbe betervezett fel-
adatainak egy részére (vízjogi engedélye-
zési terv, szélessávú közmû kiépítése, ra-
vatalozónál elõtetõ építése, útépítés, fel-
újítások) 50 millió Ft fejlesztési hitelt vesz
fel az önkormányzat júliusban.

Jön Bene, jön, jön Nedoba
A város meghívja testvértelepülésünk,
Bene 15 fõs kulturális csoportját a Sárbo-
gárdi Napokra. A vendégek meghívásával
felmerülõ költségeket, összesen 390.500
Ft-ot, a testvér-települési kapcsolatokra
tervezett 800.000 Ft elõirányzat terhére
biztosítják.
Nedoba Károly: A szállítás pontos össze-
gét most már tudom, 220.000 Ft, úgyhogy
410.500 Ft-ról lenne szó összesen. Lesz
még testvértelepülésünk? Csak mert je-
lezted, hogy spóroljunk.
Juhász: 15 napon belül meg fogod kapni
írásban a választ az SzMSz szerint, aminek
nagy ismerõje vagy.
(Késõbb)
Etelvári: 19.200 Ft-tal olcsóbb ez a fuvar,
mintha én csinálnám.
Juhász: Semmi gond, biztos több ajánlatot
bekértetek. Én csak gratulálni tudok az
ügyes szervezéshez. Nincs itt probléma.
Többünkben van cinizmus és irónia,
oda-vissza. Reméljük, hogy ha a képvise-
lõk egymást nem annyira szívelik, mint
szokták, attól még a város lakói hátrányt
nem szenvednek. Gondolom, mindenki-
ben van annyi tisztesség, lelkiismeret,
hogy ezt tartja szem elõtt. Az, hogy a má-
sik képviselõtársát nem kedveli, nagy ka-
land.

Tavaly még köztünk voltál…
A testület pályázatot ír ki helyi civil szerve-
zetek részére mûködési támogatások el-
nyerésére. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2006. május 29., 15.00 óra. A
részletekrõl a polgármesteri hivatalban le-
het érdeklõdni.
Juhász: A rendõrséget hogyan fogjuk tá-
mogatni?
Nedoba: Ilyen módon.
Juhász: Tavaly más megoldás volt.
Nedoba: Tavaly annyi minden más volt.
Ott voltál köztünk, tudtunk egymásról sok
mindent.
Juhász: Így a rendõrség minden bizonnyal
nem fog tudni támogatást kapni.
Dr. Berzeviczy: Ez az elõterjesztés nem a
rendõrség támogatásáról szól.

(Késõbb)
Juhász: Örülök, hogy oldódik a hangulat,
jobb így. Az összecsapás után a nyugalom
völgye jön.

Környezetvédelmi felszólítás
A környezetvédelmi felügyelõség kötelez-
te az önkormányzatot, hogy a sárbogárdi
0545 hrsz. ingatlanát (16 ha) érintõen
részletes tényfeltárási záró dokumentáci-
ót nyújtson be ez év szeptemberéig. E kö-
telezés alapját a szomszédos ingatlanon
mért talaj- és talajvíz szennyezettsége ké-
pezi. A kutatófúrás és a mintavétel az
elõzmények alapján valószínûleg a volt
szovjet alakulat üzemanyagtartályainak
felhagyott helyén, vagy annak közelében
történhetett, és várhatóan egyéb helyen
nincs ilyen szennyezettség. Amennyiben
azonban ezt a kötelezettséget nem teljesíti
a testület, úgy a végrehajtási bírság a várt
eredmény eléréséig több esetben is ki-
szabható, illetve egyéb végrehajtási intéz-
kedés is tehetõ.
Õri Gyula: Javaslom, ajánljuk fel Bereczk
Imre úrnak megvételre ezt a területet, ak-
kor hátha megszabadulnánk attól a sok
költségtõl, amire itt köteleznek bennün-
ket.
P. Varga: Többször megvette volna, csak
soha nem fizette ki.
Fülöp Sándor: Ne hozzunk most döntést,
elõtte jó lenne tudni, hogy mennyibe kerül
ez a vizsgálat és mennyiért tudnánk érté-
kesíteni ezt a területet.
Júniusban ismét visszatér a testület a kér-
désre.

Civódás a képviselõi kereten
Schmidt Lóránd a 12,5 millió Ft-os képvi-
selõi keret felosztására tett olyan javasla-
tot, hogy az elsõ hét választókerület kap-
jon 1,5-1,5 millió Ft-ot, a 8., 9. 400-400 ez-
ret, míg a tizedik 1,2 milliót.
Krupa: A javaslat törvénysértõ, mivel az
önkormányzatokról szóló törvény ki-
mondja, hogy a települési képviselõk jogai
és kötelességei azonosak. Így a település
fejlesztésében való részvétel alanyi jog-
ként valamennyi képviselõt megillet. Eb-
ben a kérdésben egyébként 2006. február
10-én már egyszer döntés született, misze-
rint a keret a testület 17 tagja között kerül
egyenlõ felosztásra.
Schmidt: Szeretném módosítani az indít-
ványomat. A képviselõi keret felhasználá-
sáról a döntés joga kerüljön a pénzügyi bi-
zottság átruházott hatáskörébe, akikhez
bármely képviselõ benyújthat kérelmet.
Bódai azon aggodalmának adott hangot,
hogy a baloldali többség megvétózhatja a
kérelmeket.
Ferencz: Személyesen garantálnám, hogy
pártpolitika-mentesen fogunk dönteni, a
város érdekeit nézve.

Ki a felelõs
a törvénytelenségért?

P. Varga: Azzal kellett volna kezdenünk,
hogy három éven keresztül törvénytelenül
dolgoztunk. Addig volt képviselõi keret,
amíg a ti érdeketek így kívánta? Majd Elsõ
Ferencz Kornél megmondja, hogy mit,
hova, miként? Ez csûrése-csavarása a dol-

goknak. Osszuk el a 12,5 milliót 17 felé.
Azt úgyis mindenki csak a testületnek való
beszámolási kötelezettséggel tudja elköl-
teni.
Nedoba: Szerintem a jegyzõasszony a fele-
lõs teljes mértékben. A testület figyelmét
miért nem hívta fel akkor, hogy ez alkot-
mányellenes? Talán azért, mert akkor
még itt voltál köztünk, János?
Krupa: Visszautasítom ezt a célozgatást.
A 16 év alatt nagyon sokszor kellett már
másként csinálni, mint ahogyan elõtte
volt. Eddig a közigazgatási hivatal nem re-
agált erre, mert nem tartották törvénysér-
tõnek. Most viszont igen.

„Baromarcú” — „Anyád”
Juhász: Átadom az elnöklést, ilyen ba-
romarcú emberrel, mint a Nedoba Károly,
én nem vagyok hajlandó egy helyen lenni.
Nedoba: Anyád!
Dr. Szabadkai Tamás vette át az elnök-
lést.
Ferencz: Visszautasítanék minden olyan
gondolatot, ami a p. b. munkájára vonat-
kozik, és hogy én tudatosan törvényt sér-
tettem volna. Ennek a városnak van egy
jegyzõje, akinek kutyakötelessége a tör-
vényt úgy értelmezni, ahogy le van írva.
Tisztelt jegyzõasszony, ezúton szeretném
megkérni, hogy innentõl kezdve legyen
szíves a törvényeket kellõ tekintettel elol-
vasni, és e szerint tájékoztatni a képviselõ-
ket.
Krupa: Kedves képviselõ úr, eddig is így
olvastam.

Bûnbak a régi polgármester is
Dr. Szabadkai: Szerintem nem vitatkozni
kellene, hanem a célt szem elõtt tartva ha-
tározni, hogy a választókörzeteknek le-
gyen egy meghatározott összeg, amit vi-
szonylag gyorsan lehet elkölteni. A város
ezekbõl a pénzekbõl láthatóan fejlõdni tu-
dott, és én ezt szeretném a jövõben is. Le-
hetséges, hogy abban az idõszakban, ami-
kor Laci bácsi volt a polgármester, gyako-
riak voltak a hasonló, sehova nem vezetõ
viták és az egymásközti pereskedések.
Amióta Laci bácsi a testületben van, azóta
ez a hangulat kezd visszaköltözni.
P. Varga: Kikérem magamnak, hogy foly-
ton visszafelé mutogass. Neked mint jo-
gásznak tudnod kéne, hogy más egy ember
tevékenysége és más egy testületé. Tavaly
is elmondtam, hogy ez a fajta elosztás
megkülönböztetõ, alkotmányellenes, de
megszavaztátok. Én csak annyit kérek,
hogy a szakértelmeteket valóban hozzá-
tok ide, és ne hülyeségekre fordítsátok.
Tessék már elfogadni, hogy egyenrangú
képviselõk vagyunk. Javaslom, hogy mivel
elég nagy a költségvetési hiány, vegyük ki a
12,5 millió Ft-ot, és ezzel is csökkentsük a
hiányt. Legalább nincs vita tovább.

A karikás ostor visszavág
Fülöp I.: Nem csak ebben kellene együtt-
mûködni, hanem valamennyi testületi te-
vékenységben is. Ha nem tesszük meg,
egyszer visszavág a karikás ostor. (Folyt.)

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág
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A Sárbogárdi Hivatásos Ön-
kormányzati Tûzoltóság a

körzet általános iskolásai részére
„Tûzpróba” címmel tûzvédelmi ve-
télkedõt rendezett május 12-én a
helyi tûzoltólaktanya területén. Er-
re az iskolák helyi vetélkedõkön ké-
szítették fel a legjobbakat, akik
részt vehettek a körzeti versenyen.
Ez a verseny része volt annak a
rendszeres tûzvédelmi ismeretter-
jesztõ tevékenységnek, amit az is-
kolák pedagógusainak segítségével
a tûzoltók az év folyamán végeznek.
Nagyon fontos, hogy a felnövekvõ
generáció rendelkezzen tûzvédelmi
ismeretekkel. Ezzel sok tragédia
megelõzhetõ. Az iskolák tanu-
lói nagy lelkesedéssel készültek
az egész napos versenyre,
amelyen tíz iskola csapatai
vettek részt.
A gyerekek számára élmény
volt megismerni a tûzoltók kor-
szerû felszereléseit, jármûveit.
Lehet, hogy közülük többen itt
kapnak elhivatott érdeklõdést e
pálya iránt. Találkozhattak a hi-
vatásos tûzoltók mellett azok-
kal a fiatalokkal is, akik most
készülnek fel erre a hivatásra.
A verseny elméleti vetélkedõje
után érdekes akadályversenyen
próbálhatták ki gyakorlatban is
a tûzoltók felszereléseit. Példá-
ul egy állítható fecskendõ vízsu-
garával kellett egy labdát végigvezetni bóják között, kézi pum-
pálású fecskendõvel célba találva, edényt megtölteni idõre, vi-
zet hordani tûzoltóvödörbe, beöltözni a tûzoltók védõruhájába.

A versenyen a következõ eredmények születtek:

1. Lajoskomáromi Általános Iskola 83 pont

2. Petõfi Sándor Gimnázium 78 pont

3. Cece, Illyés Gyula Ált. Isk. 70 pont

4. Dég, dr. Kovács Pál Ált. Isk. 68 pont

5. Nagylóki Ált. Isk. 68 pont

6. Töbörzsök, Szent István Ált. Isk. 67 pont

7. Sárbogárd, Mészöly Géza Ált. Isk. 64 pont

8. Hantosi Ált. Isk. 63 pont

9. Szabadegyháza, Kossuth Lajos Ált. Isk. 60 pont

10. Alsószentiván, IV. Béla Ált. Isk. csapata 59 pont

A csapatoknak a díjakat és okleveleket Varga Zoltán tûzoltó-
parancsnok adta át.

Hargitai Lajos

TÛZPRÓBATÛZPRÓBA

Horgászverseny Nagylókban

TÍZ KILÓVAL VITTÉK A PÁLMÁT
A nagylóki Piroska-tó kedvelt cél-

pontja a horgászat szerelmeseinek.
A szép környezet mellett vonzó a csend,
nyugalom, az egyesület családias légkö-
re. A tavat erdõ és a falu házai ölelik kö-
rül. Egyik oldalról meredek löszfal védi a
tó környékét a vad szelektõl. A völgynek
nagyon kellemes a mikroklímája. A tisz-
ta, páradús levegõ jó hatással van az itt
tartózkodókra. A tó szélén nádkoszorú
díszlik. Benne rekedtes hangon kiált a
nádirigó.
Az idei csapadékos tavasz gondoskodott
a vízutánpótlásról. Az árapasztó beton-
teknõben bõségesen folyik ki a tó fölösle-
ges vize a lóki patakba, amely aztán ka-
nyarogva megy tovább Sárszentágota felé
a Nádorba.
Régen sokan jártak ki ide fürödni is jó
idõben. Ma már ez nem csak a horgászati
hasznosítás, hanem a szigorúbb elõírások
és a vízfenék kiszámíthatatlan mélységei
miatt is tilos.

A tóra nem csak helybõl, de messzi tájak-
ról is visszajárnak a törzsvendégek. A
Nagylóki Piroska Horgász Egyesület
rendben tartja a tó környékét, rendszere-
sen telepítenek megfelelõ mennyiségû
halat, így az eredményes fogás biztosított.
A hétvégén rendezett horgászversenyre
harminchatan neveztek. Szép fogások
születtek. A legjobb eredményt Kovács
János pátkai versenyzõ érte el 10,4 kg-os
fogással, õ lett a verseny elsõ helyezettje.
Kiss János nagylóki versenyzõ 5,15 kg-os
fogással második, Pataki Kálmán 4,96
kg-mal harmadik lett.
Az ifjúságiak versenyében ifj. Berki Tibor
62 dekás eredménnyel egyedül vitte a pál-
mát.
A verseny után jóízûen fogyasztották el a
horgászok és vendégeik a parton bog-
rácsban fõtt közös ebédet.

Hargitai Lajos
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SZOCIÁLIS VÉDÕHÁLÓ?
Kétségbeesett házaspár jött be a múlt héten szerkesztõségünk-
be elmesélni, hogyan kerültek akaratlanul olyan kilátástalan
helyzetbe, amiben senki nem tudott segítségükre sietni.
Somogyi Tamás és felesége másféléves kisgyermekükkel a nagy
munkanélküliség elõl menekültek Barcsról Székesfehérvárra,
ahol egy budapesti székhelyû vállalkozásnál kaptak munkát. A
család az édesapa testvérével együtt egy lakást vett ki albérlet-
be. Megtakarított pénzükbõl le tudták tenni a mostanában szo-
kásossá vált kauciót (ez egy nagyobb összeg, általában
60-120.000 Ft, amit azért kérnek elõre az elsõ havi albérleti díj-
jal együtt a lakástulajdonosok, mert már sokszor átverték õket
az albérlõk. Például lelakott lakást, kifizetetlen albérleti díjat,
közüzemi számlát hagytak a tulajdonosnak maguk után, õk
pedig nyomtalanul leléptek.)
A házaspár a munkájával keresett annyit, hogy ebbõl rendesen
tudták fizetni az albérletet, és meg tudtak élni. Minden rendben
lett volna, ha váratlanul nem halt volna meg a lakás tulajdonosa.
Az örökös ekkor felkereste az albérlõket, és felszólította õket,
hogy azonnal hagyják el az albérletet. Olyan határozottan lé-
pett fel, hogy az albérlõk ijedtükben azonnal szedték a holmiju-
kat és elhagyták a lakást, amit az örökös — aki egyébként akkor
még nem volt törvényes örökösként birtokba iktatva — lezárt.
A kaucióról, amit ilyenkor vissza kellene fizetni, hallani sem
akart. A kárvallott albérlõk ekkor a rendõrséghez fordultak. A
rendõrség azonban nem tudott mást tenni, csak felvenni a pa-
naszt, mert ugye már elhagyták az albérletet. Ha nem költöznek
ki, akkor a rendõrök megvédhették volna õket az örökös kiköl-
töztetési szándékától. Mert egyrészt van törvényes felmondási
idõ, aztán ha ekkor sem mennek ki a bérlõk a lakásból, akkor
jön a hivatalos felszólítás, majd a bírósági határozat, mert
Magyarországon nem lehet csak úgy utcára tenni egy családot.
Nos, ez a család mindezt nem tudva — nem voltak ehhez elég
rafináltak — ott állt az utcán egy nagy táskával és egy másfél-
éves kisgyerekkel. Annyi megtakarított pénzük nem volt, hogy
egy újabb albérletben letegyék a kauciót és elõre kifizessenek
egy havi albérleti díjat. E nélkül pedig hiába mentek hirdetésre
több helyre is, szóba se álltak velük. Hiába mondták, hogy hét-
fõn megkapják a fizetésüket, péntektõl hétfõig csak három nap
van, addig legyen a tulajdonos türelemmel, a sok átverés után
egy lakástulajdonos se merte kockáztatni, hogy egy kisgyerme-
kes család esetleg a nyakán maradjon, akiket csak bírósági úton
tud kitenni a lakásból.
A gyereket nappalra, mint máskor is, beadták a bölcsõdébe, az-
tán szaladgáltak lakás után. Bementek a székesfehérvári pol-
gármesteri hivatalba, a gyámhatóságra és a családsegítõhöz is.
Egy javaslatot kaptak csupán, adják be a gyereket állami gondo-
zásba, õk költözzenek be hajléktalanszállóra, a gyereket aztán
talán egy-két hónap múlva visszakapják, ha igazolni tudják a

megfelelõ lakhatási körülményeiket. Ettõl úgy megrémültek,
hogy köszönés nélkül menekültek ki az épületbõl. A hivatalnok
még utánuk kiáltott: mondják meg, melyik bölcsõdében van a
gyerek. A férfi áldotta az eszét, hogy nem árulta el, mert még
elvitték volna a gyermeküket.
Hirdetésre jöttek végül Sárbogárdra, hátha itt kaució nélkül
kapnak albérletet, de itt se álltak velük szóba. Akkor jöttek be a
szerkesztõségbe, hogy legalább írjam meg a kálváriájukat.
— De mihez kezdenek ezután? Nincsenek hozzátartozóik,
akikhez segítségért fordulhatnak? — kérdeztem tõlük, amikor
elmondták történetüket.
— Nem, nincs senkink, csak magunkra számíthatunk. Most pe-
dig sietünk vissza Székesfehérvárra, hogy kivegyük a gyereket a
bölcsõdébõl, és valahol majd meghúzódunk hétfõig. Aztán, ha
lesz pénzünk, megint veszünk ki albérletet, de nem engedjük,
hogy elvegyék tõlünk a gyereket.
A fiatalasszony kisírt szemében a rettegést, a férje szemében el-
keseredett dühöt láttam. Nem ismerem teljes mélységében a
helyzetet, mert nem éltem át, így minden tanácsom reményte-
lennek tûnt számukra. Õk a saját helyzetük foglyai, nem csele-
kedhetnek úgy, ahogy én vagy bárki más tenné a helyükben.
De az a gyanúm, az a nagy igazság, hogy olyan a szociális rend-
szerünk is, mint az egészségügyünk: életidegen, rugalmatlan és
addig jó, amíg nem szorulunk rá…
Felkerestem a családsegítõ központot, ahol az ehhez hasonló
ügyekkel foglalkozó szakemberek egymás után sorolták a meg-
döbbentõ eseteket, amikben ugyanígy nincs segítségre remény,
mert ez a rendszer valóban rossz. Törvényi változásra lenne
szükség.
A kérdést vitára bocsátjuk és következõ számunkban szeret-
nénk megszólaltatni ezzel foglalkozó szakembereket is.

Hargitai Lajos

KUTYAOLTÁS

A múlt héten volt Sárbogárdon a kutyaoltás. Az ebeket
egyúttal nyilvántartásba is vették. Akik nem vitték el a ku-

tyáikat oltatni, egyénileg megtehetik ezt egy házhoz kihívott ál-
latorvossal. A kutyák oltását senki ne hanyagolja el, nem csak a
házõrzõ élete érdekében. Mint ismeretes, egyre több róka jár be
a településekre élelemért. Ilyenkor érintkezve a házõrzõkkel,
azok veszettséggel fertõzõdhetnek, ami az emberekre is súlyos,
tragikus fenyegetést jelenthet.

/H/

STIHL—VIKING AKCIÓ!
Válassza a minõséget kedvezõ áron
2006. MÁJUS 31-IG, AMÍG A KÉSZLET TART.

FÛKASZÁK, FÛNYÍRÓK, SZEGÉLYNYÍRÓK,
MOTOROS PERMETÕZÕK, MOTOROS KAPÁK,

SÖVÉNYVÁGÓK MÁR 35.000 FT-TÓL KAPHATÓK

a Center 2000 Stihl szaküzletben.
Cím: Szabó József 7014 Sáregres, Széchenyi u. 24.,

telefon: 06 (30) 238 4134
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Óriási röplabdás sikerek Alapon
Az alapi Arany László Általános Iskola
röplabdás lányai az idén szenzációs ered-
ményeket értek el. Megvédték a tavaly
megszerzett amatõr diákolimpia orszá-
gos döntõjén elért I. helyüket és ismét or-
szágos bajnokok lettek. A Veszprémben
megrendezett országos döntõn 12 csapat
vett részt. 6 mérkõzést megnyerve sike-
rült megszerezni az I. helyet. A csoport-
meccseken óriási fölénnyel vertük meg
Ajka, Budapest, Hajdúszoboszló csapa-
tát. A keresztjátékban sima meccsen ver-
tük Salgótarján csapatát. A helyosztón
elõször a Pankasz csapatát vertük köny-
nyen, majd a Veszprém következett. Ez
volt a legnehezebb meccsünk, de végül
fölényesen nyertünk 2-0-ra (50-25 pont-
különbség) és újra megszereztük az Or-
szágos amatõr diákolimpia I. helyét.
Résztvevõk: Bereczki Anita, Vargyas
Eszter, Takács Szilvia, Katona Dóra, Né-

meth Andrea, Kaszás Ivett, Csõgör Éva,
Kõfejû Eszter.
Az amatõr diákolimpia legjobb játékosá-
nak Kaszás Ivettet, a legjobb edzõnek
Mohácsi Andrást választották.
Az igazi szenzáció azonban csak ezután
következett. A megyebajnokságról má-
sodikként jutottunk ki a diákolimpia te-
rületi döntõjére. Ez jóval rangosabb ver-
seny, hiszen az amatõr versennyel szem-
ben itt indulhatnak sportiskolákhoz iga-
zolt játékosok is. Május 6-án Budapesten
rendezték meg a területi döntõt. Részt-
vevõ csapatok: Veszprém, Szeged, Buda-
pest, Alap. Az elsõ meccsen a Veszprém
csapatát vertük meg 3-0-ra. Küzdöttek
becsülettel a veszprémi lányok, de sokkal
jobbak voltunk náluk és megérdemelten
nyertünk 75-40 pontkülönbséggel. Ez-
után jött Budapest, a Vasas utánpótlás-
csapata. Hatalmas küzdelem kerekedett.

Az elsõ szettben sokáig vezetett az ellen-
fél, de végig a sarkukban tudtunk marad-
ni. A 15. pontnál befogtuk õket, és innen-
tõl mi vezettünk végig, 25-19 ide. A máso-
dik szett simább volt, a harmadikban már
szinte megalázó vereséget mértünk rájuk
és 3-0-ra nyertünk. Az utolsó meccsen
Szeged ellen már csak egy szettet kellett
nyernünk az elsõ helyért. Ez sikerült is
3-1-re nyertünk. Területi bajnokok let-
tünk és bejutottunk a diákolimpia orszá-
gos döntõjébe a legjobb 8 csapat közé.
Résztvevõk: Takács Szilvia, Vargyas Esz-
ter, Bereczki Anita, Katona Dóra, Zsig-
mond Csilla, Németh Andrea, Kõfejû
Eszter, Kaszás Ivett, Csõgör Éva, Orova
Zita.
Csodálatos eredményükhöz szívbõl gra-
tulálunk.

Mohácsi András

Újra a Bolondvárról
A minap a Bolondvárhoz mentem ki,
hogy az ébredõ tavasz elsõ vadvirágaiban
a pacsirtadalt hozó szélben újra gyönyör-
ködjem. Legnagyobb megdöbbenésemre
azonban egészen mást tapasztaltam. A
vár tetején és oldalain széles, letaposott
és letarolt, helyenként már csupasz ke-
réknyom kacskaringózott árkon-bokron
át. A kitaposott fû és más növények —
mintha lekaszálták volna — szalmasár-
gán, szárazon hevertek az útvonalon. A
legmeredekebb oldalakon már csak a
csupaszra motorozott, kerekek szaggatta
talajfelszín látszik, rajta a kerekek vájta
mély barázdákkal. Helyenként védett és
ritka növények állományain keresztül ve-
zet a „pálya”, ki tudja hánynak pusztulá-
sát okozva.
Reméltem, hogy krosszozók csupán al-
kalmilag, egyszer használták a várat
kedvtelésüknek, de tévedtem. A nyo-
mokból ítélve, most szombaton ismét a
váron szórakoztak, újabb területeket
vonva be pusztító szórakozásukhoz. Még
a leglehetetlenebb helyeken is ott volt
kettõs keréknyomuk, amibõl az is kide-
rült, hogy nem is motorokkal, hanem
négykerekû, mindenütt járó kicsi kocsik-
kal szórakoznak itt egyesek. A pusztítás
egyre nagyobb, nem kímélve sem a vár
felszínét, sem a rajta élõ ritka növénye-
ket. Árvalányhaj, szennyes ínfû, gyújto-
ványfû és apró nõszirom vált eddig áldo-
zatává a romboló szórakozásnak.
Elhiszem, hogy vannak olyanok, akiknek
élvezetet jelent a terepen való fel- s alá
száguldozás, és nem is kívánom ettõl õket

megfosztani. Az õ élvezetük azonban
nem mehet mások élvezetének rovására,
sõt mások kárára. Nem fogadható el,
hogy olyasfajta tevékenységet, mint a
krosszozás — amely a természeti környe-
zetben súlyos kárt okoz — az érintettek
ott és akkor folytassanak, ahol kedvük
tartja és a terep számukra vonzó. Külö-
nösen nem fogadható el, ha ezt közterü-
leten teszik, amely — ha tetszik, ha nem
— mindannyiunké. Nekem pedig — és
remélem, hogy másoknak is — fontos az,
hogy a Bolondvár és környéke megma-
radjon olyannak, amilyen évtizedekkel
ezelõtt is volt, krosszpálya nélkül. Ha szó-
rakozásuknak hódolni kívánnak, akkor
vásároljanak, béreljenek egy számukra
megfelelõ területet, alakítsanak ki ott egy
pályát, és ott kényük-kedvük szerint szá-
guldozhatnak, úgy és annyira tapossák
szét a terepet, ahogy akarják.
A Bolondvár ugyanis nem csak egy hepe-
hupás földvár, amelyen bárki kénye-ked-
ve szerint szórakozhat terepjárójával. A
Bolondvár egy pótolhatatlan kulturális és
régészeti emlék, természeti érték, olyan
nemzeti kincs, amely nemcsak Magyaror-
szágon, hanem európai viszonylatban is
kiemelkedõ érték. Ez a kincs nem gazdát-
lan, de nem is csak valakié, hanem mind-
annyiunké, az egész nemzeté, de legin-
kább a sárbogárdiaké, akik méltán lehet-
nének rá büszkék. Errõl írtam volt koráb-
ban.
Felelõtlenség tehát egy ilyen jelentõs ér-
tékkel, kulturális és természeti öröksé-
günk egy pótolhatatlan darabjával így

bánni. Mindezeken túl azonban maga a
vár 1997. január 1-je óta törvényesen is
védett objektum, ahol semmiféle károsí-
tó tevékenység nem folytatható. Ezért
bárki, aki a váron motorozik, törvénysér-
tést is elkövet, akár tudja ezt, akár nem.
Védett természeti objektumok (pl. növé-
nyek, állatok egyedei) elpusztítása pedig
ugyancsak büntetendõ törvénysértés.
Feltételezem, hogy a motorosok rongálá-
sa nem szándékos volt, hanem tudatlan-
ságból fakadt. Éppen ezért kérem õket és
azokat, akik bármi módon érintettek,
hogy tegyenek meg mindent azért, hogy a
motorozás és bármiféle más károsító te-
vékenység egyszer s mindenkorra meg-
szûnjön a Bolondvár területén. Kérem a
szülõket, hogy nézzenek utána, hova jár
gyermekük motorozni, és akadályozzák
meg, ha a Bolondvár a célpont. Kérem a
rendõrség járõreit, hogy mint a városhoz
tartozó objektumon, tartsák szemüket a
Bolondváron is. És végül kérem a jóérzésû
embereket, hogyha tapasztalják a vár és
környékének rongálását, akkor feltétle-
nül és késlekedés nélkül jelezzék ezt a
rendfenntartó szervek vagy az önkor-
mányzat számára.
Szeretném, ha a sárbogárdiak azzal is ki-
mutatnák településükhöz, a szûkebb szü-
lõföldjükhöz és a gyökereikhez való ra-
gaszkodásukat és megbecsülésüket, hogy
közös erõvel, egységesen fellépnek a vá-
ros egyetlen jelentõs természeti és régé-
szeti látnivalójának rongálása ellen.

Lendvai Gábor
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VÁNDORKUPA
Május 13-án a Légió 2000 Security elsõ alkalommal kiírt vándorkupatornájára elõze-
tesen 13 csapat nevezett. Ennek megfelelõen Tar István sporttársunk a beérkezett ne-
vezések sorrendjében két csoportba osztotta a csapatokat és készítette el a sorsolást.
Némi meglepetést keltett, hogy a helyi B. B. Truck SE létszámhiányra hivatkozva in-
dult el a tornán, így a B csoportot újból kellett sorsolni. Végre elkezdõdött a torna.

Eredmények

A csoport
Vidámfiúk—Tinód 5-2
OMV—Toledó 2005 3-1
Taki Team—Technolit 1-1
Vidámfiúk—OMV 2-7
Tinód—Taki Team 0-5
Toledó 2005—Technolit 0-1
Vidámfiúk—Taki Team 1-2
Tinód—Toledó 2005 6-3
Technolit—OMV 0-1
Toledó 2005—Vidámfiúk 3-2
Tinód—Technolit 1-6
Taki Team—OMV 2-4
Toledó 2005—Taki Team 1-6
Vidámfiúk—Technolit 0-5
OMV—Tinód 4-2

B csoport
Légió 2000—Gyapa 7-1
Magnum—Mentõk 1-1
Várpalota—Vasutas 6-2
Magnum—Légió 2000 2-4
Gyapa—Várpalota 0-2
Mentõk—Vasutas 3-0
Légió—Várpalota 5-0
Mentõk—Gyapa 2-0
Vasutas—Magnum 0-15
Légió—Mentõk 0-0
Várpalota—Magnum 1-5
Gyapa—Vasutas 2-2
Mentõk—Várpalota 2-2
Légió—Vasutas 10-1
Gyapa—Magnum 0-1
Az A csoportban a Vidámfiúk csapata a
Technolit ellen nem állt ki, így 0-5 gólkü-

lönbséggel az utóbbi csapat gólaránya
jobb lett mint a Taki Team-é, másodikak
a csoportban. A B csoportban pedig a
Vasutas csapata is kölcsönjátékossal, il-
letve 1+5 helyett 1+4 fõvel állt ki.

Végeredmények

A csoport
1. OMV 15 19-7
2. Technolit 10 13-3
3. Taki Team 10 16-7
4. Vidámfiúk 3 10-19
5. Toledó 2005 3 8-18
6. Tinód 3 11-23

B csoport
1. Légió 12 26-4
2. Magnum 10 24-6
3. Mentõk 9 8-3
4. Várpalota 7 11-14
5. Gyapa 1 3-14
6. Vasutas 1 5-36
A versenykiírás szerint az elsõ helyen to-
vábbjutott csapatok az elsõ helyért, a má-
sodik helyen továbbjutott csapatok pedig
a harmadik helyért játszottak mérkõzést.
A harmadik helyért lejátszott mérkõzés:
Technolit—Magnum 4-1.
Az elsõ helyért lejátszott mérkõzés:
OMV—Légió 2000 2-2, büntetõkkel 3-1.

A torna végeredménye

1. OMV, 2. Légió 2000, 3. Technolit, 4.
Magnum, 5. Taki Team, 6. Mentõk, 7.
Várpalota, 8. Vidámfiúk, 9. Toledó 2005,
10. Gyapa, 11. Tinód, 12. Vasutas

Üde színfoltja volt a tornának a gyapai
serdülõcsapat játéka. Számukra ez a for-
ma kicsit nehéznek bizonyult, de jó úton
járnak. Míg a mérkõzések folytak, addig a
két séf rotyogtatta a vegyes sertéspörköl-
tet, mely délre elkészült és a mérkõzések
szünetében a csapatok jó étvággyal fo-
gyasztották el. A vörösborból nemcsak a
pörköltbe, hanem a séfekbe, alias Berta
János és Tar László sporttársakba is ke-
rült. Az eredményhirdetést, a kupák, kü-
löndíjak átadását a torna szervezõi, Né-
meth László és Németh Attila urak
hajtották végre.

A vándorserleget egy évig az OMV csa-
pata õrzi, melyet Szarka Balázs úr vett át.
A helyezésnek megfelelõen az elsõ há-
rom helyezett csapat kupát és oklevélet,
míg a többi csapat az elért eredménye
alapján oklevelet kapott.
Különdíjak átadására is sorkerült. A tor-
na legjobb kapusa címet Haray Miklós
Légió 2000 kapusa; a torna legjobb me-
zõnyjátékosa címet ifj. Kelemen Béla, a
Technolit játékosa; a torna gólkirálya cí-
met Bakos Zoltán, a Légió 2000 játékosa
kapta. A büfében Németh Attila családja
udvariasan és készségesen állt a sporto-
lók rendelkezésére. Végezetül Attila
mindenkinek megköszönte, hogy részvé-
telével segítette a színvonalas torna lebo-
nyolítását. A mérkõzéseket Szakács Ist-
ván, Tar János, Tóth István és Gróf Fe-
renc vezették. Külön köszönetet mon-
dott a Labdarúgó Sport Club Sárbogárd
vezetõségének és a két pályamunkásnak
a jól elõkészített öltözõkért, pályákért.
Jövõre találkozunk a II. Légió 2000 Secu-
rity-kupán.

Gróf Ferenc
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BEKÁBELEZVE
Ismeretlen tettes április 30-án, 21.10 óra-
kor Sárosd—Nagylók között a vasúti
szelvényben lévõ fénysorompó tápláló-
kábeleit levágta és eltulajdonította. A
kárra vonatkozóan nyilatkozni nem tud-
tak.
Ismeretlen tettes május 1-jén, az esti
órákban Vajta, Alkotmány utcában eltu-
lajdonított egy villanyoszlop és a kerítés
között keresztben kifeszített mûanyag
bevonatú dróthuzalt.
Ismeretlent tettes április 30-a, 20.00 óra
és május 2-a, 10.00 óra közötti idõben
Sárosd, Szabadság téri szociális otthon
udvarából eltulajdonított 1 db alumíni-
um szekrényt. A bûncselekménnyel oko-
zott kár: 5.000 Ft.
K. T. mezõszilasi lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki április 26—má-
jus 3-a közötti idõben Mezõszilas külte-
rületén ún. Lajos-hegyen az elsõ dûlõben
lévõ lugas szõlõjébõl eltulajdonított kb.
120 m alumínium sodronyt, mellyel kb.
14.400 Ft kárt okozott.

ISZIK VAGY VEZET?
E. J. sárbogárdi lakos május 1-jén, 8.20
órakor közlekedett Sárbogárd, Köztársa-
ság úton Lada személygépkocsival, ami-
kor is ellenõrzés alá vonták és vele szem-
ben Lion típusú alkoholszondát alkal-
maztak, amely a belefújás után 1,22 mg/l
értéket mutatott. A fenti személyt vérvé-
tel céljából az orvosi ügyeletre elõállítot-
ták.
K. G. sárbogárdi lakos május 3-án, 00.35
órakor közlekedett Sárbogárd, Mészöly
Géza utcán a saját tulajdonát képezõ
Simson segédmotoros kerékpárral, ami-
kor is ellenõrzés alá vonták és vele szem-
ben Lion típusú alkoholszondát alkal-
maztak, amely a belefújás után 0.96 mg/l
értéket mutatott. A fenti személyt vérvé-
tel céljából az orvosi ügyeletre elõállítot-
ták.
Ismeretlen tettes május 3-án, 16.00 óra-
kor Sz. B. sárkeresztúri lakost Sárkeresz-
túr, Damjanich utcában biciklizés közben
az útárokba lökte.
H. Cs. sárbogárdi lakos május 7-én, 1.20
órakor közlekedett Sárbogárd, Ady E.
úton, amikor is ellenõrzés céljából meg-
állították, az igazoltatás során alkohol-
szagot éreztek fent nevezetten, és vele
szemben alkoholszondát akartak alkal-
mazni, melyet nem volt hajlandó megfúj-
ni, ezért vérvétel céljából az orvosi ügye-
letre elõállították.
U. P. ercsi lakos május 7-én, 7.26 órakor
Szabadegyháza külterületén közlekedett
— jármûvezetéstõl eltiltás hatálya alatt
— a saját tulajdonát képezõ VW Golf
személygépkocsival. A sebességkorláto-
zás ellenére egy balra ívelõ útkanyarulat-
ban lesodródott a jobb oldali útpadkára,
ahonnan az ellenkormányzás hatására

árokba hajtott és fának csapódott. Ennek
során súlyos, életveszélyes sérülést szen-
vedett, mivel a biztonsági övet sem hasz-
nálta.

MEGLOVASÍTOTTA
A KEREKEKET

Ismeretlen tettes május 4-re virradóra a
H. M. sárbogárdi lakos lakóháza elõtt
parkoló Seat Cordoba típusú személy-
gépkocsi 4 db gumiabroncsát eltulajdoní-
totta. A lopással okozott kár: 120.000 Ft.
Ismeretlen tettes május 7-én, 13.00—
15.00 óra között B. A. sáregresi lakos há-
zába hamis vagy álkulcs használatával be-
hatolt és 80.000 Ft készpénzt eltulajdoní-
tott.
Ismeretlen tettes május 4-én, 21.00 óra és
május 5-én, 6.00 óra közötti idõben N. T.
sárkeresztúri lakos udvarán a sértett zárt
gépkocsija jobb elsõ ablakszegélyét lefe-
szegette, valamint a csomagtértetõt is fel
akarta feszíteni. Eltulajdonítás nem tör-
tént, a rongálással okozott kár: 10.000 Ft.
P. A. sárkeresztúri lakostól május 4-én,
20.00 óra és május 5-én, 6.30 óra közötti
idõben lakóháza udvarából hosszabbítót,
szerszámosládát, sarokcsiszolót, alumíni-
umot tulajdonítottak el, a lopással oko-
zott kár kb.: 30.000 Ft.
Ismeretlen tettes április 27-e és május 6-a
közötti idõben Sárbogárd határában, a
63-as fõútvonal mellett mûszaki okokból
hagyott, F. I. pécsi lakos tulajdonát képe-
zõ személygépkocsit feltörték, és autórá-
diót, szerszámot, alufelnit, hangszórót,
gázolajat tulajdonítottak el belõle. A lo-
pással okozott kár kb.: 140.200 Ft, a ron-
gálással okozott kár kb.: 120.000 Ft.
H. I. alsószentiváni lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki május 7-én,
8.00—10.00 óra közötti idõben Honvéd
utcai házának nyitott konyhájából eltu-
lajdonította tárcáját, melyben 15.000 Ft
készpénz volt.

MODERN
ÚTONÁLLÓK

D. Cs. cecei valamint N. I. sáregresi sze-
mélyek május 4-én, 22.30—22.50 óra kö-
zötti idõben Mezõfalva és Sárszentmik-
lós között a Cs. L. tulajdonát képezõ VW
Derby típusú személygépkocsi vezetõ ol-
dali, elsõ ajtaját megrugdosták miután az
úton keresztbeállva két alkalommal is le-
állították, ennek során a rádióantennát
és a visszapillantó tükröt letörték, mellyel
kb. 25.000 Ft kárt okoztak, valamint meg-
fenyegették. Gyanúsítotti kihallgatásuk
során tettüket elismerték, erre magyará-
zatot adni nem tudtak, a sértett kártalaní-
tását felvállalták.

F. J., a Fodor és Molnár Kft. vezetõje fel-
jelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
május 5—8-a közötti idõben a Kft. tulaj-
donát képezõ és a Szabadegyháza polgár-
mesteri hivatal udvarán tárolt munkagép
kiegészítõ alkatrészeként szolgáló törõ-
fejet, 2 db acélvázas hidraulikatömlõt és a
hozzá tartozó csatlakozókat leszerelte és
eltulajdonította, mellyel kb. 35.000 Ft
kárt okozott.

A kálozi Aranyalma Óvoda karbantartó-
ja feljelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki május 6—8-a közötti idõben az óvoda
tulajdonát képezõ önjárós fûnyíró kis-
traktort tárolt helyérõl kihozta, a kibon-
tott drótkerítés mellé állította.

NEM A CSAJRA
KATTANT

Cs. S. sárbogárdi lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki május 6-án a
Sárbogárd, Sávoly-közben tartott házi
bulin eltulajdonította Nokia 6230-as mo-
biltelefonját, mellyel 50.000 Ft kára ke-
letkezett.

FIGYELMETLENÜL
ELÕZÖTT

J. R. pécsi lakos április 6-án, a reggeli
órákban közlekedett Sárszentágota kül-
területén a munkaadója tulajdonát képe-
zõ Ford Transit személygépkocsival.
Nem gyõzõdött meg kellõen, hogy elõ-
zésbe kezdhet-e, így amikor az elõtte ha-
ladó Ikarus autóbusz elõzésébe kezdett,
hogy a vele szemben közlekedõ T. Cs. ál-
tal vezetett személygépkocsinak ne üt-
közzön, ráhúzta a gépkocsit az autóbusz-
ra, mely vészfékezést hajtott végre. En-
nek során az autóbusz a jobb oldali út-
árokba hajtott. A szembe jövõ Opel sze-
mélygépkocsival így sem tudta az ütkö-
zést elkerülni, majd miután összeütkö-
zött a két gépkocsi, az Opel sodródni kez-
dett és az útárok belsõ falának ütközve
fejtetõre állva az árokban állt meg. Az
Opelben hátul ülõ ifj. T. Cs. 8 napon túl
gyógyuló sérülést szenvedett.

ELFELEJTETT
TARTÁSDÍJ

P. Gy. budapesti lakos 2005. december 1.
óta a mai napig nem fizetette volt felesé-
génél, D. A. igari lakosnál lévõ két gyer-
meke után a havi 30.000 Ft-ot, így jelen-
leg fennálló tartozása 180.000 Ft.
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Pályázat
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testületének civil kapcsolatok, ifjúsági
és sportbizottsága a 2004. évi Civil Koncep-
ció értelmében pályázatot hirdet 2006. évre
helyi civil szervezetek részére mûködési tá-
mogatások elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíte-
ni a Sárbogárdon közremûködõ, kimagasló
tevékenységet folytató szervezetek 2006.
évi mûködését.
A pályázók köre: támogatásban részesít-
hetõk, akik 2006. évben még nem nyújtot-
tak be pályázatot az önkormányzathoz: a
helyi szervezetek, amelyek bíróság által
nyilvántartásba vett egyesület, közhasz-
nú szervezet formájában mûködnek, illetve
azok az öntevékeny csoportok, klubok,
amelyek legalább 10 éve tevékenységet
folytatnak az önkormányzat illetékességi
területén.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesí-
tett pályázati adatlap;
— bírósági bejegyzést igazoló okirat hite-
les másolata — szervezeteknél;
— alapszabály, illetve alapító okirat hite-
les másolata — szervezeteknél;
— a szervezet 2006. évi tevékenységé-
nek, terveinek, céljainak leírása a kért tá-
mogatás felhasználási terve részletezve.
Megjegyzés: minden okirat és pályázati ol-
dal a pályázó szervezet elnökének aláírá-
sával válik hitelessé.
A kapott támogatás nem használható fel:
— tiszteletdíj, munkabér és járulék fizeté-
sére;
— reprezentációs költségekre (vendéglá-
tás, étkeztetés…).
A határidõn túl érkezett, illetve a kötele-
zõ mellékleteket nem tartalmazó pályá-
zatok elutasításra kerülnek, hiánypót- l-
ásra nincs lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2006.
május 29., 15.00 óra.
A pályázatokat Barna Edina szakreferens cí-
mére (polgármesteri hivatal, 7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2., 21. szoba) kell eljuttat-
ni.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2006. június 9.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden
pályázót írásban értesítünk 2006. június
23-ig.
Bõvebb információt kérhetnek, illetve a
pályázati adatlapot átvehetik Barna Edina
szakreferensnél a polgármesteri hivatalban
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet
21.).

Civil kapcsolatok, ifjúsági
és sportbizottság elnöke

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2006. május 19-én (pénteken),
15 órakor rendkívüli ülést tart,

melyre meghívom.

Az ülés helye: a sárbogárdi polgármes-
teri hivatal díszterme, 7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.

Napirend

1. Üzletrész értékesítése

Juhász János polgármester

Jó bizonyítványért
számítógép jár

Számítógéphez jutást segítõ támogatói program

A Mátrix Közhasznú Alapítvány és a
TOP Egyesület adományozási prog-
ramja számítógéphez jutási lehetõséget
teremt 100 olyan nehézsorsú (nagycsa-
ládos, hátrányos helyzetû) általános is-
kolás diák számára, akiknek a családja
még nem rendelkezik számítógéppel.
A tanulás megkönnyítése és az informa-
tika minél jobb megismerése érdekében
az alapítvány eszközhöz jutási lehetõsé-
get biztosít azoknak a sikeres pályázatot
benyújtó tanulóknak, akiknek anyagi
helyzete miatt a számítógép beszerzése
nem megoldható.
A pályázaton részt vehet családonként
maximum egy 12-14 év közötti gyermek,
akinek év végi tanulmányi átlaga mini-
mum 4-es vagy annál jobb.
A pályázat tartalma:
— szülõi aláírással nyilatkozni kell a
hátrányos helyzetrõl (árvaságról, nagy-
családban élésrõl, és arról, hogy a csa-
ládban nincsen számítógép),
— meg kell adni a pontos adatokat
(gyermek és a szülõ nevét, címét, tele-
fonját, pontos elérhetõségét),
— osztályfõnök tanár ajánlása szüksé-
ges, amellyel mellékelni kell az aktuális
év végi bizonyítvány másolatát is.
A pályázat beadása 2006. június 15-e és
2006. július 15-e között lehetséges az
alapítvány címére (Mátrix Alapítvány,

6724 Szeged, Vértói u. 3.) címzett levél-
ben.

A borítékra írják rá: „Számítógép”

Információs telefonszám:
06 (20) 3364 166.

A hiányos vagy valótlan adatokat tartal-
mazó jelentkezés érvénytelen!

Az alapítvány a beérkezett jelentkezé-
sek közül a 100 általa legrászorultabb-
nak ítélt család számára biztosítja a tá-
mogatói programban való részvételt. A
számítógépek kiosztására 2006. decem-
ber 15-ig kerül sor.

Internet: www.matrix.zug.hu,
matrix@zug.hu

Hivatalos számlaszám: OTP
11735005-20510350.

A kiosztásra kerülõ számítógépeket a
Mátrix Közhasznú Alapítvány és a TOP
Egyesület támogatói ajánlják/ajánlot-
ták fel és az õ segítségükkel jutnak/ju-
tottak el a rászorulókhoz.

Várja a program a csatlakozni szándé-
kozó céges támogatókat és a média kép-
viselõit is.

Mátrix Közhasznú Alapítvány,
TOP Egyesület
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Sárbogárd—Mezõfalva 1-1 (1-0)
Sárbogárd, 100 nézõ. Vezette: Tóth Bar-
nabás. Sárbogárd: Borostyán, Csuti, Pá-
linkás, Ilyés (Hegedüs), Juhász (Iván),
Kapusi, Bognár, Huszár, Tomán, Kõvágó
(Somogyvári), Csendes. Mezõfalva: Raj-
na (Bartus), Határ, Bolye, Hajnal, Eper,
Virág, Varga, Szepesi, Biebel, László
(Nagy), Begán (Lukács).

A kiesés ellen harcoló mezõfalvi csapat
ellen a hazaiak voltak a mérkõzés esélye-
sei. A 2. percben Hajnal 20 m-es szabad-
rúgása kapu mellé szállt. A 7. percben
Tomán került gólhelyzetbe, a kaputól 5
m-re azonban mellélõtte a labdát. A 16.
percben Szepesi 20 m-es szabadrúgása
ment kapu mellé. A 28. percben Szepesi
veszélyeztette a hazaiak kapuját, lövése
ezúttal is célt tévesztett. A 32. percben
Huszár szögletét Csendes a kapufára lõt-
te. A félidõ hátralévõ részében a hazai
mezõfölény góllá érett. A 40. percben
Huszár szögletét Pálinkás fejelte a
hálóba, 1-0.

A II. félidõ vendégszabadrúgással kezdõ-
dött. A 47. percben Hajnal 25 m-es sza-
badrúgását Borostyán szögletre ütötte.
Ezután állandósult a hazai fölény, gólt
azonban nem sikerült a hazai támadók-
nak elérni. Jobbnál jobb helyzeteket dol-

goztak ki, de ezek sorra kimaradtak. Az
55. percben Kapusi lövése szállt kapu
mellé. Az 58. percben Kapusi beadását
Csendes lõtte kapu fölé. A 63. percben
Kapusi szögletét Kõvágó fejelte kapu fö-
lé. A 68. percben Huszár kapott jó indí-
tást, egyedül állt a kapussal szemben, a
lövést elhibázta, nagy helyzet volt. A 77.
percben Eper 16 m-rõl a kapufára lõtte a
labdát. Az 58. percben Hajnal szabadrú-
gását Virág fejelte a hálóba, ezzel ki-
egyenlítette a hátrányt, 1-1. A 89. perc-
ben utolsó lehetõség a gyõzelem meg-
szerzésére. Kapusi szögletét Pálinkás ka-
pu fölé lõtte. A lelkesen és sportszerûen
küzdõ vendégcsapat megérdemelten vitt
el egy pontot, a helyzeteit sorra kihagyó
hazai csapattól.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárbogárd—Mezõfalva

1-2 (1-0)

Vezette: Mester Zoltán. Az elsõ félidõ-
ben a hazaiak több gólhelyzetet — köz-
tük egy 11-est is — kihagytak. A II. félidõ-
re jelentõsen feljavult vendégek fordítot-
tak az eredményen és megérdemelten ju-

tottak a három bajnoki ponthoz.
Góllövõ: Szabó Z.
Május 17-én, szerdán, 15.30 órakor és
17.30 órakor Pálhalma csapatát fogadjuk
hazai pályán.

Magyar kupa:
Sárbogárd—Aba

0-3 (0-0)
Vezette: Futó János. A hét közben leját-
szott mk mérkõzésen egyenrangú ellen-
fele voltunk a megyei I. osztályú, 2. he-
lyen álló Aba csapatának. Ezzel a vere-
séggel csapatunk kiesett a további mk
küzdelmekbõl.

Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

Femol-csoport
eredményei

Szabadbattyán—
Lajoskomárom 5-0 (2-0)

120 nézõ, vezette: Németh. Gólszerzõ:
Németh, Kovács (2), Magda, Gurdon. If-
júsági mérkõzés: 3-0.

Káloz—Kulcs 3-2 (1-1)
250 nézõ, vezette: Almádi. Gólszerzõ:
Osváth (2), Balogh, illetve Dobos, Král.
Ifjúsági mérkõzés: 4-4.

Seregélyes—Mezõszilas
1-1 (1-1)

250 nézõ, vezette: Futó. Gólszerzõ: Tö-
mör Cs., illetve Wukovics. Ifjúsági mér-
kõzés: 6-1.

Füle—Sárosd 0-7 (0-3)
100 nézõ, vezette: Kiss L. Gólszerzõ: Ko-
vács (2), Strommer (2), Gyõri, Reit,
Egerszegi. Ifjúsági mérkõzés: 4-2.

Sárbogárd—Mezõfalva
1-1 (1-0)

100 nézõ, vezette: Tóth B. Gólszerzõ: Pá-
linkás, illetve Virág. Ifjúsági mérkõzés:
1-2.

Jenõ—Beloiannisz 1-1 (1-1)
120 nézõ, vezette: Farkas. Gólszerzõ:
Nyakas, illetve Lakakisz. Kiállítva: Fejes
(Jenõ). Az ifjúsági mérkõzés elmaradt.

Kisláng—LMSK 3-0 (0-0)
250 nézõ, vezette. Kovács. Gólszerzõ: Ju-
hász, Maszlag, Prágai Cs. Ifjúsági mérkõ-
zés: 2-2.

Elõszállás—Pálhalma 1-4 (0-3)
100 nézõ, vezette: Bordi. Gólszerzõ: Mé-
száros, illetve Reichardt (2), Szabó,
Papp. Ifjúsági mérkõzés: 0-6.

Tabella
(Femol-csoport)

1. Sárosd 23 20 2 1 117-23 62
2. Kisláng 23 19 3 1 80-19 60
3. Pálhalma 23 17 3 3 87-35 54
4. Jenõ 23 16 3 4 83-29 51
5. Seregélyes 23 16 3 4 102-32 47
6. Szabadbattyán 22 14 2 7 65-49 44
7. Mezõszilas 23 11 3 9 58-55 36
8. Káloz 22 10 4 8 37-46 34
9. LMSK 22 7 8 7 58-43 29
10. Lajoskomárom 23 8 4 11 50-65 28
11. Sárbogárd 23 8 3 12 45-61 27
12. Füle 23 4 2 17 38-103 14
13. Elõszállás 23 2 4 17 21-79 10
14. Beloiannisz 23 2 3 18 34-92 9
15. Mezõfalva 23 2 3 18 23-80 8
16. Kulcs 23 1 2 20 27-114 5

Tabella (Déli-csoport)
1. Cece 19 17 2 0 92-15 53
2. Zichyújfalu 19 10 7 2 53-23 37
3. Alap 20 10 7 3 49-39 37
4. Nagyvenyim 18 11 3 4 52-27 36
5. Dég 20 11 3 6 58-23 35
6. Cikola 19 9 4 6 38-30 31
7. Besnyõ 20 8 1 11 41-62 25
8. Vajta 18 6 2 10 42-39 20
9. Rácalmás 19 6 2 11 38-48 20
10. Perkáta 18 6 2 10 29-56 17
11. Sáregres 19 5 2 12 22-52 13
12. Nagylók-Hantos 19 2 4 13 24-66 10
13. Sárszentágota 20 3 1 16 25-83 7

Büntetõpontok levonva:
Dég -1, Perkáta -3, Sáregres -4, Sárszentágota -3.

Déli-csoport
eredményei
Vajta—Perkáta
Félbeszakadt!

Nagyvenyim—Sárszentágota
6-2

Cikola—Besnyõ 2-1

Nagylók-Hantos—Dég 2-2

Zichyújfalu—Alap 1-1

Rácalmás—Cece 0-6

A megyei I. osztályú
bajnokság állása

1. Martonvásár 23 19 2 2 172-18 59
2. Aba-Sárvíz 23 16 1 6 66-28 49
3. Etyek 23 15 2 6 52-25 47
4. Velence 23 14 2 7 53-33 44
5. Sárszentmiklós 23 12 4 7 37-26 40
6. Csór 23 10 6 7 42-35 36
7. Polgárdi 23 8 7 8 48-39 31
8. Kisapostag 23 8 6 9 41-48 30
9. Alba Regia 23 9 3 11 36-46 30
10. Adony 23 8 3 12 51-53 27
11. Iváncsa 23 8 3 12 34-51 27
12. Bicske 23 6 6 11 27-34 24
13. Baracs 23 6 4 13 22-38 22
14. Kápolnásnyék 23 6 4 13 38-77 22
15. Szabadegyháza 23 6 2 15 25-59 20
16. Pusztaszabolcs 23 3 5 15 25-60 14
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Kint vagyunk a hullámvölgybõl?
A Sárszentmiklós SE labdarúgó csapata a legutóbbi tudósítás
óta három mérkõzést játszott, sorrendben a következõket:

Sárszentmiklós—Pusztaszabolcs
0-2 (0-1) (bajnoki mérkõzés)

Szemmel láthatóan hullámvölgyben lévõ csapatunknak talán ez
a mérkõzés volt a mélypontja, melyen az utolsó helyen álló ven-
dégcsapat Szalomosz vezérletével taktikus, okos játékkal legyõ-
zött bennünket. Tudomásom szerint a mérkõzést követõen ko-
moly fejmosást kapott az egész csapat, mely — mint az alább
leírtakból kiderül — megtette hatását.
A szurkolók ezt a mérkõzést látva már temették csapatunkat és
többek fogadalmat tettek, hogy nem jönnek többet ki, mely meg
is látszott a következõ hazai mérkõzésünk nézõszámán.

Sárszentmiklós—Baracs 4-1 (4-0)
(magyarkupa-mérkõzés)

Az elsõ játékrészben eldöntöttük a továbbjutást. Ez volt az a
mérkõzés, ahol az ellenfélnek egy pillanatig nem volt esélye a
gyõzelemre, így Horváth Csaba edzõ kipróbálhatta elsõ felnõtt
mérkõzésén Kutit, aki még nem tudott hozzátenni a játékhoz,
de mozgása biztató volt.
A kupában így tovább léptünk, várjuk Aba csapatát, amely Sár-
bogárdot gyõzte le. Ha ezt a mérkõzést is hozni tudnánk, akkor
a fõtáblára kerülnénk, ahol már kaphatnánk igazán nagy
csapatot is.

Kápolnásnyék—Sárszentmiklós
1-3 (0-0) (bajnoki mérkõzés)

A nagy nevekbõl álló (Szenes, Balogh, Máriási stb.) és a ta-
vasszal még veretlen Kápolnásnyék otthonába szurkolóként
kissé félve mentünk, de az edzõ által alaposan felforgatott csa-
patunk már az elsõ félidõben megnyugtatott bennünket, mert
három olyan ziccert hagytunk ki, amit kihagyni már bûnnek
számít.
Igaz, az elsõ játékrészben nem szereztünk gólt, de a három zic-
cer megtette hatását, mert a hazai csapat óvatosabbra vette a já-
tékot, amikor kinyíltak a már fáradtság jeleit mutató középpá-
lyás soron: a kifejezetten nagy futóteljesítményt nyújtó játéko-
saink szinte akkor mentek át, amikor akartak.
Elmondható, hogy egy igazán változatos mérkõzésen nagy fegy-
vertényt hajtott végre csapatunk és megérdemelten nyert. A ha-
zai szurkolók is elismerték, hogy megérdemelten nyertünk és
ennek okát az erõnlétben látták.
Most visszautalva a fõcímre, talán kilábaltunk a hullámvölgy-
bõl, és ha tartósan tudjuk hozni ezt a formát, akkor még elõrébb
léphetünk a tabellán. Erre minden esélyünk meg van, mert az

idézõjelben foglalt nagyokat hazai környezetben fogadjuk, a
többi pedig verhetõnek tûnik.

A két utóbbi mérkõzésen voltak egyéni megoldások, hatalmas
futóteljesítmények, amelyeket korábban hiányoltam.

Erõnlétileg rendben vagyunk, talán most már fejben is, ami biz-
tató a jövõre nézve.

Ifjúsági csapatunk két bajnoki mérkõzést játszott, melyek
mindegyikét hozták.

Pusztaszabolcsnak kilenc gólt rámoltak be úgy, hogy gólt nem
kaptak, míg Kápolnásnyéknek négyet, kettõt pedig kaptak.

Csapatunk a várakozásnak megfelelõen szerepel, az ún. kötele-
zõket hozta — és most is ki merem jelenteni —, ez a fiatal csapat
a jövõre nézve még sok örömet fog okozni.

Tovább folytatódik az erõltetett menet, mert szerdán Iváncsára
látogatunk (elmaradt mérkõzés), majd Bicske csapat a jön.

Szabó Béla

Asztalitenisz-hírek
Péntek — igaz, nem 13-a —, nem a SAK napja volt. Az utolsó
elõtti fordulóra került sor a töbörzsöki csarnokban, és az
Enying csapata volt az ellenfél.

Szokás szerint a párosok mérkõzésével kezdõdött a forduló, a
két Papp simán hozta a mérkõzést, a Dörögdi—Szõnyegi páros
— igaz, nem simán — veszített. Az egyéni mérkõzések során
már látszott, hogy ez nem a nyerõ nap. Lovász Lajos nem érezte
jól magát és csak két mérkõzést tudott játszani, azt simán nyerte
is. Helyette Szõnyegi Tibor állt be a csapatba, de a rá esõ két
meccset simán elveszítette. Papp László sem volt kirobbanó
formában, mind a négy mérkõzését elveszítette 3-2-re. Dörögdi
Gábor is csak egy meccset tudott nyerni a négybõl. Ifj. Papp
László mentette meg a csapatot a csúnya vereségtõl: három
mérkõzést nyert, így alakult ki a 11-7-es végeredmény az
enyingiek javára.

A vereség ellenére a sárbogárdiak már megnyerték a bajnoksá-
got, indulási jogot szereztek az NB III-as versenyekre. A jövõ
héten, szerdán Dunaújvárosba látogat a csapat, a Linde III-as
csapata lesz az ellenfél. Nem vereséggel szeretné zárni a csapat
a tavaszi fordulót és búcsúzni a megyei I. osztálytól. Reméljük,
szerdára mindenki meggyógyul, kipiheni magát és újra a régi
formájában játszik.

Vezetõség

XI. Pünkösdi labdarúgókupa
Megrendezésre kerül a sárbogárdi labdarúgópályán

a XI. Pünkösdi labdarúgókupa

2006. június 3-án, 9 órai kezdettel.

Nevezni lehet Jónás Zoltánnál
(Sárbogárd, Papföld, Mini presszó) 2006. május 31-ig.
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XV. SÁRBOGÁRDI NAPOK
programja 2006. május 26-27-28.

A programok helyszíne a Hõsök tere, az ettõl eltérõket feltüntetjük!

26., PÉNTEK
17 órakor: megnyitó; Pro Urbe díj átadása; fellép a Szövet-
kezeti Városi Vegyes Kar és Molnár László (trombita); köz-
remûködik a D13 Galambász Egyesület.
18 órakor: a Sárbogárdi Városi Fúvószenekar és a Mágocsi
Ifjúsági Fúvószenekar játszik.
20 órakor: „Gyarló az ember” címmel részletek az István a
király címû rockoperából. Elõadja a kaposvári Roxinház tár-
sulata.
22 órakor: a Zanzibar élõ koncertje.

27., SZOMBAT
8 órától: gyalogos és kerékpáros túra Rétimajorba a Sárbo-
gárdi Természetjáró Kör szervezésében. Jelentkezni lehet a
József Attila Mûvelõdési Központban.
9 órától: borkóstoló, a Sárszentmiklósi Borbarát Egyesület
szervezésében.
Fõzõverseny. A versenyre jelentkezni május 24-ig lehet a
mûvelõdési házban.
Kézmûves kirakodóvásár.
Asztalitenisz-torna a Szent István Általános Iskola torna-
termében.
IV. Sárbogárdi Utcai Kosárlabdatorna a Mikes közben.
Sárbogárd-kupa sakkverseny a Cosa Nostra Pizzériában.
10 órától: Bene bemutatkozik. A kárpátaljai testvértelepü-
lés mûsora.
11 órától: középkori harci bemutató, Bethlen Gábor Hagyo-
mányõrzõ Egyesület.
13.30 órakor: a fõzõverseny eredményhirdetése.
15 órától: a töbörzsöki roma néptánccsoport elõadása.
15.30 órakor: a Violin Mûvészeti Iskola moderntánc tago-
zatának bemutatója.
16.15 órakor: Ifjú Titánok. Amatõr rock együttes fellépése.
17 órakor: a Black Time Táncegyesület és Hartmann Gá-
bor felnõtt csoportjának elõadása.
18 órakor: Irigy Hónaljmirigy.
19 órakor: Fenyõ Miklós mûsora.
21 órakor: a Neoton együttes élõ koncertje.
23 órakor: Oldies party. Tömény rock and roll.

28., VASÁRNAP

A délelõtt és délután a GYERMEKNAP jegyében.
10 órától: kézmûvesvásár és játszóház; fa körhinta;
régi vásári mutatványos játék; arcfestés, gyertyamár-
tás, gyöngyfûzés, csuhéfonás; agyagozás, korongo-
zás; ingyenes ugrálóvár.
10 órától: A brémai muzsikusok a a Gabalyda Báb-
színház elõadása.
11 órától: Wing Tzun kungfubemutató.
12.30-tól: Jó étvágyat! Meghívjuk egy tál ételre a sör-
sátorba. Közben: Jó ebédhez szól a nóta Dömsödi Far-
kas Bálinttal.
15 órától: Csodakút. Bábelõadás gyerekeknek.
16.30-tól: a Sárvíz Mûvészeti Iskola sárbogárdi nép-
tánc tagozatának bemutatója.
17.15-tõl: Bíró Kriszti énekel.
18.15-tõl: görög nemzetiségi néptáncegyüttes mûso-
ra.
19 órakor: Szûcs Judith mûsora.
20 órakor: hastáncshow, közremûködik a Jade Has-
tánccsoport, Székesfehérvár.
21 órakor: Bódi Csabi, Nótár Mary és Kisguszti mûso-
ra.
22 órakor: tûzijáték zenére.
SÖRSÁTOR a 3 nap alatt folyamatosan mûködik.

Kísérõ programok
Május 22-én, 15 órakor a Madarász József Városi Könyv-
tárban találkozás Lázár Ervinnel.
A Madarász József Városi Könyvtárban képeslap-kiállítás
Becker Gizella gyûjteményébõl.
Május 26-tól Tóth Gyula festõmûvész, rajztanár képeibõl
látható kiállítás a sárszentmiklósi klubban.
Június 3-án, 18 órakor kórushangverseny a József Attila
Mûvelõdési Központban. Közremûködnek a somorjai kórus
(Szlovákia) és a sárbogárdi Szövetkezeti Városi Vegyes Kar.



20-án, szombaton, 19 órakor:

Bambi 2. — Bambi
és az Erdõ hercege

Színes szinkronizált amerikai rajzfilm

A történet közvetlenül azután játszó-
dik, hogy Bambi édesanyja halálát kö-
vetõen megtudja, hogy apukája az er-
dõ Nagyhercege. Bambi rettentõen iz-
gatott, hogy végre megismerheti édes-
apját, a Herceg azonban nem igazán
örül annak, hogy neki kell pátyolgat-
nia a kis bajkeverõt — hiszen így fon-
tos teendõit nem tudja megfelelõen el-
látni. Bár eleinte úgy tûnik, nem mû-
ködik kettejük együttélése, végül még-
is közösen dolgozzák fel az anya el-
vesztése felett érzett gyászt, s valódi
családra lelnek egymásban.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!
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MEGHÍVÓ
A Madarász József Városi
Könyvtár kiállítást rendez

„GYERMEKÜNNEP”

címmel

Becker Gizella
képeslapgyûjteményébõl.

A kiállítás megtekinthetõ:
2006. május 22-étõl a könyvtár

folyosói galériájában.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk mindenkit

2006. május 22-én, 15 órára
a városi könyvtárba.

Az író—olvasó találkozó vendége Lázár
Ervin író lesz. Ebben az évben az író
születésének 70. évfordulóját ünnepel-
jük. Idén a magyar kultúra napján az Õ
mûveibõl olvastak fel a gyerekek.
Most személyesen is megismerkedhe-
tünk a Berzsián és Dideki, A Négyszög-
letû Kerek Erdõ, a Bab Berci kalandjai,
a Hapci király, A hétfejû tündér…
írójával.
Hozzátok el kedvenc Lázár Ervin-köny-
veteket, s dedikáltassátok az íróval!
Nagy érdeklõdés esetén a rendezvényt a
mûvelõdési központban tartjuk.

Sárbogárdon a mûvelõdési házban
2006. június 2-án, pénteken, 19 órakor

a székesfehérvári Prospero Színkör bemutatja:

Müller Péter:

A vihar kapujában
Szereplõk:

Férj……………………………….Szabó Zoltán

Masagó, a felesége……………….Kurinyecz Ágnes

Tazsomaru, a rabló……………….Kurucz István

Koldus……………………………Nagy Éva

Favágó……………………………Majoros Eszter

Pap……………………………….Ujj Edina

Díszlet: Arany Jenõ (Sárbogárd)

Jelmez: Lukóczkiné Kiss Margit

Rendezte: Lukoczki Ágnes

JEGYEK ELÕVÉTELBEN A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN KAPHATÓK.
JEGYRENDELÉS: 06 (70) 217 3024.

A szerzõ írja darabjáról

„Ebben a drámában a néma mozdulatoknak, megállított pillanatoknak, s harcok-
nak éppoly jelentõsége van, mint a kimondott szavaknak. A szereplõknek szinte a
megidézett helyzetnél is fontosabb, mit szólnak hozzájuk az emberek — mi a kö-
zönség véleménye róluk. Meg akarják hatni, nyerni õket, néha kihívóan ingerlõk
— egyszóval a dráma a nézõkkel is folyik… A játék nem arról szól csupán, hogy vég-
zetesen beszorultunk saját, szubjektív világunkba, s mindannyian másképp éljük
meg a valóságot, hanem arról, hogy a „szerep” rásült az arcunkra, kifelé élünk, s
ettõl tudatunkat nem valódi lényünk, hanem szerepünk határozza meg.”

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.
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Itt a tavasz és a jó idõ. Ilyenkor a grillezés illata tölti be a levegõt.
Ki kõgrillen, ki elektromos grillsütõn, ki tárcsán készíti el a fi-
nomabbnál finomabb ételeit.

Tárcsás sertésflekken
Lehetõleg szép, egyenletes vékony tarjaszeleteket használ-
junk. Kicsit klopfoljuk, majd enyhén megsózzuk. Elkészítjük
a pácot. Az olajhoz hozzáadjuk a borsot, a zúzott fokhagy-
mát, mustárt, ízlés szerint fûszereket, fûszerkeveréket. Jól
összekeverjük és a páccal megkenjük a húsok mindkét olda-
lát. Jól záródó edényben pár napig hûtõben érleljük.
A felmelegített tárcsára egy kevés olajos páclevet öntünk,
majd a tárcsára rakjuk a pácolt hússzeleteket, idõnként a tár-
csában lévõ összegyûlt páclében megforgatva szép ressre
sütjük.
Tálalhatjuk friss kenyérrel, tárcsán sült krumplival, zöldsé-
gekkel és friss salátákkal.

Prágai rakott sonkás tészta
Hozzávalók: 1 nagy fej hagyma, 10 dkg vaj vagy margarin, 30
dkg fõtt sonka egy darabban, 40 dkg nagy kockatészta, 5 tojás, 2
dl tejföl, zsemlemorzsa, bors
Elkészítés: a megtisztított, finomra vágott hagymát a vaj fe-
lén aranybarnára pirítjuk, a sonkát apróra felkockázzuk. A
tésztát enyhén sós, forrásban lévõ vízben kifõzzük, leszûrjük,
hideg vízzel leöblítjük, alaposan lecsepegtetjük, hozzáadjuk
a pirított hagymát és a sonkakockákat. A tojássárgákat elke-
verjük a tejföllel, ízlés szerint sóval, borssal, kanalanként kí-
méletesen összedolgozzuk a kemény habbá vert tojásfehér-
jékkel, lazán a tésztához keverjük és kivajazott, zsemlemor-
zsával meghintett sütõtálba simítjuk, a maradék vajat a tete-
jére tördeljük. A tetejét fóliával letakarjuk, forró sütõben 20
percig forrósítjuk, majd a fóliát levéve még 10 percig szik-
kasztjuk, pirítjuk, a sütõtálban hagyva melegen tálaljuk. Ve-
gyes salátát kínálhatunk hozzá.

ESÕS DÉLELÕTT
Ne reménykedjetek, magyarok! Nincs esély arra, hogy változ-
zék a közbeszéd stílusa. Az országgyûlésen ugyanaz lesz, mint
eddig volt: vádaskodás, rosszhiszemûség. S az õsszel megválasz-
tandó önkormányzati képviselõ-testület ülésein ugyanúgy
anyázni fogják egymást a képviselõk, mint az eddigi négy évben,
akárkire szavaztok. Nincs mód változásra. Ez a helyzet. A leg-
jámborabb széplelkek is ordító farkasokká válnak abban a ta-
nácsteremben. Talán ha nyugodt, bölcs Juliska nénikbõl állna
fel a testület, akkor lehetne változásra számítani. Na, de itt „ki,
ha én nem?” férfiak ülnek majd! Akik mindenkinél okosabbnak
hiszik magukat. És le akarják taposni azt, aki szembe merészel
szállni velük.
Mitõl van ez? Mi ez az átok Magyarország felett?
Nézzük az okokat!
Elõször is ott a pénz. Az anyagi érdek. Hogy kié lesz az a telek,
az a körzet, ki nyeri a pályázatot, ki kaszálhat nagyobbat.
Másodszor ott a presztízs, a tekintély, hogy ki lesz a kakas a sze-
métdombon, ki vágja át avatáskor a zárószalagot, ki ül a fõhe-
lyen a népi összejövetelek alkalmából, ki nyitja meg a rendez-
vényt, ki kapja a nagyobb tapsot. Férfiak vagyunk, igaz? A bi-
kák, szarvasok, õzbakok nem ezt csinálják? Neki egymásnak!
Derüljön ki, ki a nagyobb legény. Tehát van itt egy már az állat-
világból hozott tényezõ.
Harmadiknak mondanám az összeköttetést. Hogy „egy csónak-
ban evezünk”, „õ is a mi kutyánk kölyke”, „kéz kezet mos”.
Mert mit csináljon a szegény kéz egymagában? Ugye, nem ké-
pes önmagát megmosni! Õ segít nekem, én segítek neki. Emberi
dolog.
Van egy sportolási tényezõ is a dologban. A vetélkedés, a játék.
Hogy ki kit gyõz le.
Na és persze a meztelen agresszivitás, a szadizmussal rokon in-
dulat. A gyönyörködés abban, hogy más szenved, és hatalmam-
ban áll õt meggyötörni. Ez már lelki betegség, gyógyítani kelle-
ne, nem táplálni.
Mit ér mindezekkel szemben a tisztelet? Hogy „tiszteld ember-
társadat”. Mit tiszteljek benne? Õ sem tisztel engem.
Hát azt tiszteljed benne, hogy õ is meghal, mint te. Neki is fáj a
lába, jár az orvoshoz, aggódik a gyerekeiért, virágot visz az anyja
sírjára, szereti az óvodásokat, gyönyörködik a májusi virágok-
ban, borozgat a barátaival. És lehet, hogy õ is jót akar. Nem te-
het róla, hogy gyarló ember, mellé-melléfog. Megilleti a tévedés
joga.
Na, de térjünk észhez! Van remény a tiszteletre? Semmi a vilá-
gon. Törõdjünk bele, hogy ez van.

(L. A.)

Nagymama receptjeiNagymama receptjei

EGÉSZSÉGÜNK ÕRE — A ZÖLDTEA
A teát a kínai császári udvarban már 4000 évvel ezelõtt dicsérõ feljegyzések magasztalták. Nap-
jainkra az is bebizonyosodott, hogy a teák, de fõként a zöldtea hatóanyagai segítik a szív- és ér-
rendszer mûködését, fokozzák a szervezet ellenálló képességét, mi több, képesek a szív- és ér-
rendszeri betegségek, továbbá a fogszuvasodás kialakulásának megelõzésére is.
A teaivók hosszabb, egészségesebb életre számíthatnak, mert a rendszeres teafogyasztás mé-
regteleníti a szervezetet, élénkíti az immunrendszer mûködését.
A „csodás” hatásokat a zöldteában található, a polifenolok csoportjába tartozó, természetes ha-
tóanyagoknak köszönhetjük. A részletekrõl érdeklõdjön a:

REFORMHÁZ — Herbár ia szaküz letben:
Sárbogárd, Ady E. út 182., telefon: 06 (25) 461 865

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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A HÛTLEN BARÁT
2. rész

Lassan letelt a hat hónap. A bráhmana-
fiú sok pénzt összegyûjtött, és elindult ha-
zafelé. Mikor a faluba érvén meglátta,
hogy édesanyja már egészen összefony-
nyadt a szegénységtõl, felkiáltott:
— Édesanyám! Mi történt, mi tette
ennyire tönkre?
— Édes fiam! Sok idõt távol voltál. Nem
volt mit ennem, nem volt mit innom.
Hogy ne mentem volna tönkre?
Szólt a fiú:
— Hát nem adta át az aranymûves a kül-
deményem?
— Megbuggyantál, édes fiam? Egyetlen
rézgarast küldtél nekem, abból kellett
volna eltengõdnöm mostanáig? Ott van a
rézgarasod a ládikában, hasznát úgyse
vettem.
A bráhmana azon nyomban megértette,
hogy az aranymûves álnokul viselkedett.
Szívében hirtelen harag gyúlt, de rögtön
türelemre intette magát, és azon törte a
fejét, hogyan is állhatna méltó, nemes
bosszút, hogyan leckéztethetné meg az
aranymûvest.
Néhány nap múlva saját pénzén egy kis
falusi iskolát nyitott. A környék összes
lurkója nála kezdett írni-olvasni tanulni.
Egy nap az aranymûves is meglátogatta
az okos bráhmanát.
— Tanult barátom! Régóta ismerjük egy-
mást. Tedd meg nekem azt a szívességet,
hogy felveszed a kisfiamat az iskoládba,
hadd tanuljon egy kis bölcsességet!
A pap azt válaszolta:
— Bátyámuram! Már miért lenne ez szí-
vesség? Épp azért nyitottam ezt az isko-
lát, hogy bárki ideküldhesse a gyermekét
okosodni.
Elhozta hát az aranymûves a fiát, és a
bráhmana gondjaira bízta. Az pedig né-
hány nap múlva fogta a fiút, és elvitte egy
barátjához, jó messze, más faluba.

Eltelt egy-két hét és jött az aranymûves
meglátogatni a fiacskáját. Volt nagy meg-
lepetés, mikor látta, hogy a bráhmana egy
majmot vezet elé.
— Tanult barátom! Mi ez itt?! Egy ma-
jom?! Mit tettél a fiammal??!!
— Elment az eszed? — válaszolt a bráh-
mana. — Nem ismered meg a saját fia-
dat? Eleinte nem volt vele baj, de szép
lassan majommá változott. Mit csináljak?
Szegény aranymûves a haját tépve, óbé-
gatva futott a falu bírájához, és elsírta ne-
ki, hogy a bráhmana majommá változtat-
ta az õ egyetlen drága fiacskáját.
— Bíró úr! Könyörgöm, büntesse meg ezt
a bráhmanát, és kötelezze, hogy változ-
tassa vissza a fiamat!
Hivatta a bíró a tanult papot.
— Ez a majom bizony az aranymûves fia
— mondta a bráhmana. — Elhozta az is-
kolámba, itt meg majommá változott. Te-
hetek én errõl?
Az aranymûves feljajdult:
— Ez nem lehet! Biztosan elrabolta a fia-
mat! Az én aranyos fiacskám hogy is vál-
tozhatna majommá?
A bráhmana azt válaszolta:
— Ahol egy arany asarfíbõl rézgaras lesz,
ott egy aranyos kisfiú miért ne tudna ma-
jommá változni?
Nem értette ezt a bíró, ezért a bráhmana
mindent elõadott neki. Mit volt mit tenni,
az aranymûves beismerte, hogy magának
rakta el a bráhmana arany asarfíját. Mi-
kor a bráhmana visszakapta az aranyat,
vidáman mondta az aranymûvesnek:
— Ravasz aranymûves! Igaz barátot soha
be ne csapj! Édesanyám hat hónapig ke-
sergett miattad! Örülj, hogy ennyivel
megúsztad!
Az aranymûves nagyon elszégyellte ma-
gát, a bráhmana meg vidáman élt anyjá-
val még sok-sok éven át.

(Indiai, bihari népmese)

Megfejtés

Az elsõ csiga 10 dm-t, a második csiga
20 dm-t tett meg.

Ezen a héten nem érkezett be jó meg-
fejtés.

REJTVÉNY
Pótold a szavakban a hosszú

mássalhangzókat!

a…ony, me…fa, ro…, po…ász, bo…ú,

ga…, ö…esen, sü…ed, bi…eszt,

Beküldési határidõ. 2006. május 23.

Heti idõjárás
A következõ napokban
változatlanul változé-
kony marad idõjárá-
sunk. Pénteken újabb front hatására
többfelé lesz csapadék, szombaton
megint több lesz a napsütés, vasárnap
ismét több lesz a felhõ. A jövõ hét elsõ
napjaiban viszont erõteljes felmelege-
désre számíthatunk, kedden néhol
már a 30 fokot is elérheti a hõmérsék-
let, és ekkor már számottevõ csapadék
sem várható. A reggeli hõmérséklet
11-17, a nappali 22-28 fok körül alakul.

www.metnet.hu

TERMÉSZETJÁRÓK FIGYELEM!
Szeretettel várunk mindenkit a május 27-én
tartandó nyílt túránkra a Rétimajor—Örs-
puszta útvonalon. Találkozás 9.30-kor Réti-
majorban. Aki kerékpárral kíván jönni, 8 órá-
ra várjuk a Plus áruház parkolójába. A gyalo-
gosok a 8.45-kor induló vonattal közelíthetik
meg a célállomást. A major látnivalóinak
megtekintése után továbbindulás Örspusztá-
ra, Killer Gáborék halásztanyájára, ahol 1.100
forintért bõséges enni- és innivaló várja a
megfáradt vándorokat. Az ebédigényt kérjük
május 25-én, este 8 óráig jelezni a 06 (30)
429 8964-es telefonszámon.

A következõ havi kirándulásunk idõpontja
technikai okok miatt módosult. Az új idõpont
június 17. Az indulási idõ és a költségek vál-
tozatlanok. Kérjük az elõrejelentkezést, mert
a távolság miatt busz csak minimum 30 fõ je-
lentkezése esetén indul. Kérünk mindenkit,
hogy a fiatalon elhunyt tagtársunk (Rostáné
Csõgör Etelka) emlékére szervezett túrán mi-
nél nagyobb létszámmal vegyenek részt! Bõ-
vebb felvilágosítás a fenti telefonszámon kér-
hetõ!

Városi bizottság

VICC

A tanár ezt modja az osztálynak:
- Gyerekek, olyan csendet akarok,
hogy még a légy zümmögését is hall-
jam!
Egy darabig pisszenést se hallani, ami-
kor Dóci jelentkezik:
- Tanár bácsi, mikor jön már az a légy?

Nemsokára itt a nyár...Nemsokára itt a nyár...
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Május 20., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Izomláz 9.30 Glóbusz 10.00 Bundás és Rozsdás 10.30
Sandokan 11.30 A piros kardigános utazó 12.00 Híradó 12.05 Zselé 12.10
Klipperek 12.35 Zselé 12.50 Felfedezõk 13.15 Zselé 13.30 Momentán 13.55
Zselé 14.00 Autóvízió 14.30 Állati 15.00 Hangár 15.30 Feszty-körkép 16.00
Híradó 16.05 TS 16.10 Az utókor ítélete 16.40 TS 18.05 Halhatatlanok Tár-
sulata 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05 Ötös lottó-sorsolás 20.15 Agatha
Christie: Öt kismalac 22.00 Tiszta románc 24.00 Híradó 0.05 Sporthírek 0.15
Módi 1.35 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Újabb titkok nyomában 6.50 Lisa 7.00 Kölyökklub 9.15 Dis-
ney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.45 Bette 13.10 Papás-mamás 13.35 Odüsszeia 14.30
Tuti gimi 15.25 M, mint muskétás 16.20 Szuper zsaru 18.30 Híradó 19.00
Fókusz plusz 19.30 Szombat esti láz 22.05 Katonák voltunk 0.55 Éjjeli rande-
vú 1.40 Denevérinvázió 3.30 Hóbarátok 4.25 Újabb titkok 4.50 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.50 Jetix 10.10 Kalandos szafari 10.40 A vadon nap-
lója 11.10 Stahl gyerekkonyhája 11.45 Laktérítõ 12.15 TotalCar 12.50 Az
igazság napja 13.45 Malibu Road 2000 14.40 A láthatatlan ember 15.40 Bû-
bájos boszorkák 16.40 Csillagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00
Megasztár a Mindent eldöntõ 23.00 Drogosztag 0.45 FBI-ügynök bevetésen
1.35 A láthatatlan ember 2.25 TotalCar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33
Az én hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05
Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02 Krónika 12.30 Ba-
rangoló 13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi
Újság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.20 Színház az
egész világ! 18.30 Szemle 19.05 Sport 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül
20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház: Csoma-legendárium 1-2 22.00
Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Magyarország
orgonái

Május 21., VASÁRNAP

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Delta 9.30 Századunk 10.00 Mindentudás Egyeteme 10.55
TS 12.00 Híradó 12.10 Fõtér 13.05 Európa-Ház 14.00 TS 15.30 Örömhír
16.00 Híradó 16.05 Csellengõk 16.30 Magyar elsõk 16.45 Tejben-vajban
17.15 ABSZOLÚT 17.35 Tempó 17.45 Szívek szállodája 18.35 BBC-exkluzív
19.30 Híradó 19.55 Krém 21.00 A szólás szabadsága 22.05 Glória 23.55 Hír-
adó 24.00 Sporthírek 0.05 TS-Motorsport 0.20 TS 1.15 Héthatár 1.55
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Inuyasha 7.00 Kölyökklub 8.50 Slayers 9.20 Receptklub
9.35 Játék 10.40 Borsodi Liga 13.45 Forma-1-magazin 14.15 Egy rém ren-
des család 14.45 Seven Days az idõkapu 15.45 X csapat 16.45 Eltûntnek
nyilvánítva 17.40 Trucaling 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.05 Kamukém
21.50 Heti hetes 22.55 A da Vinci-kód nyomában 23.55 Fókusz-portré 0.25
Éjjeli randevú 1.10 Nem ér a nemem 2.55 Hóbarátok 3.45 Heti hetes 4.45
Fókusz-portré 5.10 Top Shop
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.50
Jetix 10.15 Rém rendetlen család 10.45 Két testÕr 11.15 Stahl konyhája
11.50 Sliders 12.40 Kaland Bt. 13.35 Monk-flúgos nyomozó 14.35 Smallville
15.35 Baywatch Hawaii 16.35 NCIS 17.30 Walker 18.30 Tények 19.00 TV2
RING 20.00 Lara Croft: Tomb Raider 2. — Az élet bölcsõje 22.35 Egy csodá-
latos elme 0.15 Képírók
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 mú-
zsák kertjében 9.05 Világóra 10.04 Istentisztelet közvetítés 11.05 Gondolat-
jel 12.02 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél 13.05 Név-
jegy 14.04 Szonda 14.35 Mit üzen a rádió? 15.05 Hajszálgyökerek 15.35
Mûvészlemezek 16.04 Mélymerülés 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04
Sport 19.30 Esti mese 19.40 Petró István nótáiból 20.04 Archívumok mélyé-
rõl 21.04 Rendhagyó színházi este két tételben 22.00 Krónika 22.20 Rádió-
színház 23.37 Haydn: A megjutalmazott hûség — Az I. felvonás fináléja

Május 22., 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 Parla-
menti napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma Magazin
13.30 Domovina 14.00 Tempó 14.05 Max, a zsaru 15.00 Szerelmek Saint
Tropez-ban 15.54 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 BBC-exkluzív 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 Agatha Christie:
Gyilkosság meghirdetve 21.05 Kékfény 22.00 Hétfõ este 22.45 Kultúrház
23.00 TS-Sporthét 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.45 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 Mozimatiné 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
Barátok közt 21.00 Gyõzike 22.05 Szexi szörnyeteg 23.50 Találkozások 0.10
Éjjeli randevú 0.55 Vb lexikon 1.25 ITTHON 1.50 Hóbarátok
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel! 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 11.45 Játékidõ 12.45 Mozidélután 15.00
Anita 15.30 Jó barátok 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 He-
tedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10
Áll az alku 21.10 Gyilkos számok 22.15 Szulák Andrea-Show 23.10 Tények
este 23.40 Esküdt ellenségek 0.40 Dolce Vita 1.10 Aki kapja, marha! 3.00
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.04 Szonda 11.35 77. Ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok, 2006
12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a ház-
nál 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.10 Zene-szóval 15.05 Szóljon
hozzá! 16.00 Krónika 16.04 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit
17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.04 Angyal vigyél hírt a csodáról — Vers-
ünnep 2006 22.00 Krónika 22.30 Etikai kódex 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Lemezmúzeum

Május 23., 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 13.25 Unser Bildschirm 13.55 Max, a zsaru 14.50 Kor-
mányváró 15.20 Szerelmek Saint-Tropez-ban 16.15 Híradó 16.20 Bartók
125 16.24 Maradj velünk! 16.30 Katolikus krónika 17.00 12+ 17.10 Mit 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 Önök kérték! 20.20 Életképek
21.05 Kedd 21 22.00 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.25
Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Provokátor 0.10 A NAGY Vita 0.45 Kárpáti
krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.15 Tehetetlen nõfaló
15.05 Disney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30
Mónika-sow 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos!
20.20 Barátok közt 21.00 Vészhelyzet 22.05 A Grace klinika 22.55 Ecopoly
0.05 Találkozások 0.20 Éjjeli randevú 1.05 Vb lexikon 1.35 Fej vagy írás
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.05 Játékidõ 13.10 Mozidélután 15.00
Anita 15.30 Jó barátok 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 He-
tedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10
Áll az alku 21.10 Nem a te napod! 21.50 Montecarlo! 23.35 Moziverzum
0.05 Tények este 0.35 Hack-mindörökké zsaru 1.30 Ördögi nyomozó 2.20
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 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
Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórá-
ja 14.10 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarország-
ról 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 21.05 Mesélõ krónikák 21.35 Népdalok 21.55 Gyöngyszemek
22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Operákból,
daljátékokból

Május 24., 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 Tempó 14.05 Max, a zsaru 14.55
Szerelmek Saint-Tropez-ban 15.53 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Templo-
mi orgonák titkai 16.20 Református ifjúsági mûsor 16.30 Útmutató 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 ügy-
védje 21.05 Gõg 22.00 Szerda este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra
23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 A NAGY Vita 0.15 9 és 2 hét 2.15
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 Mozidélután 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
Barátok közt 21.00 Die Hard 3.-Az élet mindig drága 23.35 XXI. század 0.05
Cadillac Drive 1.10 Találkozások 1.20 Éjjeli randevú 2.05 Vb-lexikon 2.30
Hegylakó-A holló 3.25 Cadillac Drive 4.10 Az Internet csodái 4.40 Fókusz
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TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.20 Hajrá, skacok! 11.40 Játékidõ 12.35 Mozidélután 15.00
Anita 15.30 Jó barátok 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 He-
tedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10
Áll az alku 21.10 Columbo 22.35 Doktor House 23.35 A veszély közelében
1.20 Tények este 1.50 Magyar szépség 3.40 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
Beszélni nehéz! 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
Magyarországról jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika
19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
77. Ünnepi könyvhét 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30
Mérleg 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Nagy mesterek-világhírû elõadómûvészek

Május 25., 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 12.00 Híradó
13.00 Rondó 14.00 Úton Európa-magazin 14.30 Fogadóóra 15.00 Szerel-
mek 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 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Panoráma
21.05 Gõg 22.00 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.00 Lapozó 23.40 Híradó
23.45 Sporthírek 23.55 A Nagy Vita 0.25 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top
Shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.30 Mozimatiné 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
Barátok közt 21.00 Gálvölgyi-show 21.45 Kész átverés! 22.55 Házon kívül
23.30 Street Time — Harcos utcák 0.30 Találkozások 0.45 Éjjeli randevú
1.25 Vb lexikon 1.55 Infománia 2.25 Corinna 2.50 Street Time — Harcos
utcák
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.05 Játékidõ 13.10 Mozidélután 15.00
Anita 15.30 Jó barátok 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 He-
tedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10
Áll az alku 21.10 Hajrá, csajok, újra! 23.00 Tények este 23.30 Strucc 24.00
Intim részek 1.45 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 katoli-
kus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika
16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac 17.45 Kék bolygó 18.00 Kró-
nika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek
20.35 77. Ünnepi könyvhét 21.06 A 20. Század titkai 21.55 Gyöngyszemek
22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Felfedezések
kényszer pályán

Május 26., 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
híradók 18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05
Dob+basszus 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 0.45 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 13.25 Mozimatiné 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
Barátok közt 21.00 Rejtélyek városa 22.00 Bújj, bújj, szellem! 0.05 Így ké-
szült: X-Men 3. 0.35 Találkozások 0.50 Éjjeli randevú 1.20 Vb-lexikon 1.50
Alias 2.35 Hegylakó-A holló
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.30 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 He-
tedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10
Áll az alku 21.10 Jackie Chan: Iker hatás 23.20 Összeomlás 1.30 Tények
este 2.00 Chris Isaak-show 2.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 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 Az unitárius
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 21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Krónika
22.30 Fórum 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Egy hazában

Meghívó hõsök napja megemlékezésre
A hõsök napját minden év május utolsó
vasárnapján tartják Magyarországon.
Eredete az 1917. évi VIII. törvényre ve-
zethetõ vissza. Ebben mondták ki elõ-
ször, hogy nemzetünk hõsi halottainak
kegyeletteljes tiszteletét megfelelõ mó-
don kifejezésre kell juttatni.
Városunkban is többéves hagyomány,
hogy május utolsó napjaiban megemlé-
kezünk a II. világháború, illetve a náciz-
mus zsidó áldozatairól és egyben tiltako-
zunk az erõszak, a vallási, faji megkülön-
böztetés, az embertelenség ellen.

1944-ben a német megszálló erõk irányí-
tásával az akkori magyar hatóságok te-
vékeny részvételével elõbb gettóba gyûj-
tötték, majd haláltáborokba hurcolták a
magyarországi zsidóság vidéken élõ tö-
megeit. Sajnos, így történt ez az egykori
Sárbogárdi járás területén is.
A sárbogárdi izraelita temetõben felállí-
tott emlékoszlopon 408 áldozat neve
szerepel, akik közül 252 zsidó honfitár-
sunkat Sárbogárdról, 156 fõt pedig a
környezõ településekrõl hurcoltak el és
gyilkoltak meg.

Ebben az évben május 28-án
(vasárnap), 11.30 órakor

tartjuk megemlékezésünket
az izraelita temetõben.

Kérem, tisztelje meg személyesen ezt a
kegyeletteljes eseményt.
Kérje fel és hívja családtagjait, rokonait,
ismerõseit, munkatársait, gyerekeket,
felnõtteket, hogy együtt emlékezzünk az
áldozatokra.

Juhász János polgármester
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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)

Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg bérelhe-
tõ Sárbogárdon. Tel.: 06 (70) 617 1395.
(0878564)

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)

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 el-
adó. Tel.: 06 (20) 342 0788.
Dinnyepalánta eladó 50 Ft/db. Sárbogárd,
Lehel u. 27. (0878522)

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

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

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, június
19-23. között. Érdeklõdni: 06 (30) 300 4028.
Paprika-, paradicsom-, dinnye- és egyéb pa-
lánták eladók. Cece, Deák F. u. 81. Telefon:
06 (30) 640 7435. (0878781)

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

Sárbogárd központjában kétszobás lakás ki-
adó. Érdeklõdni: 06 (30) 432 7605. (0878690)

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

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

Palánta, paprika, paradicsom és egynyári vi-
rágok. 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.
Sárszentágotán, fõút mellett, 1650 m2-es
megosztható telken, közmûves, felújítandó
ház eladó. Irányár: 3.400.000 Ft. Tel.: 06 (70)
572 7692.
Sárbogárdon (Sárszentmiklós), Arany Já-
nos utcában 2 szobás családi ház, melléképü-
letekkel, 1777 m2-es, összközmûves teleken
eladó. Irányár: 5.000.000 Ft. Érdeklõdni: 16
óra után. 06 (25) 221 124-es telefonon lehet.
(0878640)

Pultos hölgyet keresek a Randevú presszó-
ba. Tel.: 06 (20) 9366 379. (0878638)
Építkezõk figyelem! Óriási 3 és 5 légkamrás
ablakakció a Réka nyílászáróban. 25% ked-
vezmény. Sárbogárd, Ady E. út 204.
(Robifon mellett). Tel.: 06 (20) 443 7451.
(0878637)

1987-es Skoda 120-as 2007. november hóig
érvényes mûszakival egyben vagy alkatrész-
nek eladó. Tel.: 06 (30) 662 5375. (0878636)

Olcsón vállalok beszegést, felvarrást.
Ugyanitt gyöngybõl nyakláncok, karkötõk
ízlés szerint rövid határidõvel, 06 (30) 429
8107. (0878635)

Eladó Hauser pótkerekes gyermekkerékpár,
hároméves kortól, 5.000 Ft-ért, valamint egy
alig használt pótkocsis, lábbal hajtható gyer-
mektraktor 8.000 Ft-ért, 06 (20) 599 5425.

Extra gyors szabadon felhasználható jelzá-
loghitel 5 nap alatt. Jövedelemigazolás, ér-
tékbecslési és közjegyzõi díj nélkül árfo-
lyam-garanciával! 1 millió Ft-tól — 3 millió
Ft -ig. Csak Sárbogárdiaknak. Tel.: 06 (30)
632 1425. (0878634)

1987-es Ford Escort, 1.6, diesel eladó. Ér-
deklõdni: 06 (20) 4814 112. (0878630)

Takarítás! Kissné Ilona, 06 (30) 245 3620.
(0878628)

Tûz- és munkavédelem! Teljes körû tûz- és
munkavédelmi szolgáltatás. Tûzvédelmi be-
rendezések forgalmazása, porraloltó-ellen-
õrzés, szakvizsgáztatás, munkavédelmi sza-
bályzat, kockázatértékelés készítése. Tûz-
madár 58 Bt., 06 (30) 9765 912. (0878628)

Hitelügyintézés! Aktuális ajánlatok: szemé-
lyi kölcsön 300.000 Ft—7.210 Ft/hó; lakáshi-
tel 1 M Ft—5.040 Ft/hó; lakás- és jelzáloghi-
telek értékbecslési díj nélkül akár 5 napon
belüli folyósítással már OTP hitelek ügyinté-
zése is! Tel.: 06 (30) 332 1853, 06 (20) 412
2780. (0878626)

Abai szeszfõzde pálinkafõzést vállal, 06 (30)
9275 627. (0878625)

Abai sörözõbe nõi pultosokat felveszek, la-
kást biztosítok. 06 (30) 9275 627. (0878625)

Budapesten, VIII., Karácsony S. utcában,
III. emeleti lakás kiadó 30.000 Ft+rezsi. Ér-
deklõdni: 06 (30) 559 7126. (0878624)

Motoros fagylaltos triciklire munkatársat
keresek. 06 (30) 408 1550. (0878622)

Aprított cser-, tölgy-, akác tûzifa eladó, in-
gyenes házhozszállítással. 06 (20) 336 7067.
(0878794)

Hitel bármilyen célra azonnali ügyintézés-
sel, 06 (20) 448 3233, 06 (30) 578 9933. (0878789)

Sütni való csirke kapható. Sárbogárd, Tinó-
di u. 52. TETRA-H csirke elõjegyeztethetõ.
Tel.: 06 (25) 460 738. (0878804)

Vörös tyúk, naposcsibe, naposkacsa május
22-ig elõjegyeztethetõ. Sárbogárd, Köztár-
saság út 67.

Házi füstölt sonka (hátsó) eladó. 06 (30)
2045 101. (0878649)

Elõnevelt húshibrid csirke jegyeztethetõ jú-
nius 3-4-5-én. Sárbogárd, Kertalja út 1. Tel.:
06 (25) 460 252, 06 (30) 9564 067. (0878648)

Kálozon, a falu központjában, 119 m2-es üz-
lethelyiség kiadó vagy eladó. Érdeklõdni: 17
óra után: 06 (30) 2473 630. (0878647)

Csau-csau eladó. Tel.: 06 (25) 466 161.
(0878646)

Dióbél eladó 1000 Ft/kg, megrendelhetõ 06
(25) 460 835. (0878644)

Lakóház eladó Sárbogárd, Dózsa Gy. u. 13.
Ár: 2,5 millió Ft, 06 (30) 854 3602, 06 (25)
465 153. (0878643)

1999-es évjáratú Skoda Felicia eladó. Érdek-
lõdni: 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)

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.

ZÁRAK
RÉZ, KRÓM, AJTÓ- ÉS ABLAKKILINCSEK

KULCS- ÉS ZÁRTARTOZÉKOK
NAGY VÁLASZTÉKBAN, JÓTÁLLÁSSAL!

KULCSMÁSOLÁS
TÖRÖTT, KOPOTT KULCSRÓL IS — AZONNAL!

GRAVÍROZÁS
(TÁRGYAKBA, TOLLBA, NÉVTÁBLAKÉSZÍTÉS)

Sárbogárd, Rózsa u. 7/b.
Nyitva: H-P.: 9-17-ig, Sz.: 8-12-ig

Telefon: 06 (25) 460 505
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Fried-kastély szálloda és étterem

A legváltozatosabb ételek!

Színvonalas felszolgálás!

Minden szombaton élõzene!

Szeretettel várunk mindenkit!

Asztalfoglalás: 06 (74) 486 560
7081 Simontornya, Malom út 33.

www.hotelcastle.hu

Oklevelet adó

MASSZÕRTANFOLYAMOT
indít a Stúdium Iroda

június 4-én Sárbogárdon.
Ára: 40.000 Ft.

Telefon: 06 (70) 537 4955.
(Nyilv. szám: 14-0032-06)
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A cecei kézmûvesház

Cece központja újabb színfolttal gazdagodott. Elkészült a régi gyógyszertár épüle-
tébõl, pályázati pénzbõl a kézmûvesház. Az épület homlokzata szépen illeszke-

dik a régi cecei polgári utcaképhez. Itt kapnak helyet majd a népi kismesterségek mû-
velõi, akik felelevenítik a helyi kézmûves hagyományokat. Itt a gyerekek és felnõttek
ismét elsajátíthatják azokat a mesterségbeli fogásokat, amelyekkel a régi falusi embe-
rek használati tárgyaikat elõállították. Megismerhetik a díszítõmûvészetek sokféle
ágát: a nemezelést, faragást, kerámia-készítést, csuhéfonást, bõrdíszmûvek készítését
stb.
A hagyományok házát június 24-én a Dél-mezõföldi Kulturális Fesztiválon fogják a
nagyközönség számára megnyitni.

Hargitai Lajos

Mozgalmas éjszaka
Nem sokkal éjfél elõtt tartottunk hazafe-
lé szombaton. Az OTP melletti buszmeg-
álló öblében egy kuka hevert, körülötte
szanaszét szemét. Leraktuk a biciklit ott-

hon, és pár perc múlva már kint is voltam
a buszmegállónál, hogy félrehúzzam a
kukát az útból, de az éppen akkor járõrö-
zõ két rendõr megelõzött. Nem vettek
észre, mert háttal álltak nekem, de én
mindent láttam és hallottam, ami ezután
történt.
A rendõrök helyére tették a kukát, és mi-
vel az utcán kószált két fiatalkorú, nor-
mális hangnemben figyelmeztették õket,
hogy menjenek haza, ne keveregjenek
ilyen késõn az utcán. A gyerekek mégis
szemtelenül, csúnyán feleseltek vissza az
egyenruhás közegeknek. Több se kellett
a rendõröknek, az egyik a közben futás-
nak eredt fiatalok után szaladt, a másik a
kocsiba pattanva elõzte és állította meg
õket a Penny elõtt, hogy kérdõre vonják,
igazoltassák a neveletlen kölyköket.
Hazamentem, majd késõbb újra vissza,
hogy összeszedjem a szemetet, de nem
tudtam fölocsúdni a történtektõl. Nem
fért a fejembe, hogyan merészeltek a gye-
rekek visszafeleselni a rendõröknek, mi-
ért nem hiányolták õket otthon a szüleik?
A két járõrnek ezúton is köszönetet sze-
retnék mondani, hogy visszatették a ku-
kát a helyére és nem hagyták szó nélkül,
hogy a fiatalok olyan késõn az utcán
mászkáltak.

Hargitai Kiss Virág

Nyílt
tér

KÖVETELÕZÕ
„ÖRÖKÖS”

A fiam vett egy házat az egyik utcában. Az
adás—vétel annak rendje és módja sze-
rint lezajlott a ház tulajdonosával, akinek
a neve a tulajdoni lapon egyedüliként volt
feltüntetve. Nemsokára azonban a ház
(akkor már) volt tulajdonosának egy állí-
tólagos rokona keresett fel bennünket,
követelve az õ örökségét az ingatlanból.
Azóta is folyamatosan fenyeget bennün-
ket az illetõ, holott nekünk semmi kö-
zünk nincs az õ esetleges családon belüli
ügyeikhez. Mi szabályosan, a törvények
szerint vettük meg a házat, az adás—vé-
tellel kapcsolatos minden hivatalos irat a
birtokunkban van. A szerzõdésben is az
áll, hogy „az eladó eladja örökre és vissza-
vonhatatlanul, per-, teher- és igénymen-
tesen az ingatlant”. Ezúton is üzenjük ne-
ki, hogy ha bármilyen gondja van, keresse
fel a régi tulajdonost és vele tisztázza,
rajta követelje az állítólagos örökségét.
Név és cím a szerkesztõségben.

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

TISZTELT
ÚTFENNTARTÓ

VÁLLALAT!
A kerékpárral közlekedõk igen nagy
felháborodással közlik, hogy Önök
évek óta nem fordítanak gondot a Sár-
bogárd fõutcáján lévõ kerékpársáv ja-
vítására. Nem ecsetelem, hogy ez mek-
kora balesetveszélyt jelent. Ezt Önök-
nek is kell tudni, csak végig kell kerék-
párral hajtani a fõút mindkét oldalán.
Vagy Önök csak gépkocsival közle-
kednek? Vagy nem is közlekednek,
csak ülnek az íróasztaluk mögött???

A mérges kerékpárosok

VIRÁGLÁDA
KERESTETIK

Lomtalanítás alkalmából eltûnt a vi-
rágládám az Úttörõ utcából, amelyet
szeretnék visszakapni. Ismertetõjele:
barna lambériából készült, zöld sze-
géllyel, verbénákkal teleültetve. Ké-
rem a becsületes megtalálót, hozza
vissza az Úttörõ u. 24-be.


