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Díjugratás Alapon
Sok évtizedes hagyományt õriz az alapi Arany János Mezõgazdasági Szö-
vetkezet azzal, hogy minden évben megrendezik a Tavaszmajorban az ala-
pi díjugratóversenyt. A mostani hétvégén megtartott rendezvényre min-
den eddiginél több lovas érkezett. A késõ estig tartó versenyen hat kategó-
riában indulhattak a lovasok, akik az alapi pálya kitûnõ talaján jó eredmé-
nyeket értek el.
B1-ben legjobban szerepelt Kovács Péter, Szénási Viktória, Zentai Dóra;
B1/b-ben az alapi származású Bertók Ferenc, székesfehérvári versenyzõ
szerepelt a legjobban, a sárbogárdi Fûrész József Lucifer nevû lovával má-
sodik lett Orbán Bernadett, harmadik Kapoli István simontornyai ver-
senyzõ.
A B1/c-ben Leszli Viktória, Papp Péter és Futó Anna voltak a legjobbak.
A B2 ifjúságiban Juhász Judit, Füri Milán, Papp Péter, a B2/ny-ben Györ-
gyi Barnabás, Cseresnyés László, Pintér Zoltán, a B3-ban Juhász Judit,
Kristóf Veronika és Bálint László végeztek az elsõ három helyen.
A verseny szüneteiben színes mûsorokkal néptáncegyüttesek, lovas íjá-
szok, fogatosok, huszárok szórakoztatták a nézõközönséget.

Hargitai Lajos

BÚCSÚZTATTÁK A RÉGI, BEIKTATTÁK
AZ ÚJ RENDÕRKAPITÁNYT

Dr. Horváth Zoltán alezredes 1995.
január 1-je óta volt Sárbogárd rend-

õrkapitánya. Rendõrként összesen 32
évig teljesített szolgálatot. Sárbogárdi ka-
pitányi kinevezését megelõzõen a Fejér
Megyei Rendõr-fõkapitányságon dolgo-
zott. Most, 2006. május 19-én ünnepi ál-
lománygyûlésen adta át helyét utódjá-
nak, Lasancz Zoltán alezredesnek. A
Sárbogárdon eltöltött eredményes esz-
tendõk elismeréseként a megyei fõkapi-
tány, Papp Károly dandártábornok a ka-
pitányság állománya elõtt köszönte meg
a sok évtizedes rendõri munkát és ezen
belül azt a több mint tízéves jó munkát,
amit dr. Horváth Zoltán a sárbogárdi ka-
pitányság vezetõjeként végzett. Ezután

átadta neki Bene László országos fõkapi-
tány dicséretét és az ezzel járó jutalmat.
A leköszönõ kapitány meghatott szavak-
kal búcsúzott, majd az ünnepség végén
sorra fogadta a kollégák köszöntését.
Lasancz Zoltán alezredes átvette a fõka-
pitánytól megbízólevelét. Õ már három
hónapja ismerkedik a kapitánysággal és a
hozzá tartozó 15 település közbiztonsá-
gát vigyázó rendõrõrsök életével. A rend-
õri munkában õ is sokéves tapasztalattal
rendelkezik. Sárbogárdi megbízatását
megelõzõen a Fejér Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság bûnügyi osztályát vezette.
Az új sárbogárdi kapitányt késõbb inter-
júban mutatjuk majd be lapunk olvasói-
nak.

Hargitai Lajos
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Folytatás az elõzõ számból

Osztogatás, fosztogatás?

Dr. Szabadkai Tamás: Javaslom, hogy
minden választókerület egyformán kap-
jon a képviselõi keretbõl.
Õri Gyula: Hogyan állnék oda a választó-
polgárok elé, ha ezt megszavaznám? Az
én körzetemnek sokkal kevesebb jutna, ti
meg — szólt a jobboldali képviselõkhöz
— egy választókerületbe háromszor
annyi pénzt vinnétek. Egyikõtök sem ad-
na szerintem semmit Pusztaegresre, mint
ahogy eddig sem adtatok egyénileg, csak
mint képviselõk, a szavazatotokkal. En-
gem megválasztottak, ti második helyrõl,
listáról futottatok ide be. Engem számon
kérnek a választóim, titeket nem tudom,
ki kér számon.
Gábris István: Lehet, hogy több szavaza-
tot kaptam, mint te. Nekem egyetlenegy
kérésem volt az elmúlt két évben: a
miklósi temetõ melletti szeméthegy elta-
karítása. Kb. 20 ezer Ft-ba került volna.
Ferencz Kornél: Minden képviselõ, aki
bármilyen pénzösszegre igényt tart, a
körzetéért akar valamit tenni. A legegy-
szerûbb a vitát elbagatellizálni és azt
mondani, hogy „piszkos kommunisták”,
vagy hogy „én nem ehhez a baloldalhoz
tartozom”. Inkább azon gondolkodjunk,
hogy van itt egy bizonyos pénzösszeg,
amit fejlesztésre lehet fordítani a körze-
tekben, és találjuk meg az utat, hogy ez
hogyan juthat ténylegesen az utakra, jár-
dákra, játszóterekre. Gábor, te elég sok
választókörzetet érintettél már, de
Kislókot sosem, és nem is fogtok odavin-
ni egy fillért sem, mert nem ott laktok. A
Burga pedig nem pénz, hanem szervezés
kérdése.
Dr. Berzeviczy Gábor: 17 képviselõ kö-
zött elaprózódik ez az összeg.
Etelvári Zoltán: Hozzunk egy rendeletet,
mert már sokan kérdezik, hogy miért
ilyen retkes és virágnélküli a város.
(Virágnak itt vagyok én!�Szerk.)

Kicsi vagyok

Fülöp István: A könyökeim már elfárad-
tak — úgy jártam a legutóbbi idõben,
mint amikor a kiscsoportban jelentkez-
tem. Ott is elfelejtettek észrevenni. A
Hõsök tere mindig nagy kabalája volt a
körzetnek. Tettem egyszer egy olyan in-
dítványt, hogy arra külön adjanak
500.000 Ft-ot. Csak hát én gyenge hangú,
kicsi vagyok, és még a frakcióban sem vet-
ték észre, hogy mit beszélek.
Végül az a határozat született a hosszú
vajúdás után 9 tagú többséggel, hogy a
12,5 millió Ft felosztásáról a pénzügyi bi-
zottság dönt átruházott hatáskörben.

Lakossági kérés

A Baross utca, Hõsök tere, Németh sa-
rok, Rózsa utca lakói — akárcsak tavaly
— idén is egy levelet juttattak el Juhász
János polgármesterhez, melyben azt kér-
ték, hogy a vidámparkot ne a központban
helyezzék el, illetve a Sárbogárdi Napok
rendezvényeit ne a Hõsök terén tartsák
meg. Levelükben hivatkoztak a program-
sorozattal járó elviselhetetlen zajra, bi-
zonytalan közbiztonságra, közlekedési és
közegészségügyi gondokra, a Hõsök terei
temetõt érintõ kegyeletsértésre.
Ferencz: A beadvány a polgármester úr-
hoz szól, de õ az üléstermet elhagyta sér-
tõdöttség okán.
Nedoba Károly: A civil bizottság elnöke-
ként érintve érzem magam. Hogy a Sár-
bogárdi Napok helyszíne miért van itt, azt
tudjuk. A vidámpark viszont a polgár-
mestert érinti. Ha az zavarja a lakókat,
akkor én is támogatom, hogy ne legyen.
Nekem nem oszt, nem szoroz, meg a bi-
zottságnak sem. Csak színesíteni akartuk
a programsorozatot. Nem a bizottság írta
alá a területfoglalási engedélyt, hanem a
polgármester. A vidámparkosok az õ is-
merõsei. Úgy érzem, hogy kárt nem tet-
tek a Németh sarokban, sõt, még helyre is
állították ott a gödröket.
Krupa Rozália: A polgármester, gondo-
lom, majd válaszolni fog az újságon ke-
resztül, hogy ki erõltette rá azt a döntést.
Ez a levél a képviselõ-testületre is tarto-
zik, mivel itt a Hõsök terei rendezvényrõl
is szó van: a kegyeletsértésrõl, a temetõ
taposásáról. A testület hozta azt a hatá-
rozatot, hogy a Hõsök terén legyen a
Sárbogárdi Napok rendezvénye.
Nedoba: Ennek a rendezvénynek nincse-
nek meg az Ifjúsági parkban a feltételei.
De megvannak már a látványtervek, hogy
majd ki tudjuk vinni. Ezt a jegyzõasszony
is tudja.
Bódai Gábor: Támogatom a vidámpark
és az összes program kihelyezését az Ifjú-
sági parkba.
Õri: Ezt a sok aláírást semmiképpen nem
lehet figyelmen kívül hagyni, igenis ki kell
vinni a vidámparkot.
Fülöp I.: Mindenképpen foglalkozni kell
a kérdéssel, ne szennyezzük be magunkat
a sárbogárdi választópolgárok elõtt, mert
ezek az emberek az õsszel valahová oda
fogják tenni az x-et.
Etelvári: Bízom benne, hogy 2007-ben
megnyílnak az uniós csatornák, és vala-
milyen pályázatból meg tudjuk oldani ezt
a dolgot; ha nem mi, akkor a következõ
testület. Most egyelõre nincs más válasz-
tásunk.

Fülöp Sándor: Javasolják a polgármes-
ternek, hogy ne adja ki a közterület-fog-
lalási engedélyt a vidámparkosoknak a
központban, hanem ajánlja fel helyette
az Ifjúsági parkot.
Ezt a javaslatot a testület elfogadta.

Bejelentések

Gábris: Mikor érnek ki a fûnyírók Mik-
lósra?
Szõnyegi Lajos (mûszaki osztály): Folya-
matosan csinálják a fûnyírást.
Hitoktató Varga László: A Béke utcában
olyan rossz az útfelület, hogy a templo-
mot és a mögötte lévõ parkolót alig lehet
megközelíteni. Meg kellene javítani.

Bioesõ, miegyéb

Bódai: A varjúk összepiszkítják a Hõsök
terén a padokat, gépkocsikat, járókelõ-
ket. A volt KIOSZ-nál lévõ építési törme-
lék és betemetetlen árok elcsúfítja a kör-
nyezetet, akárcsak a József Attila utcai
lakótelepen a négy szétrohadt konténer.
Mikor távolítják el az Ifjúsági parkból az
elavult, balesetveszélyes hintákat? Az
Ady Endre út 96. elõtt a járda meg van
süllyedve, a Mikes köz 7. elõtt pedig össze
van törve. Több helyen is térdig érõ gaz
uralkodik a városban. A bíróság elõtt és
azzal szemben meg van süllyedve a vas-
rács. Számos út kátyúzásra szorul. Javas-
lom a piactérnél kihasználatlan kerék-
pártároló áthelyezését a bölcsõdéhez.
Rigó László: A 63-as úton rengeteg nagy
gödör van, jelezni kellene a Közútkezelõ
Kht. felé.
Dr. Szabadkai: Mivel most és az elmúlt
ülésen is több hozzászólás volt, ami a
Közútkezelõt érinti, célszerû lenne egy
közös bejárást tenni és felhívni a figyel-
müket, hogy minél elõbb javítsák ki a
problémás útszakaszokat.
Szõnyegi: Föntrõl indultak és folyamato-
san jönnek Sárbogárd irányába. Kéré-
sünkre sem borították fel a sorrendet.
Helyszíneltük az utakat, jogosnak tartják
a kérelmet.

Kopár a város

Fülöp S.: Tavaly nagyon sokat tettünk a
városközpont szépítése érdekében, ezt a
célt szolgálták a kihelyezett virágládák is.
Azok azonban most üresen állnak. Mi a
városvezetés elképzelése, mikor és hon-
nan kerülnek ezekbe virágok?
Szõnyegi: A 2006-os költségvetés elsõ
fordulójánál beterveztük a virágokat,
amiket aztán a testület kihúzott.
Dr. Szabadkai: Gondolom, hasonlókép-
pen oldható meg a kérdés, mint az elmúlt
években. A rózsatöveket is képviselõi ke-
retbõl vásároltuk összefogva. A képvise-
lõuraknak visszapattogott a labda: a vá-
lasztókerületi pénzekbõl erre is tudnak
összeget fordítani.

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület május 12-ei nyílt ülésérõl —
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Polgári engedetlenség

Fülöp I.: A múltkori útfelújítással kap-
csolatos döntést visszavonásra javaslom.
Nem lehet a lakókat a képviselõjük miatt
büntetni, mint ahogy az én apám esetle-
ges bûneiért engem sem akaszthat fel a
törvény. Ha nem tudunk megegyezni, ak-
kor ez akár állampolgári engedetlenség-
hez is vezethet. Van olyan vállalkozó, aki
milliókat fizet be az önkormányzatnak
iparûzési adóként. Egyszer megelégeli,
hogy nem javítják ki az utcákat, és egysze-
rûen nem fizeti be a pénzt. Szeretném, ha
a frakcióvezetõ reagálna arra, amit el-
mondtam. Nem figyeltél, mit mondtam?
Köszönöm, hogy ennyire odafigyeltek.
Õri: Nagyhörcsökön a buszmegálló (Sár-
hatvan felõl jobb oldalon) még rosszabb
állapotban van, mint eddig. Az a kérésük
az ottani lakosoknak, hogy csinálják meg
a buszmegállót. Folyamatosan figyelje-
nek oda Nagyhörcsökön a fûkaszálásra is.
Az orvosi rendelõnél kb. méteres gaz van.
Pusztaegresen egyre több lakó engedet-
lenséggel fenyegetõzik a Petõfi utca álla-
pota miatt. Most már szinte alig lehet raj-
ta jármûvel közlekedni úgy, hogy a
jármûben ne okozzanak kárt az egymást
érõ kátyúk.
Nedoba a város virágosításával kapcso-
latban egy jó hírrõl számolt be: A
sárszentmiklósi Nagy László felhívott és
azt kérte, hogy mondjam meg a testület-
nek: õ és a családja nem tudja már tovább
nézni, hogy nincsenek a virágtartókban
virágok, ezért az összes virágtartóba fel-
ajánlja a virágokat. Újra elharapóztak a
buszmegállókon a hirdetések, kérem
ezek ellenõrzését. A Boross Mihály-em-
lékparkban a kandeláber nem világít már
másfél hete. Fülöp István képviselõtár-
samnak annyit válaszolnék: amikor még
közel álltunk egymás mellett a frakció-
ban és egymás munkáját segítettük, na-
gyon sokszor mondtam neked: a lakók
kérik, hogy az Egressy Béni és Erkel Fe-
renc utcát meg kellene csináltatni. Neked
kell elszámolni a választóid elõtt, hogy
miért mégis a Jókai utca lett megcsinálva.

Elõveszem a zsoltárt

Fülöp I.: Azért engedd már meg, hogy azt
a nagy forgalmú utcát megcsináltam 12
év után. Ha minden évben elveszitek az
ottani utcákra szánt pénzt, akkor nem is
fognak elkészülni soha. De ilyen vitába
ne nagyon menjünk bele a Karcsival,
mert akkor én elõveszem a zsoltárt, és so-
kat tudok mondani.

Varjúvadászok

Etelvári: Aki nem tudná, idõs és ifjú Nagy
László a Szegletkõ tulajdonosai. A var-
jakkal teljesen egyetértek. Ha nem jelen-
tenének föl, már régen lelõdöztem volna
õket.
Bódai: Nem kell lelõni, elég magas nyo-
mású vízágyúval elkergetni õket.

Meglovasított csengõ

Dr. Szabadkai: Kérem, hogy egy kicsit
pörgõsebben haladjunk. A csengõt meg
fogom igényelni. Nem tudom, hol lehet,
talán a polgármester elvitte magával.
Etelvári: Meg kell mondanom, hogy már
nem nagyon merek elmenni pl. a Damja-
nich, Kinizsi, Rózsa, Árpád utcába. Mi-
kor lesznek ezek kövezve és kijavítva?
Szõnyegi: A kõhöz az árajánlatot meg-
kértük. 140 tonna salak áll rendelkezé-
sünkre a 2 milliós keretbõl. Kistraktorral
kihordjuk és bedöngöljük, amihez a
Szegletkõtõl döngölõt, vibrátort fogunk
bérelni. Az aszfaltos utak kátyúzása —
Posta, Tompa Mihály, Kossuth, Petõfi ut-
ca — tekintetében a garanciális bejárás
megtörtént. Az Alterra 2006. július 15-
ére vállalta a javítást.
Schmidt Lóránd: Szeretnék köszönetet
mondani Juhász János polgármester úr-
nak, hogy személyes ellentéteit félretéve,
a város érdekét maximálisan szem elõtt
tartva, tisztségének megfelelõen levezet-
te és moderátorként kellõ mederben
tartotta a testületi ülést.
Dr. Berzeviczy: Kérem a mûszaki osz-
tályt, hogy a papföldi játszótérre az a
csúszda kerüljön oda vissza, ami ott volt.
A leszerelésnél nem a legszakszerûbben
jártak el, akik ott voltak, mivel rongáló-
dások keletkeztek az adott eszközön. A
Munkácsy utcában a kertek belterületbe
vonásra alkalmasak, az emberek szeret-
nének oda lakóingatlanokat építeni. Az
érintett tulajdonosok megkeresték az ön-
kormányzatot 90 napja, de máig nem
kaptak választ. Ezzel kapcsolatban kérek
egy írásos tájékoztatást. Úgy gondolom,
hogy szükség van építési területek kiala-
kítására; így lehetne adott esetben meg-
oldani, hogy a fiatal párok be tudjanak
költözni Sárbogárdra.

Pályázat fogyatékkal élõknek

Az egészségügyi és szociális bizottság pá-
lyázatot ír ki a fogyatékkal élõk számára
gyógyászati segédeszközök vásárlására,
melyre összesen 300.000 Ft áll rendelke-
zésre.
Gábris: Többen kérdezik, hogy a Tesco
vásárolt-e telket Sárbogárdon.
Dr. Szabadkai: Nem tudjuk.

Tóth Zoltán: A Zrínyi utca elején nem
mûködik az egyik lámpatest. Az Imre-
majori u. és Szent István út keresztezõdé-
sében lévõ utcanévtábla nem jó helyen
van, mert akadályozza a Szent István útra
kikanyarodni akarókat a kilátásban.

Vészjóslat

Fülöp I. megismételte azt a kérését, hogy
a testület vonja vissza az útfelújításokkal
kapcsolatos döntését. A kérés azonban
nem kapta meg a szükséges többséget.
Fülöp I.: Ne felejtsétek el, hogy saját ma-
gunkat kenjük be ezzel a dologgal. Úgy
látszik, hogy ti még nem láttatok olyat,
hogy egy erõszakos döntésbõl esetleg egy
települési botrány keletkezik.
Etelvári: Miklós szétválik.
Fülöp I.: Ne magyarázzál, Zolikám! Te
mindig azt mondtad, hogy miklósi vagy.
Most meg ferdére beszélsz, mint a japá-
nok? Most még nevetünk, de ne felejtsük
el, megadja a lakosság a választ nekünk
az õsszel, 5 hónapon belül, jól mosolygó
uraim. A szintetizátorokat próbáljátok
átállítani egy kicsit, a vezérlõpult mögöt-
tieket figyelmeztessétek, hogy próbálja-
nak más zenéket is játszani, ne csak a leta-
roló, elsodró dolgokat. Csináljátok az
utat, használjátok nagyon sokáig, de azt
mondják, hogy jön még kutyára dér.

Buszrészvény eladva

A május 12-ei ülésen tárgyalta a testület a
C és P 2001. Kft., Pemmer István és
Czinger György vételi ajánlatát, mely a
helyi buszjáratot üzemeltetõ Heti 2002.
Kft. 49%-os, 1.470.000 Ft névértékû ön-
kormányzati üzletrészének névértéken
való megvásárlására vonatkozott. A tes-
tület 9 fõs többsége azonban kérette ma-
gát, és csak a május 19-ei rendkívüli ülé-
sen fogadták el az ajánlatot. A döntés
szerint — eleget téve a vásárlók eredeti
kérésének — a C és P 2001. Kft. 39%,
Pemmer István és Czinger György 5-5%
üzletrészt vesz meg az önkormányzattól.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat elõké-
születei miatt, 2006. május 25-én, csütörtö-
kön a Hõsök téri közparkoló északi része rész-
leges lezárásra kerül.
2006. május 26. és május 28. között a Hõsök
téri közparkoló egész területe lezárásra kerül a
Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat lebo-
nyolítása miatt.
Kérjük a lakosság szíves megértését!

Civil kapcsolatok
ifjúsági és sport bizottság

MEGHÍVÓ
A II. világháború,

illetve a nácizmus zsidó
áldozataiért megemlékezésünket

május 28-án (vasárnap),
12 órakor tartjuk

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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ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT

A háború után néhány évig, 1951-
54-ig tanítóképzõ mûködött Sárbo-

gárdon. Két évfolyamban három osztály
végzett itt. Azután a tanítóképzõt meg-
szüntették, az itt lévõ harmadik osztályt
bevitték Székesfehérvárra. Ott végeztek
1956-ban, és ott szerezték meg a tanítói
képesítést is. Ennek az osztálynak volt
most hétvégén találkozója a gimnázium-
ban. Isztl László, a találkozó szervezõje
így emlékezik a kezdetekre:
— Ez volt a háború utáni hõskorszak. A
mai gimnázium helyén még a háború
elõtt Örlõs Olivér orvos kórház építésébe
fogott. Ennek befejezését a háború aka-
dályozta meg. A félig elkészült épületben
kezdte meg tábori körülmények közt a ta-
nítóképzõ a mûködését 1951-ben. Az is-
kola igazgatója dr. Ruttkay István lett.
Kiváló tanári gárdát kaptunk. A tanáraim
voltak: Császár Antal, Szabó József,
Francsics József és felesége, Németh Ru-
dolf, Perlaki Ernõ és felesége, Tamásdi
Henrik, Link Erzsébet, Kovács Ernõ,
Tóth Jánosné, Ujvári Lajos. Ennek az
osztálynak Németh Rudolf volt az osz-
tályfõnöke. A képzõ diákjai a környékbe-
li falvak sokszor osztatlan iskoláiból ke-
rültek a sárbogárdi tanítóképzõbe. Több-
ségük parasztgyerek volt. Ennek a képzõ-
nek az akkori diákjai lettek a következõ
évtizedekben a sárbogárdi és környékbeli
iskolák meghatározó pedagógus-egyéni-
ségei.
A vidéki gyerekek kollégiumban laktak,
ami egy nagy hálóterem volt. Abban
aludtak húszan. Étkezdének a szemben
lévõ Filléres borozót alakították át. Nem
volt még vezetékes víz, az udvaron egy

vasvályúnál mosakodtak reggel. Nem
volt tornaterem, tanterem is alig. Szabad
ég alatt tornáztunk téli hidegben is. Gya-
korlati munkát is kellett végeznünk. A fi-
úk Dunaújvárosban a kohó építésén vet-
tek részt, a lányok pedig Abán, Pötölle-
pusztán mezõgazdasági munkát végez-
tek. A nyári szünetben két hetet az iskola
építésén is dolgozni kellett, hogy alkal-
massá tegyük az épületet a tanulásra.
A pedagógiai munka akkor egészen más
volt, mint ma. A tanárok egész nap a diá-
kokkal együtt éltek, mintha szülõk lettek
volna. Részt vettek a tanítás, tanulás mel-
lett a mindennapi életünkben is.
Perlaki Ernõtõl tanultuk a pedagógiát.
Nagyon keményen megkövetelte a tu-
dást. Tanítóképzõrõl lévén szó, különös
figyelmet fordítottak tanáraink a helyes-
írás megtanítására, a kifejezõ készség, az
olvasás elsajátítására.
A gyakorló általános iskolát három osz-
tállyal indították 1952-ben Perlakiné és
Link Erzsébet vezetésével. Ez 1953-ban
négy osztályra bõvült. Vasárnaponként
makarenkói elvek szerint, szovjet mintá-
ra, nevelési problémákat vitattunk meg.
Ezekrõl az idõkrõl, a „hõskorról” sok szó
esett a találkozón.
Házigazdaként Novák Kovács Zsolt, a
gimnázium jelenlegi tanára, igazgatóhe-
lyettese mutatta be a mostani gimnáziu-
mi életet. A régi diákok lelkes hévvel,
egymás szavába vágva emlékeztek az öt-
ven évvel ezelõtt itt töltött évekre.
Ötven év után kopaszodva, õszülve, bete-
geskedve, de mégis ifjúi szívvel, lelkese-
déssel, nagy szeretettel köszöntöttük volt

osztályfõnökünket, Perlaki Ernõt, felesé-
gét, Rózsa nénit és Pannika nénit, Fran-
csics József feleségét. A több mint két-
órás „osztályfõnöki óra” sem volt elég a
feltörõ emlékek felidézésére. Ez az emlé-
kezés folytatódott a közös ebéden és azt
követõen is késõ délutánig.
Családtagokkal együtt 33-an jöttek el a
jubileumi osztálytalálkozónkra. Hárman
(Balogh Erzsi, Kácsor Feri, Thuma Edit)
azok közül is eljöttek, akik velünk együtt
kezdtek, de családi okokból más iskolák-
ban fejezték be tanulmányaikat.
Sajnos a 24 volt diákból négyen nem le-
hettek köztünk. Õk az égi iskolapadban
emlékezhetnek volt osztályfõnökünkkel,
Németh Rudi bácsival együtt. Õróluk is
megemlékeztünk a temetõben, illetve
emlékükre a találkozón gyertyát gyújtot-
tunk. Azzal búcsúztunk egymástól, hogy
ezután gyakrabban, ötévenként találko-
zunk majd.
Osztálynévsor: Balhegy Ottó, Balogh
Edit, Brúzsa Miklós (1996. január 6-án
meghalt), Bús István, Csuti Ferenc, Far-
kas József (2004. július 12-én meghalt),
Fekete Piroska, Hanzsér Valéria, Hazafy
Katalin, Herbai Mária, Isztl László, Kiss
Márton, Magyar József, Májer István
(1995. január 9-én meghalt), Móré Zsu-
zsanna, Nemes Zsófia, Nyúli Ferenc, Pál
Anna, Princzes Mária, Sárközi Márta,
Szabó János, Szendi János, Sz. Molnár
Sándor (1994. október 10-én meghalt),
Tóth Imre.
Osztályfõnökeink: 1952-55-ig: Németh
Rudolf; 1955-56-ban: Perlaki Ernõ.

Lejegyezte: Hargitai Lajos
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HÕSÖK NAPJA
A hõsök napja több évtizedes elhallgatás
után ismét igazi szép ünneppé válik. Vá-
rosunkban ezen a napon az emlékmûvek-
nél és a templomokban egyaránt megem-
lékeznek a két világháborúban és
1956-ban elhunytakról.
A két világháború hõsi halott honvédjei-
rõl való ünnepélyes megemlékezés gon-
dolatát elõször 1915. július 19-én báró
Abele Ferenc vk. õrgy. kezdeményezte
gróf Tisza István miniszterelnökhöz írott
levelében: „Az országgyûlés […] hozzon
egy törvényt, amellyel az állam minden
községben […] kõemléket állít, amelyre
[…] elesett hõseit név szerint bevési…”
— olvasható beadványában. 1916 végén
Kállay Erzsébet udvarhölgyön keresztül
Zita királynéhoz fordult, aki IV. Károly-
hoz továbbította kérését. Tisza István ki-
rályi javaslatra törvényjavaslatot terjesz-
tett be és fogadtatott el a Képviselõház-
zal. Az 1917. VII. tc. elrendelte, hogy
„Minden község (város) […] méltó emlé-
ken örökítse meg mindazoknak nevét,
akik lakói közül […] a hazáért életüket
áldozzák fel.” Még tartott a háború, ami-
kor megkezdõdött a ma is látható hõsi
emlékmûvek felállítása.
1925-ben a törvényt kibõvítették, akkor
született meg a tulajdonképpeni hõsök
napja. 1925. május 1-jén jelent meg a
honvédelmi miniszter 1924. XIV. tc.-re
hivatkozó körrendelete, amely a „Hõsök
Emlékünnepe” néven (március 15. és au-
gusztus 20. mellett) nemzeti ünneppé
nyilvánította május utolsó vasárnapját.
Az 1925. május 31-étõl rendszeressé váló
hõsök napján ünnepi istentiszteletet ce-
lebráltak, külön imát mondtak a hõsi ha-
lottakért. A városi tanácsok és a községi
elöljáróságok ünnepségein megkoszo-
rúzták a hõsi emlékmûvet. Ezeken a hon-
védség, a fegyveres közbiztonsági testüle-
tek, a bajtársi egyesületek és a fiatalok
szervezetei díszelgõ osztagokkal vettek
részt. Budapesten, a Hõsök terén a „Hõ-
sök Kövét” a Honvéd Vezérkar fõnöke
koszorúzta meg a kormányzó (Legfel-

sõbb Hadúr) nevében és jelenlétében, ál-
lami, katonai és egyházi vezetõk mellett.
Egyre gyakrabban állami rendezvények-
kel is összekapcsolták a hõsök napját.
1942. április 17-én a belügyminiszter, 25-
én a honvédelmi miniszter rendelte el a
II. világháború hõsi halottai nevének fel-
vésését az I. világháborús hõsi emlékmû-
re, illetve hogy emléküknek is adózzanak
az ünnepségeken. Május 31-én, amikor
József fõherceg országzászlót avatott a
fõvárosi Szabadság téren, már megemlé-
kezett a mindkét világháborúban életü-
ket áldozott honvédekrõl. 1944-ben volt
utoljára monumentális rendezvénysoro-
zat. 1945. május 27-én még megemlékez-
tek a hõsök napjáról, de már nem
számított nemzeti ünnepnek. 1946-tól
elmaradtak a hivatalos megemlékezések.
1945 után 1989. május 29-én rendeztek
elõször hivatalos megemlékezést Ma-
gyarországon, Szekszárdon, Erdõs Lász-
ló ezredes kezdeményezésére. Az elsõ ál-
lami szintû rendezvényre 1990. május
27-én került sor. Azóta sorra avatják a II.
világháborús hõsi emlékmûveket, hol kü-
lönállót, hol az I. világháborús nevek
mellé vésik fel a II. világháborúban el-
esetteket. 1990 óta a hõsök napja politi-
kamentes (nem nemzeti vagy állami) ün-
nep, amely a megemlékezést szolgálja.
Forrás: Ravasz István (Magyarország a
második világháborúban, Lexikon A— Zs,
Petit Real Könyvkiadó, Bp. 1997.)
2001. június 19-én az Országgyûlés tör-
vénybe iktatta a magyar hõsök emlékün-
nepét.
(Népszabadság 2003. május 26.)
Május utolsó vasárnapján tartják ország-
szerte a hõsök napját.
Kérjük az emlékmûre felvésettek hozzá-
tartozóit, menjenek el az ünnepségekre
és helyezzék el a megemlékezés virágait.

Szabó Istvánné

Hetilapunk a nemrég elhunyt Kossuth-
díjas költõnk versével emlékezik a hõsi
halottakra:

Bella István
(1940-2006)

Halotti beszéd
Néhai Bella István karpaszományos

honvéd sírtalan sírja fölött

Gyere, fiam, menjünk el apánkhoz!
Ha elsírjuk róla a havat, ha a földet
elhányjuk róla, talán találunk
kardbordát, csontsípot,
csigolyagyöngyet,
talán találunk a szíve helyén
Északi Fényt, s fekete csöndet.

Gyere, fiam, menjünk el apánkhoz!
Az itthoni eget, leheletünket
emeljük szájához, mint a tükröt,
hátha bepáráll, hátha él még,
hátha elfelhõsül a kék ég,
hátha fölül, s hátha ránk ümmget,
csöndbozontú szája ránk mordul,
szakállából, havas hajából
kifésüli a férget, a földet.

Gyere, fiam, menjünk el apánkhoz!
Te, a hadiárvagyöp, én, a hadiárvaföld.
Menjünk — füvekként araszolva,
vakondként a földet púpolva,
menjünk — sírokként hullámolva,
sírbarázdákként ringva, ringlódva,
Új temetõként kiáradva,
ó-temetõként kiszáradva,
süppedt sírokként apályolva —

menjünk Donkanyar-apánkhoz,
Voronyezs-Donkanyar-apánkhoz;
Isonzó-Galicia-apánkhoz,
Világos-Temesvár-nagyapánkhoz,
Ob-Jenyiszej-öregapánkhoz,
Volga-Káma-szüleapánkhoz,
vén-sír-Atlanti Óceán-apánkhoz,
a Szabadság Szobor-kopjafához,
a Fáklya-ravatali gyertyához,
gyere szanaszét-apánkhoz
szanaszét-szívû, szavú apánkhoz.

Egyik lábunk Északnak menjen,
másik lábunk Delelõ Délnek,
Balsors-véres-kard kezünket
nyargaltassuk kopjás Keletnek.
Koponyánkat, Gellért hordóját,
gurgassuk keresztes Nyugatnak.

Nincs zöld, hol ne füvelltünk volna,
föld, hol ne röglöttünk volna,
ég, hol páránk ne egesedne,
ág, hol porunk ne leveledne,
eleven ekékkel a tengert
szántottuk sírokkal a tengert,
fölszántottuk sírral a földet,
eleven sírokkal a földet,
s vetettünk bele élõ embert,
búzaunokát, rozsszüléket,
arattunk láncot, láncos lángot,
üszög-idõt, pipacs-igéket.

Gyere, fiam, menjünk el apánkhoz!
Gyere velem,
Fiam!

M E G H Í V Ó
Sárbogárdon  május 26-án,

pénteken, délután
16.30 órakor

a Hõsök terén emlékezünk
az I. és II. világháború

hõsi halottaira.
Beszédet mond: Varga László tanár,

önkormányzati képviselõ.

A sárszentmiklósi hõsi
emlékmûnél

vasárnap, május 28-án,
este 18.00 órakor lesz

megemlékezés a
világháborúk áldozataiért.
Városszépítõ és Hagyományõrzõ

Egyesület; Sárszentmiklós Egyesület
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Violinos évzáró
Színházi találkozó és kistérségi gála kere-
tében mutatkoztak be a Violin Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény növendékei
a nagyérdemûnek szombaton és vasár-
nap délután a sárbogárdi mûvelõdési
házban.
Az 1996-ban alapított iskola közel 1500
növendékkel büszkélkedhet, akik a zene,
tánc, képzõ- vagy színmûvészet fortélyait
sajátíthatják el 65 szakképzett mûvészta-
nár szárnyai alatt, 24 tagiskolában. A tan-

év során számos versenyen, fesztiválon
vettek részt a csoportok. A sárbogárdi
színjátszók kimagasló eredményt értek el
a keszthelyi Helikon országos napokon
valamint a megyei diáknapokon, a cecei
néptáncosok pedig Pápán, az Örökség
Néptáncfesztiválon remekeltek.
Szombaton négy település színjátszócso-
portjai vonultak fel a világot jelentõ desz-
kákon. A többséget a pusztaszabolcsiak
és sárbogárdiak képviselték. A közönség

összesen három helyi csoport elõadásá-
nak tapsolhatott, akik Leszkovszki Anna
rendezésében a Pinocchiót illetve a Mici-
mackó egyik történetét, Leszkovszki Al-
bin rendezésében pedig az Odüsszeiát
dolgozták fel.
Vasárnap kilenc településrõl érkeztek a
résztvevõk, hogy tanúságot tegyenek a
tanév során elsajátítottakról. A széles pa-
lettán szerepelt mazsorettcsoport, társas-
tánc, néptánc, hip-hop és moderntánc.
A bemutatókat követõen a gyerekek al-
kotásaiból nyílt képzõ- és iparmûvészeti
tárlat várta az érdeklõdõket.

Hargitai Kiss Virág

MÉSZÖLY-HÉT
Számos program színesítette az elmúlt
hét folyamán a Mészöly Géza Általános
Iskola mindennapjait. Csütörtökön, a
rendõrségi, tûzoltó- és karate-bemutatót
követõen, délután került sor a gálamû-
sorra, ahol zenés, irodalmi és játékos pro-
dukciókban gyönyörködhetett a közön-
ség. A pénteki kirándulásokat ugyan
meghiúsította a szeszélyes idõjárás, de a
szervezõk tarsolya erre az esetre sem ma-
radt üres: rádiós vetélkedõt tartottak a
fõépületben. Eközben a régi iskola épü-
letében, az alsósoknál a rendõrségtõl ér-
kezett vendégek tartottak alaki kiképzést
és — a nagy sikernek örvendõ — mini-
police vetélkedõt, melyben a gyerekek-
nek egy bûnözõ nyomába kellett eredni-
ük és felgöngyölíteniük egy ügyet a legra-
fináltabb feladatok és eszközök segítsé-
gével.
Szombaton a gyerekek, a szülõk és taná-
rok együtt töltötték a napot. A KRESZ-
pályán a mûködõ közlekedési lámpák se-
gítségével a biciklisek gyakorolhatták a
közlekedési szabályokat, a pályán a fiúk
rúgták a bõrt, az aszfalton rajzok készül-
tek, aki akart, kézmûveskedhetett is, a
csarnokban pedig a rengeteg érdekes kö-
zös játék mellett a pedagógusok szóra-
koztatták a kicsiket és nagyokat egy hu-
moros színdarabbal.

Hargitai Kiss Virág
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Nagylók kitüntetettjei
Szilfa és Garda Nagylókhoz történõ csatla-
kozásának 60. évfordulója alkalmából má-
jus 21-én, vasárnap került sor elsõ alkalom-
mal önkormányzati kitüntetések átadására,
ünnepi képviselõ-testületi ülés keretében.
A községért végzett önzetlen, odaadó mun-
káért öten részesültek elismerésben.
Tiszteletbeli polgár címmel jutalmazták
Vígh-Tarsonyi László pedagógust és Tóth
Imréné nyugalmazott védõnõt.

Díszpolgár címet adományoztak Tóth Imre nyugalmazott isko-
laigazgatónak, aki ekképp köszönte meg a díjat: „A nagylókiak
nélkül nem tudtunk volna dolgozni Nagylókért.”
A Nagylókért díjat Sárai Ottmárné, a helyi óvoda nyugalmazott
szakácsnõje, valamint Durmitsné Kókai Katalin köztisztviselõ
vehették át.
Ezen az estén került sor az „Ismerjük meg településünk törté-
nelmét a lakosság emlékei alapján” címû pályázat díjainak kiosz-
tására is. Összesen öt pályamunka érkezett a zsûrihez. Az álta-
lános iskolások kategóriájában Bakonyi Kinga kapott díjat, a
középiskolásokéban Ponnert Péter dicséretben részesült, Ba-

konyi Ágota és Molnár Dávid megosztott díjat kaptak, a felnõtt
kategóriában díjat és különdíjat kapott Bakonyi Árpádné, mi-
vel olyan témát dolgozott fel, amit eddig soha senki. Tóth József
polgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik elbeszé-
léseikkel, vagy más módon segítették a pályázók munkáját, így
Reiter Józsefnek és feleségének, Sárai Ottmárnénak, Takács
Mihálynénak, Mészáros Lajosnénak, Komjáti Józsefnének, id.
Komjáti Istvánnak valamint Jelinek Pálnénak.
Nagyon sokan megtisztelték ezt a jeles eseményt jelenlétükkel,
és minden egyes kitüntetettet valódi elismerõ taps ünnepelt. A
díjátadásokat követõen fellépett a Garda citerazenekar, a
nagylóki népdalkör Nagy László vezetésével, a sárosdi citerá-
sokkal, illetve az abai Sárvíz Mûvészeti Alapiskola furulyásai és
néptáncosai.
A 60. évforduló alkalmából a Nagylóki Gyermekekért Alapít-
vány berendezett egy emlékszobát is a kultúrházban, mely a ter-
vek szerint egy helytörténeti múzeum alapja. A folyosón egy
festményt is láthattak az érdeklõdõk, ami a kultúrház elõtti
kopjafa-emlékpark látványtervét ábrázolja: középen a Nagy-
lókot, körben pedig a nyolc majort jelképezõ kopjafákkal. Az
emlékparkot elõreláthatólag augusztusban szentelik fel.

Hargitai Kiss Virág

TIOK SZAKMAI
TALÁLKOZÓ

A SÁRSZENTMIKLÓSI
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A Sárszentmiklósi Általános Iskola, amely 2005. márciusától
nyertes pályázóként a — HEFOP 3.1. programon belül — Tér-
ségi Iskola és Óvodafejlesztõ Központok feladatait vállalta fel
és végzi, május 19-én, pénteken szakmai találkozót szervezett.
A program keretében egyrészt tapasztalatcserére érkeztek
„TIOK-os”pedagógusok. Az FMPSZSZI vezetésével alakult
közép-dunántúli konzorciumból azok az intézmények
(Enyingrõl a Török Bálint Általános Iskola, Lajoskomáromból
az Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény)
képviselték magukat, akik a választott területeken — olva-
sás—szövegértés, matematika—logika — az alsó tagozatban,
az elsõ vagy a második évfolyamban alkalmazzák, próbálják ki
az új, a kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló tanítási mód-
szereket, taneszközöket.
Másrészt az országosan több szinten (központi, intézményi)
zajló, jelentõs pedagógiai innovációs munka megismertetése
céljából hívtunk a sárbogárdi kistérségbõl tanítókat (Illyés Gyu-

la Általános Iskola, Cece; Arany László Általános Iskola, Alap;
Mészöly Géza Általános Iskola, Sárbogárd). Vendégeink kö-
zött helyet kértek — s mi ennek vállalt szerepünk szerint is szí-
vesen tettünk eleget — a második pályázati körben nyertes is-
kolák képviselõi is (Dózsa György Általános Iskola, Dunaújvá-
ros; Gárdonyi Géza Általános Iskola, Dunaújváros).
A szakmai program két bemutató órával kezdõdött és konzultá-
cióval zárult. A 2.a osztályban Magyar Imréné tanított, a 2.b
osztályban Tóth Lászlóné. Magyar és matematika óráikon a
tantervi anyag a programfejlesztés szerint változatos módsze-
rekkel és eszközökkel: páros és csoportos munkával, koopera-
tív és játékos technikákkal került feldolgozásra.

Horváth Ferencné igazgatóhelyettes
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Zsebes az illemhelyen
B. J. sárbogárdi lakos május 11-én, 16.00
óra körüli idõben Sárbogárd, Barátság
presszó mellékhelyiségében L. I. alapi la-
kos figyelmetlenségét kihasználva nad-
rágjának zsebébõl kivett 40.000 Ft kész-
pénzt, melyet a sértett kérésére sem adott
vissza.
Ismeretlen tettes március 27-én, a kora
délutáni órákban megjelent K. I.-né sár-
bogárdi lakos lakásán és a sértett figyel-
mét elterelve valamint õt megtévesztve
4.000 Ft készpénzt tulajdonított el.
B. P. székesfehérvári személy május 19-
én, 8.00 órakor Sárbogárd, Köztársaság
úton személygépkocsijával megállt, társa
abból kiszállva pénzváltás ürügyén meg-
szólította K. M. sárbogárdi lakost, majd a
sértett kezébõl kivette pénztárcáját abból
50.000 Ft-ot eltulajdonított, majd vissza-
adta, ezt követõen beült gépjármûvébe és
elhajtott. Kihallgatása alkalmával a ter-
hére rótt bûncselekményt nem ismerte
el, mivel úgy nyilatkozott, hogy a sze-
mélygépkocsiját kölcsönadta H. V.-nek,
sógorának, és abban az idõben nem járt
Sárbogárdon.
N. S.-né cecei lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki lánya N. P. B. cecei
lakos bekerítetlen udvarán letett kerék-
párjának kosarából az éjszakai órákban
eltulajdonította tárcáját, melyben 2.000
Ft és különféle okmányok voltak.
Ismeretlen tettes május 14-én, 9.00 és
17.00 óra között Hantos, Újteleprõl eltu-
lajdonította a buszmegálló alumínium ol-
dalait. Az okozott kárról nincs adat.

Nem találta a kilincset
Ismeretlen tettes március 21-ére virradó-
ra F. F. sárbogárdi lakos házának bejárati
ajtaját megrongálta. Az okozott kár kb.
4.000 Ft.
Rákóczi út 11. sz. alatt található Végállo-
más büfét ajtóbefeszítés módszerével fel-
törte és eltulajdonított 50 db cigarettát il-
letve 20.000 Ft készpénzt.
T. J. és J. I. sárkeresztúri lakosok feljelen-
tést tettek ismeretlen tettes ellen, aki má-
jus 16-ára virradó éjszaka T. J. gazdasági
udvarába a bedrótozott kertajtót besza-
kítva ment be és a gazdasági épületek la-
kattal lezárt ajtaját felfeszítette, egy má-
sik ajtót összetört. Régi rézpermetezõt,
szétszedett Skoda motorblokkot, hor-
ganylemezt tulajdonított el. Lopási kár
kb. 6-8000 Ft, míg rongálással kb. 8.000
Ft kárt keletkezett. J. I. melléképületébe
is ajtózár felfeszítés módszerével ment be

az illetõ. Egy vékony alumínium lemezt
összehajtott, de mivel — valószínûleg —
túl könnyûnek talált azt, otthagyta. Ron-
gálási kár kb. 2.000 Ft. Csak egy régi kom-
binált fogót vitt el.

Menõ a gázolaj
F. A. nagykarácsonyi, H. R. baracsi és Sz.
J. M. mezõszilasi lakosok május 15-ére
virradóra behatoltak a Mezõszilas, Fõ ut-
ca 50. sz. alatt található tsz-telep gépmû-
helyébe, és az ott lévõ IFA típusú üzem-
anyag-szállító autó lakattal zárt tankjából
lakatlefeszítés módszerével 40 l gázola-
jat, a tartályból zárófedél-leszerelés
módszerével 170 l gázolajat, valamint a
tsz területén álló traktor tankjából 260 l
gázolajat tulajdonítottak el, valamint kü-
lönféle szerszámokat. Az okozott kár kb.
138.396 Ft.
Ismeretlen tettes május 10-én, 22.00 óra
és május 11-én, 5.00 óra közötti idõben a
Káloz, Kossuth út 1. sz. alatt parkoló, a
VT Transman tulajdonát képezõ Ikarus
Classic autóbusz lezárt tanksapkáját fel-
feszítette, és abból eltulajdonított 140-
160 liter gázolajat. A lopással okozott kár
kb. 38-40.000 Ft.
Ismeretlen tettes május 11-én, 22.00 óra
és május 12-én, 5.00 óra közötti idõben a
P. Z. kálozi lakos háza bekerített udvarán
álló mezõgazdasági vontató üzemanyag-
tartályából eltulajdonított mintegy 80 li-
ter gázolajat. A lopással okozott kár kb.
24.000 Ft.

Adós fizess!
L. G. valamint S. M. sárosdi személyek
május 17-én, 12.00 óra körüli idõben
Sárosd, Hantosi u. 20. sz. alatti Póni
presszóban az épület elõtt vitát követõen
tettleg bántalmazták L. I. sárosdi lakost.
A vita tárgya egy kölcsöntartozás volt, az
adóst ily módon akarták ösztönözni a fi-
zetésre.
M. O. M., az alsószentiváni Oázis presszó
üzemeltetõje feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki május 18-ára virradóra a
padlástéren keresztül bejutva a presszó-
ba eltulajdonította a váltópénzt 4.000
Ft-ot, a pénztárgépbõl 15.000 Ft-ot, felfe-
szítette a zenegépet, valamint cigarettát,
édességet, dobozos sört tulajdonított el.
Lopási kár kb. 60.000 Ft, míg rongálással
kb. 5.000 Ft kár keletkezett.

S. L. sárbogárdi lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki május 7-én, az
esti órákban Sárbogárd Árpád-lakótelep
területén elvesztett — zsebbõl kiesett —
Nokia 6020-as mobiltelefonját eltulajdo-
nította. Az okozott kár kb.30.000 Ft.

Együnk, igyunk,
mulassunk

S. I.-né sárbogárdi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki május 21-én,
13.30 óra körüli idõben Sárbogárd, Tinó-
di utcai lakóháza hátsó udvarában lévõ
tyúkólból eltulajdonított 6 db kb. 2 kg-os
tyúkot, mellyel kb. 6.000 Ft kára keletke-
zett.
Ismeretlen tettes május 15-én, 3.45 és
5.10 óra között a Sárbogárd, Szent István
utca 48. sz. alatt található ABC kenyeres
ládáját feltörte és abból kenyeret, kiflit
tulajdonított el.
F. I. cecei lakos feljelentést tett V. L.
cecei személy ellen, aki május 18-19-én
lakóházának melléképületét feltörte és
eltulajdonította fúrógépét, mellyel kb.
1.000 Ft kára keletkezett. A késõbbiek
során megállapításra került, hogy fent
nevezett személy követte el a bûncselek-
ményt és a pénzt (1.000 Ft-ot) a kocsmá-
ban el is itta. Gyanúsította kihallgatása
során cselekedetét megbánta.
O. M. sárbogárdi lakos május 21-én,
17.20 órakor Simson segédmotoros ke-
rékpárral közlekedett, amikor igazolta-
tás alá vonták. Mivel leheletén alkohol-
szag érzõdött, ezért a Lion szondát alkal-
mazták, mely 0,38 mg/l mutatott ki. Ez-
után vérvétel miatt elõállítására került
sor.
H. I. sárbogárdi lakos május 14-én, 23.10
órakor közlekedett Sárbogárd, Vasút ut-
cán, amikor is ellenõrzés alá vonták, ahol
a gépkocsi vezetõjén az intézkedõ járõr
alkoholszagot érzett, ezért vele szemben
alkoholszondát alkalmaztak, amely a fú-
jás után 1,12 mg/l értéket mutatott, ezért
nevezettet vérvétel céljából a sárbogárdi
ügyeletre elõállították.
B. J. sárszentágotai lakos május 13-án,
21.30 körüli idõben Sárszentágota, Ágota
bisztró elõl eltulajdonította Cs. Z. sár-
szentágotai lakos fia, Cs. T. lezáratlan ke-
rékpárját. A kerékpárt a hatóság lefoglal-
ta, a sértettnek visszaadta, így a kára meg-
térült.
Ismeretlen tettes május 19-én, 18.00 óra
körüli idõben a Sárosd külterületén lévõ
gabonatárolót õrzõ biztonsági õr kutyáját
az objektum melletti erdõbõl agyonlõtte.
Az állat az orvosi beavatkozás ellenére
elpusztult.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

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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Pályázat
Sárbogárd Város Önkormányzata képvise-
lõ-testületének egészségügyi és szociális bi-
zottsága pályázatot hirdet 2006. évre a Sárbo-
gárdon mûködõ egyesületek részére gyógy-
ászati segédeszközök vásárlására.
A pályázat célja: az egyesületen keresztül
gyógyászati segédeszközök vásárlásával tá-
mogatni a fogyatékosságban élõket.
Pályázók köre: azok az egyesületek, amelyek
alapító okiratuk szerint fogyatékos embere-
ket, csoportokat fognak össze.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó milyen összegû támogatást kér,
— a támogatást milyen célra kéri,
— a pályázó tevékenységének ismertetése.
A kapott támogatás más célra nem használ-
ható fel.
A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mel-
lékleteket nem tartalmazó pályázatok elutasí-
tásra kerülnek, hiánypótlásra egyszeri lehetõ-
ség van. A korábban már hasonló támogatás-
ban részesült és határidõre el nem számolt
szervezetek nem vehetnek részt a pályázaton.
A pályázat benyújtásának határideje:
2006. június 30.
A pályázatokat a polgármesteri hivatal ható-
sági osztályára kell benyújtani (7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2006.
július 11.
A pályázat elbírálásának eredményérõl min-
den pályázót írásban értesítünk 2006. július
31-ig.

Egészségügyi és szociális bizottság elnöke

Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének 15/2005. (VI. 20.) Ktr. számú, az önkormányzat
tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól

szóló rendelet 9. § (3) és (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen a következõ szerzõdéseket tesszük közzé:

Kedvezményezett neve Támogatás célja Támogatás összege Megvalósulás helye

Sárhatvanért Egyesület meghatározott közmûvelõdési 422.000 Sárhatvan, József A. u. 26.
feladatok ellátására, üzemeltetésére

Sárszentmiklósi SE pályázatban meghatározott sportcélú 3.500.000 Sárbogárd, Táncsics u. 1/A
programok megvalósulásához

Sárbogárdi Lovas Egyesület pályázatban meghatározott sportcélú 300.000 Sárbogárd, Tisza u. 23.
programok megvalósulásához

Black Time pályázatban meghatározott sportcélú 250.000 Sárbogárd, Szt. István u. 66/a
Sport és Kulturális Egyesület programok megvalósulásához

Juhász János polgármester

Ügyeljünk a közös
értékeinkre!!!

Takarékszövetkezetünk nemcsak szol-
gáltatásai terén fejlõdött, hanem külse-
jében is megújul. A külsõ megújulási fo-
lyamat elsõ lépéseként az utcai parkosí-
tást, kerékpártárolók cseréjét végeztet-
tük el a Krisztina dísznövénykertészet-
tel. Már az építõmunka során többen
megálltak, dicsérték a kezdeményezést,
örültek, hogy szebb lesz a fõutca. Szeret-
tünk volna kultúráltabb, szebb környe-
zetet kialakítani pénzintézetünk elõtt.

Sajnos, erre itt, Sárbogárdon, úgy tûnik,
felesleges költeni. Az elsõ növény a beül-
tetés utáni másnap, s további öt örökzöld
a beültetést követõ harmadik napon tûnt
el. Természetesen az elsõ munkanapon
feljelentést tettünk az ismeretlen elköve-
tõ ellen, és ezúton kérünk mindenkit, aki

látta az esetet, akár névtelenül is segítse
a rendõrkapitányság munkáját és jelent-
se be a látottakat!!! A rendõrséget meg-
kértük, hogy a járõrözések során foko-
zott figyelmet fordítsanak az elõkertre, és
a lakótelep szemközti lakóit is kérjük,
hogy amennyiben gyanús mozgást látnak
a takarékszövetkezetnél, értesítsék a
107-et, ahonnan járõrt küldenek a hely-
színre.
Bosszantó, hogy élnek közöttünk olya-
nok, akikben nincsen igény arra, hogy
szebb legyen a városunk, s nem tudják
más munkáját megbecsülni.
Figyeljünk oda közösen közös értékeink-
re!

SÁRBOGÁRD ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET

Köszönet
Idõs és ifjú Nagy László, a Szegletkõ
Kft. tulajdonosai virágokat ajándé-
koztak a városnak, hogy ne álljanak
üresen a kihelyezett virágtartók, és is-
mét megszépülhessen a város külle-
me. Ezért a nemes gesztusért ezúton is
szeretnénk nekik köszönetet monda-
ni!

Etelvári Zoltán és Nedoba Károly
önkormányzati képviselõk



10 SPORT 2006. május 25. Bogárd és Vidéke

Kézilabda Adidas országos gyermekbajnokság
országos döntõ Kistelek, 2006. május 12-14.

Elmulatott dobogós helyezés
A mezõszilasi Németh László Általános
Iskola 1994/95-ben született lánycsapata
óriási sikerként bejutott az országos nyol-
cas döntõbe. A szerencsésnek mondható
sorsolás és a képességek alapján nagy vá-

rakozással tekintettünk a döntõ elé mi,
felnõttek. A gyerekeink nagyon jól érez-
ve magukat — bizonyos tekintetben jó
versenyzõhöz méltóan —, nem izgultak,
sõt, szinte egész éjszaka lazítottak, be-

szélgettek, elméletben készültek a más-
napi három meccsre, csak aludni felejtet-
tek el. Ezt és Jakab megbetegedését nem
is bírta el a fizikailag amúgy is törékeny
csapatunk.

Eredmények

Mezõszilas—DVSC 12-6

Gól: Jakab (3), Schneider (2), Takács (1),
Csendes (3), Kiss (2), Raffael B. (1).

Mezõszilas—Szigetszentmiklós 12-14

Gól: Jakab (1), Schneider (2), Csendes
(4), Kiss (2), Raffael B. (3).

Mezõszilas—Salgótarján 14-16

Gól: Jakab (1), Schneider (5), Csendes
(4), Kiss (2), Raffael B. (2).

Végeredmény

1. Angyalföldi Sportiskola DSE, 2. Kiste-
lek, 3. DVSC, 4. Szigetszentmiklós, 5.
Gyõr, Toldi, 6. Salgótarján, 7. Siklós, 8.
Mezõszilas.
Felkészítõ: Zámbó Tibor

NLÁI

A Femol-csoport eredményei
Pálhalma—Seregélyes 3-2 (2-1)

200 nézõ, vezette: Szûcs. Gólszerzõ: Sza-
bó (2), Boldi, illetve Bencsik, Szûcs. Ifjú-
sági mérkõzés. 4-1.

Mezõszilas—Káloz 2-1 (1-1)
200 nézõ, vezette: Termõ. A hazai gól-
szerzõket nem sikerült kideríteni, a ká-
lozi találatot Stivi szerezte, társát, Árvárt
kiállították. Ifjúsági mérkõzés: 5-4.

Kulcs—Szabadbattyán 3-1 (2-0)
150 nézõ, vezette: Kiss L. Gólszerzõ: Král
(2), Hidalmási, illetve Kovács. Ifjúsági
mérkõzés: 0-0.

Lajoskomárom—Kisláng 1-3 (1-0)
200 nézõ, vezette: Tömöri. Gólszerzõ:
Glück, illetve Zimmermann, Juhász, Re-
hák. Ifjúsági mérkõzés. 1-2.

LMSK—Jenõ 4-0 (3-0)

100 nézõ, vezette: Szabó. Gólszerzõ: Nyi-
kos (3), Szûcs. Ifjúsági mérkõzés: 4-3.

Beloiannisz—Sárbogárd 5-2 (3-1)

150 nézõ, vezette: Géringer. Gólszerzõ:
Lakakisz (2), Leonidász (2), Tóth, illetve
Bognár (2). Ifjúsági mérkõzés: 0-4.

Mezõfalva—Füle 2-4 (2-3)

100 nézõ, vezette: Futó. Gólszerzõ: Kas-
sai, Nagy, illetve Tóth, Bencsik, Csiszár,
Barta. Ifjúsági mérkõzés: 4-0.

Sárosd—Elõszállás 4-0 (3-0)

200 nézõ, vezette: Gyõri. Gólszerzõ:
Berényi (2), Horváth, Gyõri. Ifjúsági
mérkõzés: 4-0.

A Déli-csoport eredményei
Alap—Nagylók-Hantos 2-0 (1-0)

Vezette: Tóth L. Gólszerzõ: Meggyesi,
Lakatos.

Sáregres—Perkáta 1-2 (1-1)

Vezette: Masinka. Gólszerzõ: Parragi, il-
letve Csere, Bogó.

Vajta—Sárszentágota 5-1 (1-1)

Vezette: Németh. Gólszerzõ: Polyák (2),
Szalai, Simon, Bognár, illetve Örkényi.

Cece—Zichyújfalu 5-0 (4-0)

Vezette: Lukácsi. Gólszerzõ: Fekete,
Klazer, Pordán, Király, Molnár.

Dég—Cikola 3-0 (2-0)

Vezette: Tóth B. Gólszerzõ: Toldi (2),
Vitáros.

Nagyvenyim—Rácalmás 5-0 (2-0)

Vezette: Bodri. Gólszerzõ: Bogár, Sárai,
Tóth, Major, Kiss.

Tabella (Déli-csoport)
1. Cece 20 18 2 - 97-15 56
2. Alap 20 11 7 3 51-39 40
3. Nagyvenyim 19 12 3 4 57-27 39
4. Dég 20 12 3 6 61-23 38
5. Zichyújfalu 20 10 7 3 53-28 37
6. Cikola 20 9 4 7 38-33 31
7. Besnyõ 20 8 1 11 41-62 25
8. Vajta 19 7 2 10 47-40 23
9. Rácalmás 20 6 2 12 38-53 20
10. Perkáta 19 7 2 10 31-57 20
11. Sáregres 20 5 2 13 23-54 13
12. Nagylók-Hantos 20 2 4 14 24-68 10
13. Sárszentágota 21 3 1 17 26-88 7

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

Tabella (Femol-csoport)
1. Sárosd 24 21 2 1 127-23 65
2. Kisláng 23 19 3 1 80-19 60
3. Pálhalma 24 18 3 3 88-35 57
4. Jenõ 23 16 3 4 83-29 51
5. Seregélyes 23 16 3 4 102-32 47
6. Szabadbattyán 24 15 2 7 69-50 47
7. Mezõszilas 24 11 3 10 60-58 36
8. Káloz 22 10 4 8 37-46 34
9. LMSK 23 7 8 8 59-45 29
10. Lajoskomárom 24 8 4 12 53-70 28
11. Sárbogárd 24 8 3 13 45-62 27
12. Füle 24 5 2 17 41-105 17
13. Beloiannisz 24 3 3 18 36-93 12
14. Mezõfalva 24 3 3 18 28-83 11
15. Elõszállás 24 2 4 18 22-83 10
16. Kulcs 24 1 2 21 27-124 5
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FELEMÁS ÉRZÉSEK
Sárszentmiklós csapata az elmúlt héten
két mérkõzést játszott a megye I. osztályú
bajnokságában, mely felemásra sikerült.
Szerdán az elmaradt Iváncsa elleni mér-
kõzést pótoltuk, ahova jelentõs számú
sárszentmiklósi szurkoló kísérte el csapa-
tunkat. A vendégszurkolók csak a gyõzel-
met tartották elfogadható eredménynek,
bár bennem volt ezzel szemben fenntar-
tás, mert emlékeimben kutatva valahogy
mindig „mumus” volt számunkra az el-
lenfél.
A játék, melyet mindkét csapat mutatott
több kívánnivalót hagyott maga után,
mert mindkét együttes pontatlanul, sok
hibával játszott.
A védõk és a középpályások részérõl is-
mét elõjött a már megszokott betegsé-
günk. Hosszú, kilõtt labdákkal akartunk
operálni és nem a már jól bevált „kicsi-
ben” játékot alkalmazni.
Ennek eredményeként elveszítettük a
mérkõzést, igaz, az összképhez hozzátar-
tozik, hogy egy nyert meccsen a 90. perc-
ben kapott góllal 2-1 arányban alulma-
radtunk.
Errõl a mérkõzésrõl több szót nem is ér-
demes mondani, mert egyetlen játékos
sem volt, aki legalább minimális tudását
hozta volna.

Hétvégén hazai környezetben Bicskét fo-
gadtuk, ahol egy nagyszerû játékkal 7-2
arányú gyõzelmet arattunk egy számom-
ra nagyon szimpatikus csapat ellen.
Ezen a mérkõzésen a középpályánk meg-
járatta a labdát, majd nagyszerû indítá-
sokkal operáltunk, melynek hatására csa-
táraink sok esetben egy az egyben vitték a
játékszert a kapusra.
Tórizs Attila gyorsaságát ezen a mérkõ-
zésen nagyszerûen használta ki a csapat.
Igazi közönségszórakoztató játékkal
nyertünk megérdemelten, és nem tartom
túlzásnak, ha kijelentem, hogy az ilyen
arányú gyõzelmünk is az ellenfélre nézve
hízelgõ.
Az e mérkõzésen mutatott formát át kell
mentenünk a következõ mérkõzésekre,
akkor dobogóközelben végzünk, ami egy
újonctól nagyon jó teljesítmény.
Két mérkõzés felemás érzéseket kelt a
szurkolókban, nemcsak az eredmény, ha-
nem a mutatott játék miatt is, mert egy-
szer szárnyalunk, míg más alkalommal
tudunk igazán felejthetõ játékot is produ-
kálni.
Szerdán, azaz a cikk megjelenése elõtt,
de már lapzárta után, magyar kupamér-
kõzést játszunk Aba csapata ellen, ami
igazi rangadó. Már csak az a kérdés, hogy
az utóbbi idõben nagyon rapszodikus csa-

patunk éppen milyen napot fog ki. Ennek
a mérkõzésnek már nagy a tétje, a gyõztes
a fõtáblára jut, ahol igazán nagy csapatot
is kaphatunk, valamint az egyesületnek is
bevétel.
Ifjúsági csapatunk Iváncsán 2-2, míg ha-
zai környezetben Bicske ellen 6-0 arányú
mérkõzéseket játszott. A csapat kifeje-
zetten jó úton halad, és gyûjtögeti a pon-
tokat. Az úgymond kötelezõket könnye-
dén hozza, a jövõre nézve egy jól szerve-
zett és mindenkire veszélyes csapat van
kialakulóban, melynek elérésében Barsi
Gábor edzõnek oroszlánrésze van. Ezt
már csak azért is ki merem jelenteni,
mert egy kifejezetten fiatal állományból
„csinált” CSAPATOT.

Szabó Béla

A megyei I. osztályú
bajnokság állása

1. Martonvásár 25 21 2 2 76-18 65
2. Aba-Sárvíz 25 18 1 6 74-29 55
3. Etyek 25 17 2 6 65-25 53
4. Velence 25 15 2 8 55-34 47
5. Sárszentmiklós 25 13 4 8 45-30 43
6. Csór 25 11 7 7 45-37 40
7. Polgárdi 25 9 7 9 52-42 34
8. Kisapostag 25 9 6 10 43-51 33
9. Adony 25 9 3 13 56-58 30
10. Iváncsa 25 9 3 13 36-58 30
11. Alba Regia 25 9 3 13 37-51 30
12. Bicske 25 6 6 13 29-46 24
13. Kápolnásnyék 25 6 6 13 38-78 24
14. Baracs 25 6 5 14 25-42 23
15. Szabadegyháza 25 6 2 17 26-69 20
16. Pusztaszabolcs 25 3 7 15 27-62 16

CSALÁDI NAP SÁRHATVANON
Sok nehézség után végre félig-meddig el-
készült a sárhatvani közösségi terem a
volt iskolaépületben. Azért csak félig-
meddig, mert a felújításhoz nem kapták
még meg a régi klub eladásából befolyt
teljes összeget. Abból mintegy 1 millió fo-
rint hiányzik. Az önkormányzat azt állító-
lag már másra felhasználta. A sárhat-
vaniak nagyon sok társadalmi munkát vé-
geztek az épületen. Elkészült a klub elõtti
nagy terasz, a nagyterem padozata, vil-
lanyvezetéke, festése és a WC-k is.

A 2005 végén megalakult Sárhatvanért
Egyesület mûködteti a klubot. Õk szer-
vezték most hétvégén is a családi napot.
Az asszonyok két férfi szakács segítségé-
vel fõzték a babgulyást és a birkapör-
költet, ehhez százszámra szelték a kenye-
ret. Ebbõl lett délben a faluebéd. Az
anyukák eközben játékos programokat
szerveztek a gyerekeknek. Rajzoltak,
versenyjátékokat rendeztek, a focipályán
pedig több csapat vívott egymással hatal-
mas küzdelmet a késõ délutánig tartó fo-
cimeccseken. Szólt a zene, amire táncolni
is lehetett, akinek erre volt kedve. Az egyesület a helyi kulturális élet meg-

szervezése mellett szeretné segíteni a
sárhatvani gyerekek óvodai körülménye-
inek javítását, az iskolások tanulását, biz-
tonságos utaztatását. Szépítik a környe-
zetet társadalmi munkával. Így készült el
sok virágláda, utcanévtábla és a temetõ
kerítése. Ezzel is erõsítik a lakosok össze-
tartását.

Az egyesület vezetése kéri mindazokat,
akik segíteni szeretnék munkájukat
anyagiakkal, facsemetékkel vagy más
módon, hívják telefonon az egyesület tit-
kárát, Bátai Lászlót a 06 (70) 317 5109-es
telefonon.

Hargitai Lajos
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Németországban jártunk
Május 8-án egy általunk már izgatottan
várt hétfõ reggelen Németországba uta-
zott a Petõfi Sándor Gimnázium 22 fõs
csapata. Egy 12 napos német—magyar
cserekapcsolatban vettünk részt. Az uta-
zás nagy izgalomban zajlott. Szlovákián
és Csehországon át haladtunk úti célunk,
a Berlintõl 120 km-re lévõ Oranienbaum
felé. A vártnál egy kicsit korábban érkez-
tünk meg a barátságos kisvárosba. A bu-
szon ülve vártuk az érkezõ német csalá-
dokat, s közben kicsit megijedve, de an-
nál nagyobb izgalommal találgattunk, va-
jon melyik család kiért jött. Aztán szépen,
lassan ,,fogyni” kezdtünk, s mindenkit
hazavitt a vendéglátó családja.
Az elsõ este mindenkinek ismerkedéssel,
a Magyarországról vitt ajándékok átadá-
sával telt. Akadtak a kosarakban hímzett
terítõk, jobbnál jobb magyar borok, Pick
szalámi és ne feledkezzünk meg a ,,fütyü-
lõs” barackpálinkáról sem.
A másnap reggeli találkozó a város köz-
pontjában volt. Miközben egymás esti be-
számolóit hallgattuk — hogy kinél mi volt
vacsorára, s hogy kinek milyen kényelmes
az ágya — átsétáltunk a helyi iskolába.
Ott az 5. osztályosok mint kis idegenveze-
tõk vártak minket, s mindent szépen sor-
jában megmutattak nekünk a szép város-
ban. Miután végigsétáltunk a mesébe illõ
parkon és megnéztük a narancsfákat is, a
helyi evangélikus templomba vezettek el
minket, ahol a templom bemutatása után
kellemes orgonajátékot hallhattunk. Ez-
után a dohánygyár következett, ami min-
denkinek nagyon tetszett. A délelõtt so-
rán bepillanthattunk a helyi kastélyba is,
ahol szép ajándékot kaptunk. Délben
megkóstolhattuk a német menzán készí-
tett ebédet. Délután a gyönyörû wörlitzi
parkban sétáltunk. Az estéit mindenki
otthon töltötte, de az egy településen la-
kó magyar—német párok gyakran szer-
veztek esténként közös programokat.
Szerda délelõtt bepillanthattunk a német
iskola kulisszái mögé. Igen, a délelõttöt
az iskolában töltöttük. Mindenki más-
más osztályokban, más-más órákon vett

részt. A tapasztalatok és a vélemények
különbözõek voltak, de mindenkinek jól
telt a délelõttje, a tanárok és a diákok is
nagyon kedvesek voltak velünk. Délután
egy élményfürdõbe vittek el minket a né-
met társaink. Mindenki nagyon élvezte a
csúszdázást és a fürdést, s a nap megkoro-
názásaként egy hatalmas bevásárlóköz-
pontba látogattunk el. Azt hiszem, este
senkinek sem esett nehezére elaludni.
Csütörtökre egész napos kirándulást ter-
veztek vendéglátóink. Elsõként a buc-
henwaldi volt koncentrációs táborba
mentünk el, ami véleményem szerint
mindenkinek nagyon megrázó élmény
volt: a krematórium, a rabok szobái, az
eszközök stb. Ezután Goethe és Schiller
városába, Weimarba látogattunk el. A
nagyszerû idegenvezetés mellett min-
denki kiválóan érezte magát.
Péntek reggel újra iskolába mentünk né-
met társainkkal, majd este egy közeli kis
faluban rendeztek nekünk búcsúestet.
Mi egy-egy csokor virággal mondtunk kö-

szönetet ottani német ,,szüleinknek”,
akik mindent megtettek annak érdeké-
ben, hogy mindenki jól érezze magát
ezen a kiránduláson.
Szombatra mindenkinek a vendéglátó-
családja szervezett programot. Mi Ber-
linben az állatkertben voltunk és a gyö-
nyörû fõváros nevezetességeit néztük
meg.
Vasárnap reggel búcsút vettünk a német
szülõktõl, Oranienbaumtól, s dél körül
már Németországtól is. Végül estére
visszatért kis csapatunk Sárbogárdra.
Az itt töltök napokat is nagyon élvezték
mind a magyar, mind a német diákok.
Voltunk Székesfehérváron, kirándultunk
Budapesten is, ahol Kalácska tanár úr se-
gítségével megmutattuk német társaink-
nak fõvárosunk nevezetességeit és a Par-
lamentet is. A programhoz tartozott a
Tropicarium is, ami mindenkinek elnyer-
te a tetszését. Különbözõ iskolai progra-
mokon is részt vettünk, s nagyon hamar
eljött a pálfai pincéknél rendezett bú-
csúztatás, amihez lovas kocsikázás, nép-
táncprogram és jó magyaros gulyásleves
is tartozott.
Végül szombat reggel mindenki búcsút
vett német barátjától, s a busz visszain-
dult Németországba.
Biztos vagyok benne, hogy ez a 12 nap
mindenkinek nagyon hasznos és kelle-
mes volt. Ízelítõt kaptunk a német csalá-
dok hétköznapjaiból, s õk is megláthatták
a magyar családok mindennapjait. Min-
denki élményekkel gazdagon, jó emlé-
kekkel zárta ezt a majdnem két hetet, ami
nyelvtanulás szempontjából egyaránt na-
gyon hasznos volt.

Kiss Evelin 9.b

„AMIRÕL NEM MONDUNK LE SOHA,
AZ MINDIG A MIÉNK MARAD!”

Dégen, 2006. június 4-én, a trianoni katasztrófa 86. évfordulóján megemléke-
zést tartunk 16.30 órai kezdettel a leendõ emlékmûpark területén, melyre sze-
retettel hívjuk és várjuk minden velünk együtt emlékezni és tenni akaró ma-
gyar testvérünket!

Magyar Nemzeti Hagyományõrzõ Egyesület

Információ: Nagy Róbert elnök, szervezõ. H-8135 Dég, Széchenyi u. 58/b.
Tel.: 06 (30) 532 7488, 06 (25) 505 275. E-mail: kinga1531@freemail.hu;

kinga1531@citromail.hu, tel.: 06 (30) 367 3099.



KIÁLLÍTÁS
TÁJAK, SZÍNEK, VIRÁGOK

Tóth Gyula nyugdíjas
rajztanár kiállítása

A SÁRSZENTMIKÓSI KLUBKÖNYVTÁRBAN

2006. május 26. — június 30.

Megnyitó: 2006. május 26-án
(pénteken), 19 óra.

A kiállítást megnyitja: Varga László klubkönyvtár-vezetõ.

A megnyitón közremûködik a Sárszentmiklósi Általános Is-
kola Tündérrózsák népdaléneklõ csoportja, valamint a sár-
bogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes kar kamarakórusa.
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Lázár Ervin
Sárbogárdon

Az idén 70 éves Lázár Ervin író volt a városi könyvtár vendé-
ge hétfõn délután. A gyerekek mellett sok felnõtt is eljött a

találkozóra, mert Lázár Ervin nem csak a gyerekek meseírója.
Egy kis csoport gyerek, tanáraik kíséretében, eljött a szülõföld-
rõl, a közeli Pálfáról is köszönteni híressé lett honfitársukat.
Természetesen mindenki hozta kedves köteteit, hogy az író
bácsi dedikálja azokat.

/H/

MEGHÍVÓ
Einladung

A dégi önkormányzat tisztelettel meghívja Önt és
kedves családját a községünkben rendezett,

a II. világháború áldozatairól
megemlékezõ

KEGYELETI ÜNNEPSÉGRE.
Idõpontja: 2006. május 28., 10.00 órától.

Helyszínek:
— a II. világháborús községi emlékmû (református temp-
lomkert — koszorúzás);
— szovjet emlékmû (kegyeleti park — koszorúzás);
— német katonai emlékmû kb. 11 órától (Festetics-kas-
télypark — ünnepség).

Program:
A vendégeket köszönti Raimund Fromm úr.
— himnuszok;
— Verebics Géza polgármester köszöntõje.
Emlékbeszédek: Ludwig Wagner úr, Claus Cordsen úr,
— koszorúzás.

Verebics Géza polgármester

A sárbogárdi városi nyugdíjasklubban hétfõn tartották a
férfinapot. A lányok dalokkal, verssel, Schönborn Marika

néni pedig viccekkel köszöntötte a klub férfi tagjait. Ajándékot
is kaptak a fiúk: lánynak öltöztetett fakanalat, kaktuszt és egy
dobozos sört. A közös vacsora libazsíros kenyér volt lilahagy-
mával. Ennek elfogyasztása után megszólalt egy tangóharmoni-
ka is, aminek a hangjára elõkerültek a régi nóták.

/H/

IVÓ-NAPIVÓ-NAP
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Tejszínes borjúragu
zöldbabbal

Hozzávalók 4 személyre: fekete õrölt
bors, delikát, tárkony, citrom 40 g, zöld-
bab 40 g, liszt 40 g, só, tészta (lúdgége) 40
g, tejszín 80 ml, tojás 1db, fehérrépa,
vöröshagyma 35 g, sárgarépa 100 g, zel-
ler 40 g, étolaj 40 ml, borjúlapocka 200 g.

Elkészítés: az 1 cm-re vágott, megmo-
sott borjúlapockát a felhevített olaj-
ban a vöröshagymával és a zöldségek-
kel együtt lepirítjuk, majd megszórjuk
liszttel és hideg vízzel felengedjük. Ha
a hús félig megpuhult, hozzáadjuk a
zöldbabot és sóval, borssal, tárkony-
nyal, citrommal ízesítjük. Tálalás elõtt
tejszínnel elkevert tojássárgájával dú-
sítjuk és beletesszük a külön kifõzött
lúdgégetésztát.

Fûszeres sajttal
töltött kosárka

Hozzávalók 4 személyre az omlós tész-
tához: 250 g liszt, só, tojás, 125 g puha
vaj; a töltelékhez: 3 evõkanál krémsajt, 1
tojás, 1 csomag mélyhûtött vegyes zöld
fûszernövény, só, bors, cayenne-i bors,
100 g juhsajt, 1 fej lilahagyma, 8-12 levél
saláta, 4 ágacska petrezselyem.

Elkészítés: a sütõt 175 fokra (légkeve-
réses sütõ 155 fok) felmelegítjük. A
lisztbõl, csipetnyi sóból, 1 evõkanálnyi
vízbõl, a tojásból és a vajból a konyhai
keverõgéppel morzsás tésztát keve-
rünk. A tésztát enyhén lisztezett desz-
kára rakjuk és kézzel, gyors mozdula-
tokkal simává gyúrjuk. Ha a tészta túl
száraz, cseppenként kevés vizet adunk
hozzá. A tésztával kibélelünk négy ki-
zsírozott kerek formát, és körülbelül
15 percig sütjük. A krémsajtot, a tojást
és a felengedett zöldfûszereket elke-
verjük egy tálban. Sóval, borssal és
cayenne-i borssal erõsen fûszerezzük,
majd belekeverjük az apró kockákra
vágott juhsajtot. A sajtos masszát
egyenletesen elosztjuk a formákban és
a 200 fokra (légkeveréses sütõ 180 fok)
felmelegített sütõben 10-15 percig süt-
jük. Közben a hagymát megtisztítjuk,
finomra aprítjuk. A salátát és a petre-
zselymet leöblítjük, szárazra rázzuk. A
petrezselyemrõl lecsipkedjük a leve-
lét. A sajtos kosárkát óvatosan kiszed-
jük a formából. A salátát négy tányér-
ra osztjuk, ráültetjük a kosárkát és a
hagymával, petrezselyemmel díszítve
kínáljuk.

Akikre büszke lehet Sárbogárd

Ebben az évben, amelyik versenyen
elindult a Black Time tánccsoport,

ott mindig nyert. Az év elején beindult a
pontszerzés az országos bajnokságban.
2006. február 25-én Gyulán vettek részt a
lányok a Magyar Divat- és Sporttánc Szö-
vetség által rendezett versenyen. Az év
elsõ versenye fantasztikus hangulatban,
kitûnõ rendezésben zajlott. A hip-hop ju-
nior kategóriában 10 csapat indult. A lá-
nyok — versenyzõi rutinjuk ellenére —
végigizgulták az elõdöntõt, döntõt, azu-
tán egyhangú pontozással — valamennyi
bíránál az elsõ helyen — megnyerték a
versenyt. Rövid idõ alatt kiderült, hogy
rendkívül jól sikerült a felkészülés, hatá-
sos az új koreográfia.
Ez bizonyosodott be március 25-én, Sze-
geden, a II. X-treme kupán, amely ugyan-
csak pontszerzõ versenye az országos baj-
nokságnak. Négyszázötven versenyzõ in-
dult a különbözõ kategóriákban. A lá-
nyok kategóriájában 14 csapat mutatta
be produkcióit. Izgalom, elõdöntõ, dön-
tõ: EGYHANGÚ ELSÕ HELY!
Külön öröm, hogy ezen a versenyen már
indultak a felnõtt versenyzõk is. Hart-
mann Gábor és Ódor Dániel duóban I.
helyezést ért el (egyhangú pontozással),
akárcsak a formáció.
A babérokon azonban nem sokáig lehe-
tett „pihegni”, mert április 28-án már
újabb verseny volt. Dunaújvárosban a
Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség az
országos bajnokság újabb (dupla pontér-
tékû) fordulóját rendezte meg, és a Black
Time táncosai ismét taroltak. A csoport
nyert ismét toronymagasan, 14 induló
csapat között, ezzel megszerezve az idei
harmadik országos bajnoki címet, ezzel a
három verseny összesített eredménye

alapján az országos rangsorversenyt is
nyerve.
A dunaújvárosi verseny érdekessége volt
— a lányok szempontjából —, hogy saját
koreográfiájukkal indultak az egyéni ver-
senyeken és duóban is. A 40 induló szólis-
ta között Bíró Vivien 6. helyezést ért el,
Sáfrány Loretta pedig, bár nem jutott a
középdöntõbe, a kategória legfiatalabb
versenyzõjeként nagy sikert aratott. Du-
óban Fürész Anna és Nagy Zita (35 indu-
ló páros között) I. helyezést ért el, ezzel
jogot szerezve a szeptember 27-e és októ-
ber 1-je között Brémában megrendezés-
re kerülõ világbajnokságon való indulás-
ra is.
A felnõttek között a formációs táncban
(egy csapatban 21 fõ táncol) nyertek a
Black Time táncosai, valamint nyert a
Hartmann Gábor—Ódor Dániel duó is.
Valamennyijüknek tiszta szívbõl gratulá-
lunk és további sok sikert, eredményes
szereplést kívánunk a világversenyekre
is!
Sajnálatos, hogy bár a csapat „kijutott” a
májusi, Finnországban megrendezésre
kerülõ Európa-bajnokságra, anyagi okok
miatt nem utazhatnak.

— való —

Ui.: Ha akadnának a városban olyan vál-
lalatok, vállalkozók, magánszemélyek,
akik fontosnak tartják, hogy ez a csapat
újabb sikereket arathasson, keressék
meg Töbörzsökön dr. Farkas Jánosnét,
az egyesület elnökét. A csapat szívesen
fogad minden segítséget és korrekt
szponzori szerzõdést köt. A másik megol-
dás: a befizetés, átutalás az egyesület

OTP Bank Rt. Sárbogárd
11736051–20012694
számú számlájára.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei Ebben az évben isEbben az évben is

tarolt a Black Timetarolt a Black Time
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A RÓKA MEG A MACSKA
Egyszer egy macska az erdõben kószált,
és találkozott a rókával. „Róka úrfi okos,
tapasztalt jószág, és nagy szava van az er-
dõben” — gondolta, s nagy tisztességgel
köszöntötte:
— Jó napot, tisztelt róka úrfi! Hogy szol-
gál a kedves egészsége? Hogy, s mint érzi
magát ebben a mai drága világban?
A róka nagy kevélyen tetõtõl-talpig vé-
gigmérte a macskát, nem tudta, egyálta-
lán méltassa-e egy-két szóra. Végül azt
mondta:
— Ó, te nyomorult bajuszpedrõ, te tarka
pojáca, te éhenkórász egérlesõ, mi jut
eszedbe? Azt mered kérdezni tõlem,
hogy vagyok? Milyen iskolát jártál te?
Miféle mesterséghez értesz?
— Csak egyetlenegyhez — felelte szeré-
nyen a macska.
— Ugyan mihez? — kérdezte a róka.
— Ha a kutyák a sarkamban vannak, fel
tudok kapaszkodni a fára, és megmentem
tõlük az irhámat.

— Ez is valami? — hencegett a róka. —
Én legalább százféle mesterséget tudok,
ráadásul még egy zsákra való fortélyom is
van. Megesik a szívem rajtad, gyere ve-
lem, majd én megmagyarázom neked,
hogyan kell rászedni a kutyákat.

Abban a szempillantásban feltûnik egy
vadász négy jóféle kopóval. Nosza felug-
rik a macska a fára, kúszik fölfelé a tör-
zsén, megül fönt a tetején, ahol ág is rejti,
lomb is takarja, a füle se látszik.

— Most elõ a fortéllyal, róka koma, nyisd
ki gyorsan azt a zsákot! — kiabálja lefelé
a rókának.

Hanem a rókát akkorra már nyakon csíp-
ték és moccanni sem engedték a kopók.

— Ejnye, ejnye, róka úrfi — szólt a macs-
ka odafönt —, benne ragadtál a pácban a
százféle mesterségeddel! Ha ide föl tud-
tál volna kapaszkodni velem, bezzeg nem
hagytad volna ott a fogadat!

Megfejtés
asszony, meggyfa, rossz, poggyász,
bosszú, gally, összesen, süllyed,
biggyeszt
Helyes megfejtést küldött be: Barabás Ta-
más, Kislók; Törzsök Beáta, Sárbogárd;
Plávits Kata, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

PLÁVITS KATA,
Sárbogárd, Katona u. 30.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény
MILYEN SZAVAK REJTÕZNEK

A KÍGYÓBAN?

Beküldési határidõ: 2006. május 30.

Heti idõjárás
A továbbiakban folyta-
tódik a változékony, az
évszakhoz képest né-
hány fokkal hûvösebb idõ. Az egymás
után érkezõ idõjárási frontok biztosít-
ják a változékonyságot, így többször
kell csapadékos idõre számítani, de
lesznek hosszabb száraz idõszakok is.
A reggeli hõmérséklet 9-15, a nappali
16-25 fok körül várható.

www.metnet.hu

Szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt június 2-4-igSzeretettel meghívunk minden érdeklõdõt június 2-4-ig
a nagylóki Piroska-tavon megrendezésre kerülõa nagylóki Piroska-tavon megrendezésre kerülõ

HORGÁSZVERSENYREHORGÁSZVERSENYRE
ÉS AZ AZT KÍSÉRÕ ESEMÉNYEKRE.ÉS AZ AZT KÍSÉRÕ ESEMÉNYEKRE.
Az érdeklõdõk nemcsak egy Magyarországon egyedülállóAz érdeklõdõk nemcsak egy Magyarországon egyedülálló

versengés tanúi lehetnek, hanem vasárnap délután kellemesversengés tanúi lehetnek, hanem vasárnap délután kellemes
családi programban is részt vehetnek.családi programban is részt vehetnek.
A felnõtteknek halászléfõzõ-verseny!A felnõtteknek halászléfõzõ-verseny!

A gyerekeket ingyenes ugrálóvárral, pónilovaglással,A gyerekeket ingyenes ugrálóvárral, pónilovaglással,
sétakocsikázással, játékos programokkal várjuk.sétakocsikázással, játékos programokkal várjuk.

Megnyitó, sorsolás: június 2., 18.30 órakor.Megnyitó, sorsolás: június 2., 18.30 órakor.
1. forduló éjszakai verseny: június 2., 20.00 órától — június 3., 4.001. forduló éjszakai verseny: június 2., 20.00 órától — június 3., 4.00
óráig;óráig; 2. forduló ragadozóhal-horgászat tetszõleges módszerrel:2. forduló ragadozóhal-horgászat tetszõleges módszerrel:
június 3., 5.00 órától — június 3., 8.00 óráig;június 3., 5.00 órától — június 3., 8.00 óráig; 3. forduló úszós hor3. forduló úszós hor--
gászat: június 3., 10.00 órától — június 3., 14.00 óráig;gászat: június 3., 10.00 órától — június 3., 14.00 óráig; 4. forduló4. forduló
horgászat fenekezõ módszerrel: június 3., 15.00 órától — júniushorgászat fenekezõ módszerrel: június 3., 15.00 órától — június
3., 19.00 óráig;3., 19.00 óráig; 5. forduló éjszakai verseny: június 3., 20.30 órától5. forduló éjszakai verseny: június 3., 20.30 órától
— június 4., 5.00 óráig;— június 4., 5.00 óráig; 6. forduló horgászat tetszõleges módszer6. forduló horgászat tetszõleges módszer--
rel: június 4., 7.00 órától — június 4., 13.00 óráig.rel: június 4., 7.00 órától — június 4., 13.00 óráig.

Ünnepélyes eredményhirdetés június 4., 14.00 óra.Ünnepélyes eredményhirdetés június 4., 14.00 óra.

Halászléfõzõ-verseny: június 4., 10.00 óra.Halászléfõzõ-verseny: június 4., 10.00 óra.

Egyéb gyermekprogramok: június 4., 12.00 óra.Egyéb gyermekprogramok: június 4., 12.00 óra.
Remélem, Ön is megtisztel bennünket látogatásával!Remélem, Ön is megtisztel bennünket látogatásával!

Nagylóki Piroska HE,Nagylóki Piroska HE, Információ: Varga Zsolt, 06 (30) 530 5380.Információ: Varga Zsolt, 06 (30) 530 5380.

Szeretettel várjuk Önt és barátait
Varga László

ÚTON
(Mediterrán hangulatok)

címû kiállításának megnyitójára
2006. május 25-én (csütörtökön),

19 órára a sárbogárdi Cosa Nostra
Pizzériába (Sárbogárd, Ady E. út).

A megnyitó után Bíró Kriszti
és a MANDALA TRIÓ

JAZZKONCERTJE hallható.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Május 27., 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 Az állam emberei 12.00 Híradó 12.05 Zselé 12.10 Klipperek
12.35 Zselé 12.50 Felfedezõk 13.15 Zselé 13.25 Momentán 13.55 Zselé
14.00 Légcsavar 14.30 Állati 15.00 Hangár 15.30 Feszty-körkép 16.00 Hír-
adó 16.05 TS 18.05 Az utolsó édenkertek 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05
Ötös lottó-sorsolás 20.15 Észak-északnyugat 22.35 1956-2006 EMLÉKÉV
0.25 Híradó 0.30 Sporthírek 0.35 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 12.50 Bette 13.15 Papás-mamás 13.40 Forma-1 15.25 M,
mint muskétás 16.25 Pokoljárat 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Star
Wars—Baljós árnyak 22.05 Heti hetes 23.20 Red Bul Air Race 23.55 Éjjeli
randevú 1.0.35 Tûzpiros Cadillac 2.00 Hegylakó—A holló 3.2.55 Pasik és
egyéb katasztrófák
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.30 Jetix 10.00 Kalandos szafari 10.30 A vadon nap-
lója 11.00 Stahl gyerekkonyhája 11.30 Laktérítõ 12.00 TotalCar 12.35 Az
igazság napja 13.30 Malibu Road 2000 14.25 A láthatatlan ember 15.30 Bû-
bájos boszorkák 16.30 Csillagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán
19.30 Activity 20.15 Asterix és Obelix 2. 22.25 Legjobb védekezés 0.10
Gyilkos patkányok 1.50 FBI-ügynök bevetésen 2.50 A láthatatlan ember
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Az
én hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05
Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02 Krónika 12.30 Élés-
kamra 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: 21.04 Porrá leszel 22.00 Krónika
22.20 Világvevõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Saját hangja, vigye haza

Május 28., 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
Mátyás Törvénykönyve 11.10 Így szól az úr! 11.20 Akik Istent szeretik, azok-
nak minden javukra van 12.00 Híradó 12.10 Fõtér 13.05 TS 14.50 Örömhír
15.20 Csellengõk 15.40 Magyar elsõk 16.00 Híradó 16.05 Euróövezet 16.35
Stílus 17.10 Tempó 17.15 ABSZOLÚT 17.45 Szívek szállodája 18.35
BBC-exkluzív 19.30 Híradó 19.55 Krém 21.00 A szólás szabadsága 22.05 A
szomszéd 24.00 Híradó 0.05 Sporthírek 0.15 TS-Motorsport 0.30 Héthatár
1.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Inuyasha 7.00 Kölyökklub 8.50 Slayers 9.20 Receptklub
9.35 Játék 10.40 Borsodi Liga 13.35 Forma-1 16.25 Hatos lottó-sorsolás
16.35 Eltûntnek nyilvánítva 17.30 Trucaling 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11
20.00 Szombat esti láz 23.00 Angyalok és démonok 24.00 Fókusz-portré
0.35 Éjjeli randevú 1.15 Túlélõtábor 2.55 Pokoli család 3.25 Angyalok és dé-
monok 4.15 Így készült: Hogyan lett az ember 4.45 Fókusz-portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.30
Jetix 10.00 Rém rendetlen család 10.30 Két testÕr 11.05 Stahl konyhája
11.35 Sliders 12.25 Kaland Bt. 13.30 Monk-flúgos nyomozó 14.30 Smallville
15.30 Baywatch Hawaii 16.30 NCIS 17.30 Walker 18.30 Tények 19.00 Nap-
ló 20.00 Irigy Hónaljmirigy 21.05 Sulihuligánok 22.40 Képírók 0.40 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Az én
hazám…
7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A
múzsák kertjében 9.05 Világóra 10.04 Római katolikus szent-
mise közvetítése 11.05 Gondolatjel 12.02 Krónika 12.25 Har-
minc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél 13.05 Névjegy 14.04 Szon-
da 14.35 Népdalkörök pódiuma 15.05 Kard és kereszt 15.35
Mûvészlemezek 16.04 A szülõk meséi 17.00 A mi idõnk 18.00
Krónika 19.04 Sport 19.30 Esti mese 19.40 Operettnyitányok
20.04 Rádiófónia 21.04 Beethoven: Fidelio-Florestan áriája a 2.
felvonásból 21.17 Közvetítés az Új Színházból 22.00 Krónika
23.21 Tábornokok, hadnagyok 23.50 Dupré: Hõsi poéma

Május 29., HÉTFÕ

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 56-os napló 9.04 Mozart, a csodagyerek 10.00 Híradó 10.05
Napi mozaik 10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó
13.00 Roma Magazin 13.30 Domovina 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 18.20 56-os napló 18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó
20.05 Agatha Christie: Gyilkosság meghírdetve 21.05 Kékfény 22.00 Hétfõ

este 22.45 Kultúrház 23.00 56-os napló 23.03 TS-Sporthét 23.30 Híradó
23.35 Sporthírek 23.45 TS-Sporthét 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 13.20 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.20 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 21.00 Gyõzike 22.05 Kickboxer 23.55 Találkozások 0.15 Vb-lexikon
0.45 ITTHON 1.10 A suttyók visszavágnak 2.35 Éjjeli randevú 3.05 Pokoli
család
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel! 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 11.50 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 Piszkos alku 0.20 Tények este 0.50
Az ösztönember 2.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Kró-
nika 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04
Szonda 11.35 77. Ünnepi könyvhét, 2006 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Az evangélikus egyház
félórája 14.10 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.04 Ma-
gyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika
19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.48 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
77. Ünnepi könyvhét, 2006. 21.05 Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00
Krónika 22.30 Felhang 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Hangversenymúzeum

Május 30., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 56-os napló 9.05 Mozart, a csodagyerek 9.50 Tempó 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 Kormányváró 15.20 Szerelmek
Saint-Tropez-ban 16.15 Híradó 16.20 Bartók 125 16.24 Maradj velünk!
16.30 Katolikus krónika 17.00 12+ 17.10 Mit fõzzünk ma? 17.25 A NAGY
Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.20 56-os napló 18.24 Esti mese
18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd 21 22.00
Kedd este 22.45 Kultúrház 23.00 56-os napló 23.03 Kultúrház extra 23.30
Híradó 23.35 Sporthírek 23.45 Provokátor 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 Dis-
ney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 20.55 Anglia-Magyarország 23.05 Félelmek iskolája 2. 0.50 Találkozá-
sok 1.05 Így készült: Huligánok 1.30 Vb-lexikon 2.05 Éjjeli randevú 1.45 A
suttyók visszavágnak 2. 4.15 Újabb titkok nyomában
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.10 Játékidõ 13.10 Mozidélután 15.00
Anita 15.30 Jó barátok 16.00 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 Epicentrum 23.55 Moziverzum 0.25
Tények este 0.55 Hack-mindörökké zsaru 1.50 Ördögi nyomozó 2.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Kró-
nika 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.35
77. Ünnepi könyvhét, 2006 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10
Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök
17.05 Világóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 77. Ünnepi könyvhét,
2006. 21.05 Vallási híradó 21.35 Hagyományápolók 21.55 Gyöngyszemek
22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Operákból,
daljátékokból és operettekbõl

Május 31., SZERDA

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 56-os napló 9.05 Mozart, a csodagyerek 9.50 Tempó 10.00
Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00 Hrvatska 13.30 Ecranul
nostru 14.05 Max, a zsaru 15.00 Szerelmek Saint-Tropez-ban 15.53 Bartók
125 16.00 Híradó 16.05 A medgyesi esperes 16.20 Református ifjúsági mû-
sor 16.30 Az utódok reménysége 17.00 12+ 17.10 Mit fõzzünk ma? 17.25 A
NAGY Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.24 Esti mese 18.50 Szom-
szédok 19.30 Híradó 20.05 A tv ügyvédje 21.05 Gõg 22.00 Szerda este
22.45 Kultúrház 23.00 56-os napló 23.03 Kultúrház extra 23.30 Híradó 23.35
Sporthírek 23.45 A NAGY Vita 0.20 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 Dis-
ney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
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közt 21.00 Tangó és Cash 23.10 XXI. század 23.40 Cadillac Drive 0.35 Talál-
kozások 0.50 Így készült: Meccslabda 1.10 Vb-lexikon 1.40 Hegylakó—A
holló 2.25 Éjjeli randevú 3.00 Cadillac Drive
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 11.40 Játékidõ 12.50 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 22.40 Doktor House 23.40 20.13-Emberölés villa-
nófényben 1.25 Tények este 1.55 Szalmabábúk lázadása 3.20 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
Tetten ért szavak 11.35 77. Ünnepi könyvhét, 2006 12.02 Krónika 12.40 Ki
nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református
egyház félórája 14.10 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15
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, 2006. 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika
22.30 Mérleg 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Nagy mesterek, világhírû
elõadómûvészek

Június 1., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 56-os napló 9.04 Semmitevõk 9.35 Egy nap boldogság
10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00 Slovenski Utrinki 13.30
Együtt 14.00 Úton Európa-magazin 14.30 Fogadóóra 15.00 Szerelmek
Saint-Tropez-ban 15.54 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Zselé 17.00 12+
17.10 Mit fõzzünk ma? 17.25 A NAGY Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti hír-
adók 18.20 56-os napló 18.24 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó
20.05 Panoráma 21.05 Jutalomjáték 22.00 Csütörtök este 22.45 Kultúrház
23.00 56-os napló 23.03 Lapozó 23.45 Híradó 23.50 Sporthírek 23.55
Médiamix 0.25 A Nagy Vita 1.00 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top Shop
10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.25 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 21.00 Esti showder Fábry Sándorral 22.55 Házon kívül 23.30 Street
Time—Harcos utcák 0.35 Találkozások 0.50 Vb-lexikon 1.20 Infománia
1.55 Hegylakó—A holló2.40 Éjjeli randevú 3.20 Pokoli család
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.40 Mozidélután 15.00 Anita 15.30 Jó ba-
rátok 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 Hetedik mennyor-
szág 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku
21.10 Amerikai pite 23.05 Tények este 23.35 Strucc 0.05 Amityville ütött az
óra 1.50 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napköz-
ben 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 ház-
nál 13.30 A római katolikus 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 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Esti mese
20.04 Aranyemberek 20.35 77. Ünnepi könyvhét, 2006 21.06 Kopogtató
21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, Kenó
23.04 Önarckép-hangokkal

Június 2., PÉNTEK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 56-os napló 9.04 A kölyök 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik
12.00 Híradó 13.00 Sorstársak 13.30 Sírjaink hol domborulnak? 14.00
Regióra 15.00 Szerelmek Saint-Tropez-ban 15.54 Bartók 125 16.00 Híradó
16.05 TS 17.25 A Nagy Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.20 56-os
napló 18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Szenes-turné
21.50 Péntek este 22.35 Kultúrház 22.50 56-os napló 22.53 Kultúrház extra
23.20 Híradó 23.25 Sporthírek 23.35 A NAGY Vita 0.10 Bûnös szerelmesek
1.45 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 Dis-
ney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 21.00 Rejtélyek városa 22.00 Jane Doe 23.45 Találkozások 24.00
Vb-lexikon 0.35 Célterület 2.20 Éjjeli randevú 3.00 Rejtélyek városa 3.45
Infómánia 4.15 Újabb titkok nyomában

TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.15 Mozidélután 15.00 Anita 15.30 Jó ba-
rátok 16.00 Pacific Blue 17.00 Lisa csak egy van 17.30 Hetedik mennyor-
szág 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku
21.10 Zavaros vizeken 23.20 Akrobatikus rock 0.25 Tények este 0.55 Kis
tüzek 2.40 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Kró-
nika 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04
Cigányfélóra 11.35 77. Ünnepi könyvhét, 2006 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A metodista egyház
félórája 14.10 Péntek kávéház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Ma-
gyarországról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika
19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
77. Ünnepi könyvhét, 2006. 21.05 Tetten ért szavak 21.15 Világvevõ 22.00
Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Egy hazában

MEGHÍVÓ
A Rétszilasért Egyesület

június 4-én, vasárnap
tartja

GYERMEKNAPI
RENDEZVÉNYÉT,

melyre mindenkit szeretettel várunk!
Szervezõk

VII. Ágota-kupa labdarúgótorna
Ideje: 2006. június 4-én,

8.30 órakor. Helye: Sárszentágota,
sportpálya. Rendezõ:

Sárszentágotai Általános Iskola.
Korosztályok:
— 1995-ben vagy késõbb születettek;
— 1993-ban vagy késõbb születettek;
— 1991-ben vagy késõbb születettek.
Csapatlétszám: 6+1 (kapus) fõ (3 fõ
csere).

A csapatok oklevél- és éremdíjazásban
részesülnek, díjazzuk a legjobb játéko-
sokat is.

Szabályok: 5x2 m-es kapu, nagypályás
szabályok szerint.

Nevezés: 2006. június 2., 14.00 óráig.
Telefon: 06 (25) 509 439, 06 (30) 602
9103.

A tornára iskolai és alkalmilag szerve-
zett csapatok is nevezhetnek.
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Korlátozott számban még lehet jelentkezni a
júl. 28-tól aug. 9-ig tartó görögországi nyara-
lásra. 58.000 Ft/fõ. Érdeklõdni: 06 (70) 315
4047. (0878831)

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

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

Kazánok, radiátorok gyári áron, garanciával,
06 (20) 947 5970. (0668776)

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

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

Hitel! Munkáltatói igazolás nélkül, ingatlan
fedezetre, 1 hét alatt. Tel.: 06 (30) 994 5882.
Vasárut rendeljen telefonon a felsõkörtvélye-
si 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.
Hitelbolt Sárbogárdon! Személyi kölcsönök,
jelzáloghitelek ügyintézése! Hitelkiváltás, lí-
zing ügyintézése. Érdeklõdni: Ötlettár, 06
(30) 389 9645, 06 (30) 444 5525. Tel./fax: 06
(25) 463 858. (0878450)

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

Jó állapotban lévõ gáztûzhely gázpalackkal,
10.000 Ft-ért Cecén eladó. Telefon: 06 (25)
235 072. (nf.)

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)

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. Te-
lefon: 06 (20) 462 6261. (0878689)

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

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

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

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

Négyszobás, összkomfortos, családi ház eladó
Sárbogárdon az Úttörõ utcában nyári beköltö-
zéssel. Irányár: 16 M Ft. Tel.: 06 (70) 459 3167.

Sárszentágotán, fõút mellett, 1650 m2-es meg-
osztható telken, közmûves, felújítandó ház el-
adó. Irányár: 3.400.000 Ft. Tel.: 06 (70) 572
7692.
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)

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 jelzálog-
hitel 5 nap alatt. Jövedelemigazolás, érték-
becslési és közjegyzõi díj nélkül árfolyam-ga-
ranciával! 1 millió Ft-tól — 3 millió Ft -ig.
Csak Sárbogárdiaknak. Tel.: 06 (30) 632 1425.
(0878634)

1987-es Ford Escort, 1.6, diesel eladó. Érdek-
lõdni: 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-ellenõr-
zés, szakvizsgáztatás, munkavédelmi szabály-
zat, kockázatértékelés készítése. Tûzmadár 58
Bt., 06 (30) 9765 912. (0878628)

Hitelügyintézés! Aktuális ajánlatok: személyi
kölcsön 300.000 Ft—7.210 Ft/hó; lakáshitel 1
M Ft—5.040 Ft/hó; lakás- és jelzáloghitelek
értékbecslési díj nélkül akár 5 napon belüli fo-
lyósítással már OTP hitelek ügyintézése 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, lakást
biztosítok. 06 (30) 9275 627. (0878625)

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

Motoros fagylaltos triciklire munkatársat ke-
resek. 06 (30) 408 1550. (0878622)

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

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

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

Kapoly-Táp Kft. felvásárlási akciót hirdet:
búza, árpa, kukorica. Érd: Sárbogárd, Vasút u.
2., keverõüzem. Tel.: 06 (20) 933 2825. (0878815)

Fûnyírótraktor és betonkeverõ eladó. Érd.:
06 (30) 9360 160.
Autóbuszvezetõ 35 éves gyakorlattal munkát
vállalna június 1-jétõl. 06 (30) 365 8371. (0878810)

Pecsenyekacsa elõjegyzés 1000 Ft/db, házhoz
szállítva, hatósági orvossal ellenõriztetve. 06
(20) 9756 179.
Ford Escort 1.4 CL, 1988-as rendkívül megkí-
mélten eladó. Tel.: 06 (25) 247 268 este. (0878857)

Sárbogárdon 3 szobás, felújított ház eladó. 06
(30) 389 6903. (0878808)

Kézi és motoros meghajtású (rehab-moped)
háromkerekû, robbanómotoros moped, jó ál-
lapotban eladó. 06 (25) 462 275. (0878806)

Sárbogárdon József A. utcában elsõ emeleti,
kétszobás, 56 m2-es alapterületû téglalakás el-
adó. 06 (30) 8535 087. (0878822)

Yamaha DT 50, 96-os, új gumikkal eladó. Ér-
deklõdni: 06 (70) 339 1575. (0878830)

Fajtiszta szuka puli kölykök eladók. Érdek-
lõdni: 06 (325) 220 025, 06 (30) 352 4324.
Kukoricát, tritikálét, búzát vásárolok. Tel.: 06
(20) 381 1720. (0878829)

Szõlõ, présház és pince eladó zártkertben.
Víz, villany van. Érdeklõdni: 06 (25) 461 468.
Alig használt, fehér, ágynemûtartós francia-
ágy két éjjeli szekrénnyel 30.000 Ft-ért eladó.
Érdeklõdni: 06 (20) 4948 950. (0878826)

Sárbogárdon, az Ady E. utcában III. emeleti,
50 m2-es lakás, gázkonvektoros fûtéssel eladó.
Ár: 5,2 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (20) 555 7603.
(0878824)

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)

JELZÁLOGHITELEK
JÖVEDELEMIGAZOLÁS NÉLKÜL IS,

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

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

KULCS
Kedden, reggel a bölcsõde elõtt találtak egy
kulcsot. Tulajdonosa a szerkesztõségben át-
veheti.

ELVESZETT
Elveszett a pénztárcám május 22-én Sár-
szentmiklóson a keverõnél, benne az irataim-
mal. Kérjük a becsületes megtalálót, adja le a
Bogárd és Vidéke szerkesztõségében.

Kovács László, Sárbogárd, Erkel u. 24.

Helyesbítés
Május 11-ei számunkban, a Ballagás vi-
rágesõben címû cikkben tévesen írtunk
egy nevet. A ballagók nevében nem
Kajári Gabriella, hanem Gajger Georgi-
na búcsúzott. A hibáért elnézést kérünk!

Szerkesztõség
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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.

AKCIÓ!
SILAN 1 liter 380,-

DOMESTOS 750 ml 300,-

ARIEL 5 liter 3.300,-

DOSIA 4,5 kg 900,-

AQUAFRESH fogkrém+fogkefe 250,-

BONUX 1,5 liter 850,-

DISZKONT
Sárbogárd, Ady E. út 123.

Járt már önnél a KASZÁS?

ZÖLDZÖLD
KLINIKAKLINIKA
Telefon: 06 (30) 477 2124

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

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

eseti és rendszeres jelleggel.

A BÚZAFÛ
A biobúzából kifejlõdõ friss hajtás 7-8 cm magas fû. Eredetileg fris-
sen préselt levét fogyasztották. Rendszeres fogyasztása lassítja
az öregedést, valósággal megfiatalít. A benne található klorofil va-
lóságos „nagytakarítást” végez a szervezetben. Elõnyös bármilyen krónikus gyulla-
dásban, fekélybetegségben szenvedõknek. A kezdeti méregtelenítésen túljutva fo-
gyásra számíthatunk, ha súlyfeleslegünk volt. Megnõ az életerõ és a munkabírás, javul
a szervezet ellenálló képessége a fertõzésekkel szemben. A részletekrõl érdeklõdjön a

REFORMHÁZ — Herbária szaküzletben:
Sárbogárd, Ady E. út 182., telefon: 06 (25) 461 865

Oklevelet adó

MASSZÕR-
TANFOLYAMOT

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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Kérdések, vélemények
Közbiztonság?

Egyik tanyán lakó olvasónk panaszolta,
hogy május 16-án elment bevásárolni a
faluba. Amikor a hazaérkezett, megdöb-
benve tapasztalta, hogy elvitték az összes
tyúkját, a padlás ajtaja tárva-nyitva, az
udvaron szétszórtak, feldúltak mindent a
rablók. Sajnos rablóvilág köszöntött
ránk, és a bûnözõk nem szégyellik a tettü-
ket. De hát miért is szégyellnék, ezt a rab-
lást látják fönt is, lent is. A rendõrség is
tehetetlen, mert ha van is gyanúsított, ha
nem tudják rábizonyítani, nem büntethe-
tõ.

Közmunka helyett
rendes munkát!

Egyik pusztaegresi olvasónk bent járt
Sárbogárdon. Kérte, hogy írjuk le az új-
ságban azt, amit itt tapasztalt. Azt látta,
hogy a Hõsök terén jó húsban lévõ, erõ-
teljes, munkára alkalmas emberek ücsö-
rögtek, hevertek a hõsök emlékmûve kö-
rül. Mellettük söprû, gereblye. Nagy ne-
vetgélések közben köpködték a szotyolát
az elhanyagolt sírokra. Egy közülük fo-
lyamatosan figyelte az önkormányzat aj-
taját. Aztán egyszer csak meglátta a figye-
lõ, hogy valaki jön ki onnan. Biztos valami
fõnökféle lehetett, mert erre mind, mint
a luki nyulak felugrottak, felkapták a
szerszámaikat, úgy szaladtak szét a park-
ban és úgy tettek, mintha nagyon dolgoz-
nának. De a munkájuknak semmi látszat-
ja nem volt. Mert alig van virág a sírokon,
egy szál gyomot ki nem húztak, mert azért
le kellett volna hajolni. Itt a május, és ab-
ban a tömérdek virágtartóban, amit az
önkormányzat tavaly vásárolt, még csak
itt-ott látni valamit ültetve, de az is lehet,
hogy csak véletlenül kelt valami benne.
Ha ültettek is, azt is biztosan úgy vették
valahol drága pénzért. Azelõtt a hivatal
udvarában lévõ üvegházban megtermel-
ték a palántát, volt kertész, aki elõzõ
évben magot fogott, még az se került
pénzbe, szakszerûen metszették a rózsá-
kat is. Azokból a rózsákból mára alig ma-
radt valami mutatóba.
Nem lenne hasznosabb, ha a sok mihasz-
na helyett inkább alkalmaznának egy

hozzáértõ kertészt és mellé néhány ren-
desen dolgozó embert vennének föl teljes
állásban? Annak nincs értelme, hogy a
munka látszatáért fizessék ki a milliókat
abból a pénzbõl, amit a dolgozó embe-
rektõl elõzõleg adóként beszedtek.

Ismét a szelektív
hulladékgyûjtésrõl

Az újságban már volt szó a szelektív hul-
ladékgyûjtésrõl korábban. A sárszent-
miklósi óvoda mellett lévõ gyûjtõkkel
kapcsolatban telefonáltak szerkesztõsé-
günkbe. A környékbeli lakók azt pana-
szolják, hogy nem rendszeresen ürítik az
edényeket. Ezért a megtelt kuka mellé
rakják le zacskókban, zsákokban az üve-
get, mûanyag palackokat az emberek. Az
üres mûanyagot a szél szanaszét hordja.
Ezért többször telefonáltak már a gyûj-
tést végzõ Közév Kft.-nek. Olyankor az-
tán ki is jönnek és elviszik a szemetet. A
lakók megunták már azt, hogy nekik kell
telefonálni emiatt, ezért fordultak az
újság nyilvánosságához.

Hétfõn kimentem a helyszínre a panasz
nyomán. Valóban most is tele voltak a tá-
rolók, mellettük zsákokban pedig azok az
üvegek, mûanyag palackok, amik már
nem fértek bele. Rövidesen megérkezett
a Közév Kft. szakembere és az önkor-
mányzat mûszaki osztályának vezetõje is,
aki elmondta, hogy a szolgáltatónak kö-
telessége idõben üríteni a hulladékgyûjtõ
edényeket, és ezt az önkormányzat meg is
követeli. Az egyik odaérkezõ lakó mond-
ta, hogy sajnos nem viszik el azt rendsze-
resen, hetente. A Közév Kft. szakembere
ugyanakkor azt kifogásolta, hogy vannak
olyanok, akik nem oda való hulladékot is
kihoznak ide, azt is beleteszik a tárolók-
ba. Mutatott egy olajos flakont, amit a
felnyitott tárolóból vett ki bizonyíték-
ként. Ígérte, hogy azonnal intézkedik a
szállításról.

A szomszédos lakó másnap telefonált,
hogy elszállították a hulladékot, de a ku-
ka környékére kiszóródott üveg- és mû-
anyaghulladékot nem takarították fel.
Azt kérdezi, hogy ha gondozatlan, szeme-
tes a hulladéktároló környéke, és nem
ürítik rendszeresen azt, akkor hogyan
várják el, hogy az emberek környezettu-
datosan végezzék a szelektív hulladék
gyûjtését? Ha már megteremtettek egy
igényt azzal, hogy elnyertek erre egy
EU-pályázatot, akkor kötelezõ ennek az
igénynek meg is felelni. Ha pedig erre
nem képesek, adják át a szolgáltatást
olyan szervezetnek, amelyik ezt tisztessé-
gesen el is végzi.

Ki védi az albérlõket?
Lapunk elõzõ számában írtunk egy kis-
gyermekes család kálváriájáról, akiket a
lakástulajdonos halála után kitettek az
utcára. Egyik olvasónk, aki szintén albér-
lõ, elmondta, hogy teljesen igaz, ahogy
azt elmondta a család. Hasonló tapaszta-
latai vannak neki is. Van, ahol félévi lak-
bért kérnek elõre kaucióként. Neki sze-
rencséje van, mert csak hat hónapot kér-
tek elõre, de ez is rezsivel együtt havi
50.000 Ft. És a lakás teljesen tönkre van.
A bútorozatlan lakásban nincsenek a he-
lyiségeken ajtók, csak függönyök. És hoz-
zá még rendesek. A másik gond, hogy
nem engedik az albérlõt bejelentkezni a
lakásba. Így a lakbért is feketén fizeti, ami
után a lakástulajdonosnak így adóznia
sem kell. De ott van a veszély, hogy így õt
is bármikor utcára tehetik minden követ-
kezmény nélkül.

Lejegyezte: Hargitai Lajos

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

KÖVÉR ZOLTÁN
életének 42. évében

tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2006. május 25-én,
15 órakor lesz az abai református

temetõben.

Gyászoló család


